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Abstract 

Interacting with tablet computers: Preschool children's digital competencies and everyday 

access to digital activities 

This thesis explores how children and teachers interact with tablet computers in everyday 

activities in preschool. The study focuses on how teachers organise the digital activities, how 

children make sense of institutional frameworks when interacting with their peers in these 

activities and how children access and organise their participation in digital activities. Of 

particular interest are the digital competencies displayed by children as they participate in 

digital activities with teachers and their peers.  

The empirical data was collected during an eight-month video ethnographic study of children 

between the ages of three and five at a Swedish preschool. The video recordings and field 

notes were collected during participant observations and analysed using an ethno-

methodological approach to conversation analysis. Detailed attention was given to embodied 

features of interaction, which was critical for the analysis. In terms of findings, the thesis 

shows that when participating in collaborative interaction with tablet computers the children 

also oriented themselves towards - and renegotiated - the institutional conditions they found 

themselves in. The children´s digital competencies were demonstrated by the way they dealt 

with the technology and navigated and solved problems in the applications they used. The 

children were found to have developed access strategies for their participation in digital ac-

tivities. The children also oriented themselves to socially expected ways of participating in the 

activities. The results also show that the digital competencies required by children in digital 

activities are dependent on the collective work of the participants in these activities. This 

study demonstrates the importance of studying children's digital competencies in relation to 

how they use digital technologies in specific social contexts, and that the introduction of tablet 

computers in a preschool context involves complex interactional work for teachers and chil-

dren alike. 

Keywords: tablet computers, children´s agency, interaction, digital competencies, microsoci-

ology, preschool, video ethnography 
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har fört arbetet framåt. Jag vill också tacka min kära vän Linda för din stän-

diga uppmuntran och våra fantastiska diskussioner om livet självt. Tack ock-
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Kapitel 1. Inledning  

Den här studien handlar om förskolebarns och pedagogers användande av 

och samspel med surfplattor i vardagliga aktiviteter. De som deltagit i studi-

en är fyra pedagoger och femton barn i åldrarna 3-5 år, från en förskoleav-

delning. Studien tar sin utgångspunkt i ett etnometodologiskt och mikrosoci-

ologiskt perspektiv. Barnens och pedagogernas användande av och samspel 

med surfplattor har studerats under en åtta månader lång period genom del-

tagande observation i kombination med videodokumentation.  

 

Vad är då en surfplatta? Efter en sökning på begreppet surfplatta på Natio-

nalencyklopedin1 kan konstateras att surfplattan beskrivs som en "pekdator 

med avancerade funktioner. Surfplattor används för bl.a. surfning på nätet 

(därav namnet), hantering av e-post, spel, musik och film samt läsning av e-

böcker, tidningar och tidskrifter" vidare beskrivs den av användaren styras 

genom att "peka", dvs. nudda, trycka eller dra, med fingrarna på skärmen". 

Till surfplattornas användningsområden kan man läsa att det finns ett 

"mycket stort utbud av applikationsprogram (appar), dvs. program med spe-

cialfunktion för t.ex. spel, tidnings- eller tidskriftsläsning eller andra nät-

verkstjänster. Appar laddas ned gratis eller mot betalning via Internet från 

företag som har utvecklat egna appar eller från särskilda marknadsplatser, 

såsom App Store eller Android Market" (ibid). Andra förekommande be-

nämningar på surfplattan är t.ex. läsplatta, pekplatta eller datorplatta som är 

den direkta översättningen av det engelska begreppet "tablet computer". 

Surfplatta som begrepp kan tyckas vara för snävt menar Nilsen (2014) med 

hänvisning till datatermsgruppens rekommendationer för hur datatermer bör 

hanteras på svenska. Detta eftersom användningsområdet inte enbart handlar 

om att "surfa" på internet. Jag har dock i denna studie använt begreppet surf-

platta eftersom de deltagande pedagogerna i studien använder denna benäm-

ning. Pedagogerna kom även över tid att benämna surfplattan som "lärplatta" 

för att markera dess pedagogiska innehåll. För att tydliggöra den förändring 

som sker i pedagogernas arbete med surfplattan görs i uppsatsen en marke-

ring av begreppet "lärplatta" med citationstecken, för att betona pedagoger-

nas förändrade syn på den digitala teknologin. 

  

                               
1 http://www.ne.se/lang/surfplatta 
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Barns ökande användning av digitala teknologier har på senare år uppmärk-

sammats både nationellt och internationellt i ett flertal rapporter. En under-

sökning gjord av Statens Medieråd (2012) med fokus på små barn, visar att 

43 % av 2-åringarna någon gång har använt datorn och att två av tre försko-

lebarn, i åldrarna 2-5 år brukar använda datorn regelbundet. I nationella styr-

dokument för förskolan (Skolverket, 2010) har betydelsen av att låta barn 

använda sig av multimedia och informationsteknik införts, som ett prioriterat 

område att arbeta med i förskolans verksamhet. Det nämns att "förskolan ska 

verka för att alla barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier 

samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa" (s. 10). 

Vidare kan man läsa att "Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap 

och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort infor-

mationsflöde och en snabb förändringstakt” (s. 6). Dessutom står att läsa att 

”Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kun-

skaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behö-

ver” (s. 6). I överensstämmelse med läroplanens riktlinjer har flertalet kom-

muner i Sverige infört smartboards, surfplattor och andra typer av digitala 

teknologier som skall användas i förskolepraktiken tillsammans med barnen. 

Satsningar görs också både i utbildningssammanhang och vid inköp av tek-

nik (Kjällander, 2014). En satsning på digitala teknologier syns även på Eu-

ropaparlamentsnivå där digital kompetens beskrivs som en av nyckelkompe-

tenserna för det livslånga lärandet. Barns tillgång till digitala teknologier 

lyfts också fram som en demokratisk rättighet inom förskolan (Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2003). Flera forskare har dock uppmärksammat så 

kallade app-gaps och menar att "There must be ongoing work to address 

both the digital divide and the newer “app gap” to ensure that the benefits of 

this exciting new educational content reaches those most in need" (Common 

Sense Media, 2011, s. 30). Ekonomiska förutsättningar i barns familjer anses 

korrelera med hur barnen får tillgång till och möjlighet att använda digitala 

teknologier.  

 

I en enkät initierad av Skolverket (2013) tillfrågades förskolepersonal om 

barns användning av datorer och surfplattor på egen hand i den pedagogiska 

verksamheten. I resultatet, där barn anges använda datorn eller surfplattan på 

egen hand, är det vanligast förekommande att barnen använder datorn eller 

surfplattan till att titta på bilder/film och att lyssna på musik och sagor. Den 

förskolepersonal som deltog i enkäten, angav också att de främst använder 

datorer och surfplattor i verksamheten för att utveckla barnens intresse för 

matematik, språk och skriftspråk. Mindre vanligt är att man använder dator 

eller surfplatta till att utveckla barns intresse för naturvetenskap och teknik, 

eller för att rita, måla eller skapa, enligt rapporten. Trots höga investeringar 

och god tillgång till digitala teknologier generellt på svenska förskolor (Sta-

tens Medieråd, 2012), menar ett flertal forskare att de nya möjligheterna som 

erbjuds i arbetet med digitala teknologier inte har integrerats tillfredsställan-
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de i förskolans pedagogiska praktik (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 

2001; Ljung-Djärf, 2004a; Masoumi, 2015). Masoumi (2015) har i en studie 

intervjuat och observerat förskollärare från tre förskolor för att identifiera 

hur informations- och kommunikationsteknologier (IKT) är integrerade i 

verksamheten på förskolorna. I studien framkommer bland annat att förskol-

lärarna lyfte fram nyttan med IKT på flera olika sätt, andra menade att de 

inte alls använder IKT som en integrerad del i den pedagogiska praktiken, 

förskollärares värderingar om att det var olämpligt att använda IKT i försko-

leverksamheten synliggjordes också i resultatet.  

Syfte och frågeställningar 

Att få tillgång till och att använda sig av digitala teknologier framhålls som 

en rättighet för barn. Yngre barn använder också digitala teknologier både i 

hemmiljö och i förskolemiljö tidigt i livet och digital kompetens är något 

som lyfts fram som en nyckelkompetens i det livslånga lärandet (Europeiska 

Kommissionen, 2007). Flertalet kommuner har i enlighet med riktlinjerna i 

förskolans styrdokument satsat på att införa digitala teknologier för att de 

ska användas i förskoleverksamhet tillsammans med barnen. Vad som dock 

inte framkommer i läroplanen för förskolan är hur detta arbete metodologiskt 

och innehållsmässigt ska ske. Det betyder att det alltså är upp till förskollära-

re och övriga pedagoger i verksamheten att utforma i det vardagliga arbetet 

tillsammans med barnen. Vi vet dock väldigt lite om vad den ökade sats-

ningen fått för betydelse för barn i deras vardag på förskolan (för några få 

undantag, se t.ex. Kjällander, 2014; Kjällander & Moinian, 2014; Nilsen, 

2014). Syftet med den här uppsatsen är därför att öka kunskapen om barns 

och pedagogers användande av och samspel med surfplattor i förskolans 

vardagliga aktiviteter. Särskilt intresse riktas mot de digitala kompetenser 

som barnen uppvisar i dessa aktiviteter.  

 

Begreppet digital kompetens skrivs utifrån rekommendationerna från Euro-

paparlamentet (2005) främst fram som något som är individbaserat. Flera 

forskare betonar dock betydelsen av att studera barns digitala kompetenser i 

relation till hur de använder digitala teknologier i specifika sociala samman-

hang (Aarsand, 2011; Erstad, 2010). I den här studien har jag utgått från en 

sådan vidare syn på vad som inbegrips i begreppet digital kompetens.  
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Följande frågeställningar har använts i analysen:  

 

 Vilka institutionella förutsättningar finns för barns deltagande i vardag-

liga aktiviteter med surfplattor i förskolan?; Hur organiserar pedagoger-

na barnens användande av surfplattor i förskolans vardag? 

 

 Hur får barnen tillträde till att delta i vardagliga aktiviteter med surfplat-

tor?; Hur orienterar sig barnen mot de institutionella förutsättningarna i 

sitt deltagande i vardagliga aktiviteter med surfplattor? 

 

 Vilka digitala kompetenser uppvisar barnen när de tillsammans med 

andra barn och pedagoger deltar i vardagliga aktiviteter med surfplattor?  

 

De frågeställningar som berör de institutionella förutsättningarna för barnens 

deltagande i vardagliga aktiviteter med surfplattor på förskolan, kommer 

framför allt besvaras i ett mer etnografiskt beskrivande resultatkapitel, 5. 

Hur barnen får tillträde till aktiviteter med surfplattor och hur de orienterar 

sig mot de institutionella förutsättningarna, behandlas framför allt i resultat-

kapitel 6. Den fråga som berör vilka digitala kompetenser barn uppvisar i 

användandet av surfplattor tillsammans med andra barn och pedagoger be-

svaras främst i kapitel 7. Sammantaget utgör analysen i alla kapitel en grund 

för att fördjupa förståelsen för hur de digitala kompetenser barnen uppvisar i 

vardagliga aktiviteter med surfplattor, både är relaterade till hur de får till-

träde till aktiviteter med surfplattor och organiserar sitt deltagande, i relation 

till vissa institutionella förutsättningar. 

Uppsatsens disposition 

I nästa kapitel 2 redogör jag för den tidigare forskning, som denna uppsats 

relaterar till. I kapitel 3 presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. Kapitel 4 

ger en beskrivning av det metodologiska tillvägagångssättet. Kapitel 5-7 är 

uppsatsens resultatkapitel. I kapitel 5 ges en närmare beskrivning av hur 

användandet av surfplattor organiseras i vardagen på den studerade förskole-

avdelningen. De fenomen som blivit betydelsefulla att närmare undersöka i 

kapitel 6 och 7 grundar sig på de etnografiska observationer som lyfts fram i 

kapitel 5. Kapitel 6 fokuserar på de strategier barnen använder sig av för att 

få tillträde till pågående aktiviteter med surfplattor, samt de strategier barnen 

använder för att utesluta varandra från aktiviteter med surfplattor. Kapitel 7 

behandlar de digitala kompetenser barnen uppvisar när de tillsammans med 

en pedagog löser ett problem som uppstår när de använder en applikation på 

surfplattan. I kapitel 8 sammanfattas och diskuteras de resultat som fram-

kommit i kapitel 5-7 i relation till det aktuella forskningsområdet. 
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Kapitel 2. Forskningsöversikt 

Nedan redogörs för det forskningsfält som har relevans för denna studies 

intresseområde. Fokus ligger på forskning som på olika sätt berör hur digita-

la teknologier integreras och används i förskolan och hur användandet är 

kopplat till barns vardagliga aktiviteter i både hemmiljö och i utbildnings-

sammanhang. Intressant i relation till detta är även vilka betydelser som digi-

tala teknologier tillskrivs av olika deltagare i institutionella verksamheter där 

yngre barn ingår. Framförallt redogörs för aktuell forskning från förskolan 

med fokus på barns och vuxnas vardagliga interaktion. Det sistnämnda får 

speciell relevans för denna studie som har ett liknande kunskapsintresse.  

 

Digital kompetens 

En förutsättning för att digitala teknologier integreras i en viss verksamhet 

har att göra med den betydelse som teknologin tillskrivs av deltagarna i den 

specifika verksamheten. En betydelse som ofta lyfts fram i utbildningssam-

manhang handlar om hur barn på olika sätt ska bli digitalt kompetenta. Jag 

presenterar därför inledningsvis en mer allmän diskussion om vad som om-

fattas av begreppet digital kompetens. Därefter beskrivs forskningsfältet 

kring digitala teknologier med fokus på verksamheter där yngre barn ingår 

och vilken betydelse de tillskrivs av deltagarna i dessa verksamheter. 

Digital kompetens som en nyckelkompetens 

Från Europarådet och Europaparlamentet kom år 2005 rekommendationer 

som berörde ett antal kompetenser som bör erövras med hänseende till det 

livslånga lärandet (Europeiska Kommissionen, 2007). Kompetenserna, kan 

man läsa, är särskilt viktiga för självförverkligande och personlig utveckling, 

social sammanhållning liksom ett aktivt medborgarskap och anställning 

(ibid). Att vara digitalt kompetent innebär, utifrån de definierade nyckel-

kompetenserna "en säker och kritisk användning av informationssamhällets 

teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den under-

byggs av grundläggande IKT- färdigheter, dvs. användning av datorer för att 

hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt 

för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet" (Europeiska 

kommissionen, 2007, s. 7). Viktigt att notera i relation till Europaparlamen-
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tets rekommendationer är att begreppet digital kompetens här framförallt 

skrivs fram som individbaserat. Liedman (2008) menar att den "tekniska 

behärskningen" också blir för central (ibid, s. 23). Lindqvist-Bergander (un-

der utgivning, 2015) menar att kompetens tidigare betraktats som ett antal 

individbaserade färdigheter, men att det på senare tid istället förskjutits till 

att mer omfatta sociala praktiker. Ett flertal forskare (Aarsand, 2007, 2011; 

Hutchby & Moran-Ellis, 1998; Spink, Danby, Mallan & Butler, 2010) är 

kritiska till att kompetens framförallt kopplas till den enskilda individen. 

Istället betonar de betydelsen av att kompetens behöver förstås i sitt sociala 

och kulturella sammanhang (för en mer utvecklad diskussion om kompe-

tensbegreppet se kap 3).  

 

Kress (2003) och Buckingham (2000) bland andra, skriver om "The digital 

divide" där faran med de digitala klyftorna i samhället diskuteras. De menar 

att det rör sig om vilka möjligheter individer i samhället har att erövra digital 

kompetens och att det kan skapas skillnader i relation till bl.a. kön och etni-

citet beroende på människors olika möjligheter. Skillnaderna mellan vuxna 

och barn beskrivs även av andra forskare men då med olika generationers 

erfarenheter och digitala kompetenser som utgångspunkt (Tapscott, 1998; 

Prensky, 2001). Prensky (2001, s. 1) beskriver ungdomar, som en generation 

han kallar "digital natives". Detta menar han, hör ihop med att barn och ung-

domar idag växer upp med digitala teknologier som ett naturligt inslag i till-

varon. Prensky menar att alla dessa ungdomar är "native speakers of the 

digital language of computers, video games and the internet" (ibid, s. 1). På 

motsvarande sätt använder han uttrycket "digital immigrants" för att benäm-

na den äldre generationen, som inte har den digitala förståelsen med sig från 

början, utan senare i livet lär sig använda digitala teknologier på olika sätt. 

Prensky skriver om "the digital immigrant accent" där handlingar som till 

exempel att söka information för "immigranten", inte självklart tar sin ut-

gångspunkt i en sökmotor på internet. Ett annat exempel är användandet av 

manualer för program då det inte finns en självklar förståelse och tillit till att 

ett program skulle ha inbyggda funktioner som förser oss med information 

om hur programmet ska användas. Prensky menar att generationsskillnader-

na är ett stort problem och relaterar till den komplexitet som medföljer när 

de olika generationerna möts i utbildningssammanhang och lärandesituatio-

ner.  

 

Kritik mot Prenskys något snäva syn på den skillnad som kan finnas mellan 

vuxna och barns digitala kompetenser har framförts bl.a. av Livingstone 

(2002) som i likhet med Kress (2003) och Buckingham (2000) menar att det 

är ett förenklat sätt att se på saken. De skillnader som finns har även att göra 

med kön, klass och ekonomisk situation för att nämna några aspekter menar 

hon. Även Plowman och McPake (2013) framför kritik mot Prensky. Utifrån 

sina undersökningar menar de att barns interagerande med teknologier inte 
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kommer lika naturligt som Prensky (2001) framhåller. I sina forskningsresul-

tat kan de se att barn, när de använder sig av t ex datorspel eller webbplatser 

ännu inte lärt sig den förståelse för gränssnitt som behövs. De skriver även 

om hur barn i deras studier uttrycker att det är svårt att lära sig olika digitala 

program. De menar, med hänvisning till sina tidigare studier (Plowman & 

Stephen, 2007) att barnen behöver "guided interaction" av någon mer kunnig 

till dess att de nått de färdigheter som behövs för att bli oberoende användare 

av den digitala teknologin. De visar hur barn erövrade färdigheter när de 

använde digitala teknologier och att lärare och föräldrar ibland medvetet 

lärde barnen olika knappars funktion på en dator, att scrolla ner på en webb-

sida etc. Mestadels blev de dock guidade av föräldrarna medan lärarna visa-

de intresse för barnens användande och fortlöpande ställde frågor i relation 

till vad de gjorde. Med hänvisning till ytterligare intervjustudier (Plowman, 

McPake, & Stephen, 2008) visade det sig sedan att föräldrarna och pedago-

gerna hade åsikten att barnen helt enkelt lärde sig själva, trots att de sett och 

lärt från sina "guider". I dessa fall var det barnen som lärde sig från sina 

föräldrar och pedagoger menar Plowman och McPake (2013). Detta resultat, 

vill de hävda, slår hål på den myt som beskriver barn som digitala inföding-

ar. I linje med Plowman och McPake menar även Erstad (2010) att det är av 

vikt att förhålla sig kritiskt;  

"these overgeneralizations can easily be misleading and give the impression 
that all young people today are super-users and highly competent in their use 
of different media. A more critical stance is needed where we specify the 
characteristics of such a generation, and how this is articulated in different 
segments of young people" (ibid, s. 57). 

Institutionella förutsättningar för användandet av 
digitala teknologier  

Trots höga investeringar och en historiskt sett god tillgång till digitala tekno-

logier generellt på svenska förskolor verkar det som de nya digitala teknolo-

gierna inte har integrerats tillfredsställande i skolan och förskolans pedago-

giska praktik (Alexandersson, Linderoth, & Lindö, 2001; Ljung-Djärf, 

2004a, Masoumi, 2015). Exempelvis visar Player Koro, Karlsson, Ott, Tall-

vid och Lindström (2013) som i en studie utvärderat 1:1-satsningar2 i skolan, 

att ca 20 procent av lärarna i skolan ser IT som något som inkräktar på deras 

undervisning. De menar också utifrån de resultat de utläser från utvärdering-

en, att detta kan bidra till en ojämlik skola. Samma slutsatser drar Grönlund, 

Andersson och Wiklund (2013) i utvärderingsprojektet Unos Uno
3
 "Sprid-

                               
2 1:1 En dator per elev. 
3 Unos Uno är ett forskningsprojekt vid Örebro universitet som utvärderar 1:1 satsningar i ett antal kom-

muner i Sverige. 
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ningen i resultat mellan skolor är mycket stor och den beror inte på tillgång-

en till teknik utan hur man utvecklat pedagogik och lärmiljö" (ibid, s. 6).  

 

Klerfelt (2007) lyfter fram skillnader mellan äldre och yngre pedagogers 

kompetenser och förhållningssätt inom arbetet med digitala teknologier. Den 

yngre generationen förskollärare framskrivs som mer öppna för användandet 

av digitala teknologier i förskolans verksamhet. Liknande iakttagelser disku-

terar Ljung-Djärf (2004a). O'Rourke och Harrison (2004) menar att förskol-

lärare behöver handledning för att lära sig att använda digitala teknologier 

för att kunna förändra och förbättra undervisningsmetoderna. De menar att 

förskoleverksamhet är en produkt av en komplex sammanblandning av lä-

rarnas formella utbildning, deras digitala kompetens och teoretiska kunskap, 

samt deras praktiska erfarenhet och den barnsyn lärarna har (ibid). Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2003) menar på liknande sätt att lärarnas pedago-

giska föreställningar om betydelsen och användningen av informations- och 

kommunikationsteknologier för barn, är inbäddade i deras syn på vad som 

utgör en lämplig barndom. De menar vidare att oavsett om lärarna är positiva 

eller negativa till användandet av informations- och kommunikationstekno-

logier i undervisningen är teknologierna här för att stanna. Därför menar de 

att lärarna, förutom behovet av hjälp att lära sig använda informations- och 

kommunikationsteknologier också behöver uppleva fördelarna med använ-

dandet av dessa. Lärarna behöver också förstå de begränsningar som kom-

mer att möta dem om de inte lär sig använda informations- och kommunika-

tionsteknologier (ibid). Då informations- och kommunikationsteknologier 

redan är en del av de flesta barns dagliga liv (Statens Medieråd, 2012) och 

antagligen kommer att vara det i framtiden också, handlar detta inte bara om 

att informations- och kommunikationsteknologier är en nödvändighet att lära 

sig utan det handlar även om demokratiska rättigheter liksom om jämställd-

het. Tillgången bör vara likvärdig för alla barn oavsett bakgrund och kön 

menar bland annat Sheridan och Pramling Samuelsson (2003, s. 281).  

Barns användande av digitala teknologier i förskole- och 

skolsammanhang 

Det finns idag en relativt begränsad forskning om och hur digitala teknologi-

er används och kan användas på ett effektivt sätt för att utveckla barns läran-

de i svenska förskolor. Enligt Stephen och Plowman (2008) har dock forsk-

ningen skiftat fokus från att tidigare ifrågasätta huruvida informations- och 

kommunikationsteknologier kan förbättra små barns lärande till frågor om 

hur man bäst kan integrera informations- och kommunikationsteknologier i 

förskolan. Liknande konstateranden gör Gialamas och Nikolopoulou (2010). 

I forskningens frånvaro har ändå medias rapportering inkluderat för- och 

nackdelar då barn utsätts för datorer och andra digitala teknologier i allt yng-
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re åldrar, även om få konkreta bevis har funnits för att göra sådana rapporte-

ringar. På grund av detta har ett antal omfattande "myter" om barnens upple-

velser i relation till olika teknologier vuxit fram menar Plowman och McPa-

ke (2013). De nämner bland annat hur media beskriver barndomen som en 

tid av oskuld och att användandet av digitala teknologier är orsaken till att 

barn brister i utvecklandet av sociala och emotionella färdigheter. Vidare 

beskrivs bland annat hur barnen blir asociala genom att de spelar datorspel 

och tittar på tv samt att de inte leker lika mycket för att de olika teknologier-

na dominerar deras liv (ibid, s. 28-29). 

 

Barns användande av digitala teknologier har dock studerats på olika vis, 

både i skolsammanhang och i förskolesammanhang (Björk-Willén, 2011; 

Klerfelt, 2007; Lindstrand, 2008; Masoumi, 2015; Spink, Danby, Mallan & 

Butler, 2010; Stephen & Plowman, 2008). Lindstrand (2008) har utformat ett 

handledningsmaterial för hur man kan arbeta pedagogiskt kring filmtittande 

med små barn. "Snuttefilm - för de små" är olika kortfilmer som kan använ-

das tillsammans med barnen i förskolan och Lindstrand har utgått från dessa 

i sin studie av barns filmtittande i en förskola. De deltagande pedagogerna i 

studien hade även tagit del av det tidigare utformade handledningsmaterialet. 

Lindstrand menar att barnen utifrån tillgängliga resurser i sammanhanget 

engagerar sig genom såväl gester, mimik, kroppshållning som verbala utsa-

gor i sitt meningsskapande kring berättelserna i filmerna (ibid). 

 

Geist (2012) har i sin studie upptäckt att barns förmåga att arbeta och själv-

ständigt utforska med surfplattor var mycket större än vad forskningen tidi-

gare rapporterat kring traditionella datorer, eftersom gränssnittet var så intui-

tivt. Liknande resultat har framförts av Couse och Chen (2010). Kjällander 

och Moinian (i tryck) menar att surfplattan ger stora möjligheter för barnen 

på de förskolor de studerat. Plowman och McPake (2013) menar att trots att 

pekskärmen är lätt att navigera och erbjuder nya dimensioner för interaktion, 

garanterar det inte att ett lärande självklart sker. Liknande åsikter har tidigare 

förts fram av Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) i relation till barns 

datoranvändning. 

 

Björk-Willén (2011) har synliggjort barns samspel vid en datorspelssekvens 

i en förskola, liksom det agentskap datorspelet kan tillskrivas i relation till 

barnens samspel. Hon har också synliggjort de subjektpositioneringar som 

sker i själva spelandet. Hon menar att den digitala spelaktiviteten inte skilde 

sig åt från övriga aktiviteter på förskolan. Hon likställer aktiviteter med en 

bok eller en teckning med datorspelandet, som en artefakt, som gör något 

med barnens samspel genom att ge uppslag till olika samtalsförlopp. Björk-

Willén visar också hur barnen under spelandets gång och i relation till inne-

hållet, positionerar sig själva för att stärka sin argumentation. Samtidigt tar 

barnen även in erfarenheter från livet utanför förskolans diskurs (ibid). I 
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likhet med Björk-Willén fokuserar även Ljung-Djärf (2004a) och Aarsand 

(2011) på de positioner barn förhandlar om i datorspelande på förskolan och 

skolan. Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) visar i en intervjustudie med 

förskollärare att förskollärarna uppmärksammat att det finns situationer där 

barnen utesluter varandra i de digitala aktiviteterna på förskoleavdelningen 

men också att de tar in kamrater i sin lek i det digitala sammanhanget. Aar-

sand (2011, s. 107) uppmärksammar barns positioner och situerade kompe-

tenser när de spelar datorspel, dels i hemmiljö, dels i fritidshem och i skolan. 

I studier av barns digitala spelkompetens i skolan ses barn positionera sig 

som kompetenta spelare. Aarsand visar i sin studie att barnen pekade och 

gav förslag på olika handlingar inför övriga deltagare i spelaktiviteten. För-

slagen blev betydelsefulla identitetsmarkörer i samarbetet mellan barnen och 

dess medspelare på skolan. Vad gäller möjligheten för barnen att själva kun-

na bestämma vilka aktiviteter de skulle delta i, så var konkurrensen om att 

vara den som spelade eller styrde karaktären i spelet större i fritidsverksam-

heten där fler barn var med i aktiviteterna, än i hemmiljön. Att barnen i det 

sociala samspelet använde sig av de sociala positionerna, som blev centrala i 

gruppen för att få tillgång till spelet, sätts i relation till konkurrensen om att 

vara den som spelade (ibid).  

 

Klerfelt (2007) har i sina studier belyst användandet av gester i datoraktivite-

ter där barn skapar sagor. En av de sessioner som observerats karaktäriseras 

av en funktionsorienterad inriktning där teknikens funktioner och samspelet 

ses ha en indexikal, det vill säga, en utpekande karaktär. Barnet som är med i 

observationen orienterar sig inte mot den berättelse som förväntas skapas 

utan får med olika handlingar pedagogen att hjälpa till med de tekniska funk-

tioner datorn har. Barnet ses spontant klicka på olika knappar utan att det 

verkar finnas en förväntan på att skapa speciella effekter. Barnens utforskan-

de tolkas som att de inte vet vad de olika funktionerna som används syftar 

till. Vad som också framkommer är att barnet och pedagogen varken tittar på 

varandra eller talar med varandra, det är teknologin, datorn, som skapar de-

ras gemensamma interagerande. Pedagogen ses vägleda genom indexikala 

ord och pekningar och barnet responderar genom att tyst använda musen för 

att utföra en teknisk effekt (ibid, s. 95). Klerfelt menar också att teknologin 

medierar en viss typ av interaktion och utgör både form och innehåll. I andra 

sessioner som Klerfelt observerat, ses pedagoger använda sig av pekningar 

och deixis (jfr. Goodwin, 2003) för att barnen skulle förstå hur de skulle 

navigera i den sagoskapande aktiviteten. Genom sitt sätt att uttrycka sig intar 

pedagogerna också en viktig position som "språklig samspelspartner" (ibid, 

s. 97). Klerfelt menar vidare att resultatet från observationerna visar "beho-

vet av ett avancerat gestikulärt och verbalt språkspel för att barn och peda-

goger ska nå gemensam delad förståelse och lära sig bemästra både prakti-

kens fysiska och intellektuella verktyg" (ibid, s. 97). Det innebär i sin tur att 

interaktionen genom tal, gester, röster, blick och bild ses som flerdimensio-
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nell (ibid). Aarsand, Melander och Evaldsson (2013) har på liknande sätt 

uppmärksammat visualitet som en viktig resurs i hur digitala spelaktiviteter 

organiseras där lärare och elev i en aktivitet ses interagera på liknande sätt 

som i Klerfelts studie. Interaktionen sker bland annat genom indexikala ord 

som gör att båda deltagarna orienterar mot något de gemensamt kan se på 

skärmen (ibid).  

 

Utifrån ett designteoretiskt perspektiv med videoobservation på ett antal 

förskolor som implementerat digitala surfplattor har Kjällander (2014) riktat 

fokus mot bland annat pedagogernas kompetens om informations- och 

kommunikationsteknologier, förskolebarnens lek och lärande samt det socia-

la samspelet i olika barngrupper när digitala surfplattor implementerats. De 

fem resultaten, som redovisats i en rapport, lyfter bland annat fram att för-

skolebarnen interagerade i aktiviteterna med surfplattan genom att de konti-

nuerligt samarbetade runt surfplattorna. Barnen var också, i alla samman-

hang, hjälpsamma och stöttade varandra med olika teckensystem i aktivite-

terna. Studien visar även att barn som själva inte ville använda surfplattan 

ändå deltog i den sociala interaktionen. Barnens handlingsutrymme sågs 

även öka, vilket i studien relateras till bland annat att förskollärarna positio-

nerade sig själva som utforskande pedagoger för att följa barnens intressen. 

Likaså framkommer hur barnen i olika åldrar engagerar sig i och använder 

olika teckensystem. Vidare framkom hur relationerna mellan pedagogerna 

och barnen sågs vara horisontell och att rollerna ibland blev ombytta då bar-

nen och pedagogerna utforskade de digitala gränssnitten tillsammans och 

lärde av varandra (ibid, s. 4-5).  

 

Spink, Danby, Mallan och Butler (2010) har med utgångspunkt i att barns 

kompetenser förstås i sitt sociala och kulturella sammanhang (se även Aar-

sand, 2011; Hutchby & Moran-Ellis, 1998; Sjöblom, 2011) studerat hur barn 

i en förskoleklass använder sig av och söker information i sökmotorn Goog-

le. Resultatet visar att barnens digitala kompetenser uttrycktes genom att de 

använde sig av flertalet tekniska funktioner i sökaktiviteten på ett kompetent 

sätt. Bland annat hittade och använde barnen hyperlänkar, scrollfunktionen 

på musen och genom att klicka sig fram hittade de olika symboler i sökmo-

torn. Det framkom också att möjligheterna för barnen att mer fritt utforska 

den digitala teknologin begränsades när en pedagog var närvarande i aktivi-

teten (ibid).  

Barn och ungdomars datorspelande 

Linderoth (2004) skriver om "the idea of the interactive illusion" (s. 262) och 

problematiserar den relation datorspelaren har till datorspelet, vilket enligt 

Linderoth, ofta tas för givet i forskning och debatter om effekter av datorspe-

lande. Detta har också medfört förväntningar på användandet av datorer i 
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pedagogiska syften i utbildningssammanhang, trots att själva spelprocessen 

på ett systematiskt sätt inte studerats. Han visar i sin studie hur barnen, i sitt 

datorspelande, skiftar ramverk för att bemästra och försöka förstå vad de ser 

på skärmen. Han belyser också hur de transformerar och relaterar till om-

världsfaktorer, vilket får betydelse för den interaktion som etableras. Linde-

roth identifierar fem olika mönster i sin studie vilka han anser inte lyfts fram 

i debatten. De identifierade mönstren är spelets regler, spelets tema och ka-

raktär och det estetiska mönstret, vilka han relaterar till ramverket för spelet. 

De andra mönstren handlar mer om den dynamiska interaktionen i själva 

spelandet, vilka kan bestå av konflikter eller förvirring över andra ramverk. 

Det sista mönstret, vilket han kallar den externa dynamiken, berör den situe-

rade aktiviteten, att spelandet utförs i ett specifikt sammanhang, där bland 

annat förhandlingar om positioner bland spelarna görs relevanta. Linderoth 

menar att barnens meningsskapande är direkt relaterade till dessa interak-

tionsmönster och att vi bör överväga de sätt vi förstår spel och hur man kan 

uttala sig om eventuella effekter. Vad som också framkom i Linderoths stu-

die var att barnen inte hade några svårigheter att förstå spelets tema som 

situationsbundet (ibid, s. 262).  

 

Sjöblom och Aronsson (2012) har fokus på ungdomars datorspelande på 

internetcaféer i sin studie. De visar hur ungdomarna frekvent arbetar med att 

bedöma och rangordna sina egna och medspelarnas kompetenser i relation 

till spelandet. Bedömningarna var bland annat ett sätt att positionera medspe-

larna (och sig själv) som noviser respektive experter (ibid). Aarsand (2007) 

har studerat barn och föräldrar som spelar datorspel i hemmiljö och visar 

bland annat hur barn och vuxna använde den digitala klyftan som en resurs 

för att skapa sig positioner för olika ändamål. Den digitala klyftan användes 

t.ex. av de vuxna som en social resurs för att komma in som deltagare i bar-

nens spelande och som en resurs för att tillbringa tid med barnen. Barnen 

använde klyftan i förhandlingar om att bland annat förlänga sin speltid 

(ibid).  

Barns användande av digitala teknologier i hemmiljö 

Danby et al. (2013) har utfört en studie i hemmiljö av interaktion mellan en 

pappa och två yngre barn när de använder en ipad och en iphone. Man har 

härvid observerat hur pappan på olika sätt ställer frågor och tillhandahåller 

information om innehållet i de applikationer som används, beroende på bar-

nens olika intressen och nivåer av digital och social kompetens. Vad som 

också framkommer är hur pappan helt tar för givet barnens förmåga att kun-

na använda sig av själva teknologin (ibid). Aarsand, Melander och Evalds-

son (2013) har bland annat studerat en mamma och barn i hemmiljö som 

använder sig av skypefunktionen på en dator. I resultaten kan man utläsa att 

mamman är den av deltagarna som kontrollerar aktiviteten. Mamman driver 
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aktiviteten framåt genom att vara den som hanterar datorn och mjukvaran 

som används. Hon förklarar samtidigt högt vad hon gör och talar om för 

sonen vad han ska göra (ibid, s. 47). Aarsand och Aronsson (2007) har inom 

ramen för en större internationell studie studerat vuxna och barns samspel 

när de samtidigt interagerar med datorer eller spelkonsoler i hemmiljö. De 

visar bland annat hur spelandet används i det sociala samspelet som en 

resurs för att skapa ett ”gemensamt virtuellt rum” (ibid, s. 96). 

Interaktionsforskning med anknytning till förskolan  

Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) diskuterar bland annat, utifrån sina 

studier, hur barn i kamratkulturer skapar strategier för att dra sig undan i tid 

och rum på förskolan genom att exempelvis göra sig otillgängliga. Tellgren 

(2004) har också fokus på hur barn i olika kamratkulturer på förskolan ska-

par strategier för att utesluta varandra ur lek och för att skydda interaktions-

utrymmet. Dessa förhandlingar ses även mellan flickor i Evaldssons (2008) 

och Svans (2012) studier liksom i Änggårds (2005) studie om hur barn ska-

par bilder i förskolor. Änggård visar bland annat på hur bildkulturerna till 

viss del var lokala på de olika förskolorna vilket kunde härröras till förut-

sättningar för bildskapande som barnen hade på de undersökta avdelningar-

na. I studien beskrivs också hur barn som umgås dagligen skapar en gemen-

sam bildkultur vilket till exempel tog sig uttryck i att de målade till viss del 

likartade motiv. Detta menar Änggård, kan förstås som en del av hur barn 

skapar kamratkulturer (ibid, s. 196-197). Ett antal studier med interaktions-

analytiskt perspektiv (Hamerslag, 2013; Gejard, 2014; Grunditz, 2013; 

Munk Sundman, 2013; Wassrin, 2013) har under det senaste året författats i 

nationella forskarskolor för förskollärare4. Doktoranderna har haft den ge-

mensamma bakgrunden att de är utbildade och verksamma förskollärare. I 

Hamerslags (2013) licentiatuppsats undersöks barns och pedagogers delta-

gande i projektarbete i en svensk förskola inspirerad av den pedagogiska 

filosofin i Reggio Emilia. Vidare läggs fokus på hur barnen på den studerade 

förskolan formar sitt deltagande i projektarbetet i vardagliga aktiviteter och 

hur det förhandlas och konstitueras i barnens interaktion. Hamerslag visar 

hur både barn och pedagoger är aktiva deltagare och att pedagogerna arbetar 

för att skapa förutsättningar för barnen vilka likaså framställs som kompe-

tenta aktörer i projektarbetet. Intressant i sammanhanget är också hur peda-

                               
4 Licentiatuppsatserna har författats inom två forskarskolor. Forskarskolan "Utforskande lärprocesser och 

literacy: Förskolebarns lärande i språk, matematik och naturvetenskap" och Forskarskolan "Globalisering, 

literacy och utforskande lärprocesser: förskolebarns språk, läsande, skrivande och matematiserande". 

Forskarskolorna har genomförts i samarbete mellan Stockholms universitet, Uppsala universitet, Umeå 

universitet och Högskolan Dalarna. Tjugo doktorander har varit knutna till forskarskolorna som finansie-

rats av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Forskarskolorna är en del av regeringens 

satsning på fortbildning av förskollärare. 
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gogerna skapar förutsättningar för att underlätta barnens deltagande genom 

olika aktiviteter något som vid första anblicken kunde tolkas som kontrolle-

rande. 

 

Grunditz (2013) har också förskolebarns interaktion i fokus i sin licentiat-

uppsats som behandlar små barns sociala liv och deltagande i den vardagliga 

aktiviteten "vilan" i förskolan. Resultaten visar att vilan för de små barnen 

innebär mer än bara sömn. Hon visar hur mycket små barn, genom interak-

tion med andra barn och pedagogerna på förskoleavdelningen är aktiva i sitt 

sätt att upprätthålla, skapa och även utmana de lokala regler som vilan om-

fattas av. Genom bland annat förkroppsligade åtgärder och användningen av 

olika semiotiska resurser visar Grunditz hur barnen har möjlighet att skapa 

olika kamratkulturer inom vilan. Resultatet visar också hur de små barnen på 

ett kreativt sätt använder sin kunskap om kulturella och institutionella rutiner 

samt även den rumsliga organisationen av sömn, madrasser och andra arte-

fakter (t.ex. filtar, nappar och mjuka leksaker) för att skapa utrymmen för lek 

och glädje i samspel med kamrater och pedagoger (ibid). 

 

Ytterligare en intressant licentiatuppsats med ett interaktionsanalytiskt per-

spektiv med utgångspunkt i videoetnografi har Maria Wassrin (2013) förfat-

tat. Wassrin har studerat musikaktiviteter med små barn i förskolan. Resulta-

ten visar att barnen inte bara svarar på musiken och på andra barns och pe-

dagogers initiativ utan de tar också egna initiativ till musikhändelser. De 

lyssnar på andras bidrag samtidigt som de själva kommer med relevanta 

bidrag som de snabbt anpassar efter andra inspel i ett pågående samspel. 

Wassrin visar bland annat också hur barnen positionerar varandra som olika 

typer av deltagare genom att ordna med instrumenten emellan sig och hur de 

på olika sätt arrangerar "konstellationer i jammandesituationer, som sångare, 

instrumentalister, lyssnare eller dansare" (ibid, s. 111). Ytterligare resultat 

som framkommer i uppsatsen är hur barnen i sina enskilda projekt är rädda 

om instrumenten och visar kunskap om musikens grundelement, både genom 

att känna igen sånger och musikstycken och de dimensioner och element 

som dessa består av. Detta görs genom att barnen omsätter musik i kroppslig 

handling som dirigering, dansande, hoppande och gemensamma rörelse-

banor. I allt detta visar de stor koncentration, ofta under lång tid. En slutsats 

som Wassrin gör är att "barnen är kompetenta aktörer som tar initiativ ut-

ifrån de (relativt begränsade) resurser som står dem till buds här och nu" 

(ibid, s. 111). 

 

Munck Sundman (2013) har i sin licentiatuppsats studerat hur barn gör mål-

tid tillsammans och hur de bland annat positionerar varandra under måltiden. 

Hon har också studerat vilka sociala samspelsmönster som framträder i mål-

tidsrutinerna. Resultatet visar bland annat hur barnen går i allians med var-

andra och skapar strategimönster. Detta görs bland annat genom att barnen 
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argumenterar, skrattar, medlar och gör motstånd genom att ifrågasätta var-

andras handlanden vid själva måltiden. Genom att barnen är aktiva i sitt del-

tagande skapas en lokal kultur och olika socialisationsmönster beroende på 

vilka som deltar (ibid). Gejard (2014) har i sin licentiatuppsats undersökt 

matematiska aktiviteter i en förskola med fokus på hur matematiska aktivite-

ter uppstår och formas genom barns interaktioner med andra barn och med 

pedagoger. I de nära analyserna som görs av barnens handlingar framträder 

ett aktivt barn med idéer, intressen och engagemang. I aktiviteterna visar 

barnen upp sina matematiska kunskaper såväl verbalt som med sina kroppar. 

I studien framgår att såväl barn som pedagoger följer varandras initiativ 

inom de matematiska aktiviteterna. Detta innebar att barnen utökade och 

förändrade det matematiska innehållet inom aktiviteterna och att pedagoger-

na följde barnens initiativ. Genom denna ömsesidighet i interaktionen vid-

makthölls det matematiska innehållet i aktiviteterna menar Gejard. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vi idag vet en del om vad som hän-

der inom ramen för olika former av vardagliga aktiviteter i förskolan (se bl.a. 

Persson, 2008 för en översikt). De licentiatuppsatser som jag redogjort för i 

kapitlet har bland annat tydlig fokus på barns interaktion och deltagande i 

vardagliga aktiviteter i förskolan. Denna studie bygger också vidare på en 

liknande tradition. Den här studien är framförallt ett bidrag till ett framväx-

ande forskningsområde med fokus på hur olika former av digitala teknologi-

er, såsom surfplattor, används av barn i vardagliga aktiviteter i förskolan.  
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Kapitel 3. Teoretiska utgångspunkter och för 
studien aktuella begrepp 

I föregående kapitel behandlade jag forskning som bland annat berör barns 

användande av digitala teknologier liksom hur detta har undersökts i olika 

former av utbildningsverksamheter, däribland förskolan. Eftersom begreppet 

digital kompetens spelar en central roll i denna uppsats ger jag i detta kapitel 

en beskrivning av hur begreppet förstås i det sammanhang som den förelig-

gande studien utgör. I detta kapitel teoretiseras och beskrivs således begrep-

pet digital kompetens som här förstås i ett vidare socialt sammanhang.  

 

Jag har genomgående valt att använda begreppet digital kompetens även om 

det finns andra begrepp som skulle kunna utrycka samma sak, exempelvis 

Digital Literacy, Media literacy och Technoliteracy (se bl.a. Buckingham, 

2006; Erstad, 2010; Lindqvist Bergander, under utgivning, 2015; Spink et 

al., 2010, för en diskussion kring snarlika begrepp). Jag vill särskilt under-

stryka att begreppet digital kompetens, som jag uppfattar det, inte ska förstås 

som något som ska knytas till den enskilda individen. Det har även varit 

viktigt i sammanhanget att behålla begreppet digital kompetens för att det 

knyter an till de satsningar som görs i utbildningssammanhang, där använ-

dandet av digitala teknologier lyfts fram i relation till barns lärande. Denna 

satsning syns även på Europaparlamentsnivå där digital kompetens beskrivs 

som en av nyckelkompetenserna för det livslånga lärandet. För att undersöka 

hur barns deltagande organiseras i vardagliga aktiviteter med surfplattor och 

hur barn uppvisar digitala kompetenser i relation till deltagandet i aktiviteter 

där surfplattor ingår, diskuteras också begrepp som barns aktörskap, delta-

gande och tolkande reproduktion i kapitlet. 

Kompetens i ett etnometodologiskt perspektiv  

I denna studie är det framförallt de kompetenser som uppvisas av barnen när 

de använder sig av surfplattan i vardagliga aktiviteter som studeras. I fokus 

är främst barns digitala kompetenser när de använder olika applikationer på 

surfplattan. Det betyder att jag här intresserar mig för barns handlingar så 

som de uttrycks i deras deltagande i samspel med andra barn och pedagoger i 

aktiviteter där surfplattan används. Det handlar således i denna studie om hur 
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barn använder surfplattan, in situ och hur barnen hanterar och möter andras 

handlingar i specifika situationer och sociala sammanhang (Hutchby och 

Moran-Ellis, 1998, s. 40). 

 

Barns digitala kompetenser förstås här utifrån hur de förhandlar och argu-

menterar och använder sig av tillgängliga sociala resurser i de vardagliga 

aktiviteter i vilka de deltar. Barns digitala kompetenser kan därför inte av-

skiljas från det strukturella sammanhang i vilka de vistas, vilka också om-

förhandlas som en del av barnens deltagande. Hutchby och Moran-Ellis 

(1998) beskriver hur begreppet kompetens kan förstås i ett etnometodolo-

giskt perspektiv som barns förmåga att delta i och hantera det sociala sam-

manhang som de ingår i. Det handlar bland annat om det sätt på vilket barn 

deltar i meningsfulla sociala sammanhang, med vissa interaktionella struktu-

rer. Hutchby och Moran-Ellis argumenterar för att forskare som intresserar 

sig för barns kompetens, bör studera hur barn använder materiella och kultu-

rella resurser i det sociala sammanhang som är aktuellt för deltagarna själva 

(ibid). I relation till forskningsfrågorna i denna studie, som bland annat berör 

hur barn uppvisar digitala kompetenser inom ramen för deras deltagande i 

digitala aktiviteter, förstår jag, och använder mig av, kompetensbegreppet i 

linje med Hutchby och Moran-Ellis definition. De menar att barns kompe-

tenser inte är något som ska ses som ett "innehav" eller något som kan spåras 

på ett linjärt, utvecklande sätt. Snarare menar de att barns kompetenser ska 

förstås som något som etableras "in situ" (ibid, s. 40).  

 

Att utgå från ett etnometodologiskt perspektiv på barns digitala kompetenser 

innebär också att ett deltagarperspektiv blir centralt (se vidare s. 32). Det 

innebär att fokus läggs på att undersöka barns handlingar i specifika sociala 

sammanhang och hur dessa också är konstituerande för de sammanhang 

barnen är en del utav. Detta ligger också i linje med en syn på barn som ak-

törer, vilket jag här hämtar från Corsaro (2011a) och ett mikrosociologiskt 

perspektiv. Corsaro betonar barns kreativa och innovativa aktörskap och 

deltagande med andra i samhället (s. 20).  Barns aktörskap blir framförallt 

tydligt i denna studie både då pedagogerna introducerar surfplattan i försko-

lan och då barnen sedan tolkar och använder surfplattan på olika sätt i sina 

vardagliga aktiviteter. I de följande avsnitten ges en mer ingående beskriv-

ning av vad Corsaro lägger i begreppet tolkande reproduktion och barns 

aktörskap i de praktiker de deltar i.  
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Barn som aktörer 

Att barns kompetenser är och har varit en angelägen fråga inom etnometodo-

login sedan en lång tid tillbaka förklarar Hutchby och Moran-Ellis (1998) 

med en förändrad syn på barn. Allt fler forskare utgår från en syn på barn 

som kompetenta aktörer "in their own right" snarare än små praktikanter i en 

vuxenorienterad process (s. 15). I linje med den etnometodologiska hållning 

som Hutchby och Moran-Ellis för fram i relation till barn som kompetenta, 

betonar även Corsaro (2011a) att;  

"Children are active, creative social agents who produce their own unique 
children's culture while simultaneously contributing to the production of 
adult society” (ibid, s. 4).  

 

Corsaro (2011a) menar att barn är värda att studeras för sin egen skull, som 

människor, på samma sätt som vi studerar vuxna. Han skriver om barn som 

aktörer som konstruerar sin egen kultur och bidrar till omskapande av värl-

den (se även Evaldsson & Corsaro, 1998). Corsaro och Eder (1990) lyfter 

barns aktörskap i relation till andra barn vilket de beskriver som att barn 

skapar kamratkulturer5. Begreppet kamratkultur förklarar de som; 

" a stable set of activities or routines, artifacts, values and concerns that chil-
dren produce and share in interaction with peers" (ibid, s.120).  

 

Begreppet "peers", kamrater, menar Corsaro definierar de grupper av barn 

som regelbundet spenderar vardaglig tid tillsammans, till exempel som bar-

nen i föreliggande studie gör, på den studerade förskoleavdelningen.   

 

En förändrad syn på barn och barndom har också beskrivits av Halldén 

(2007) som betonar barns kompetens och aktörskap. Halldén belyser barns 

sätt att skapa sin barndom i förhållande till de villkor som bland annat finns i 

förskolans praktik. Hon uttrycker det som att barn tillsammans med andra 

deltagare i förskolan både gör barndom och förskola. Förskolan betraktas 

som en arena där barnen ses som aktörer (ibid, s. 15).   

Tolkande reproduktion 

För att beskriva och förstå barnens deltagande i vardagliga aktiviteter med 

surfplattor på förskoleavdelningen blir det teoretiska begreppet tolkande 

reproduktion6 hämtat från Corsaro (2011) ett nyckelbegrepp i föreliggande 

studie. Med begreppet tolkande reproduktion, vill Corsaro aktualisera värdet 

av att studera barns kamratkulturer "in their own right" (s.120). I sina kam-

                               
5 Eng. Peer cultures. 
6 Eng. Interpretive reproduction. 
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ratkulturer tolkar barn och omprövar de normer och värderingar som de erfar 

i samspel med andra barn och med vuxna (Evaldsson, 2005; Löfdahl, 2002, 

2007). Enligt Corsaro (2011) ses barn, utifrån begreppet tolkande reproduk-

tion, som aktiva. Han menar att barn inte internaliserar världen utan aktivt 

försöker skapa mening kring den kultur som de deltar i (ibid). Begreppet 

tolkande reproduktion ligger nära begreppet appropriering i ett sociokultu-

rellt perspektiv vilket utgår ifrån att människors handlingar inte enbart är 

lokalt orienterade utan att människor också drar nytta av de sammanhang de 

ingår i, vilka också omformas av deltagarna (jfr. Martin & Evaldsson, 2011). 

Corsaro och Molinari (2005) gör dock en viss skillnad mellan begreppen och 

menar att tolkande reproduktion mer har fokus på barnens aktiva deltagande 

i de sammanhang de ingår i.  

 

Vad som blir viktigt i sammanhanget är att förutom att se barnen som aktörer 

ses även pedagogerna i studien som aktörer som reproducerar en viss förstå-

else för hur arbetet med surfplattan ska organiseras. Det tolkande arbete bar-

nen och pedagogerna gör förstås således i relation till hur de använder mate-

riella resurser som också finns tillgängliga som en del av det institutionella 

arrangemanget i förskolan. Institutioner betraktas i studien i enlighet med 

Säljö (2005) som beskriver dessa som dubbelriktade "Det finns en ömsesi-

dighet och växelverkan mellan institutionen och de handlingar människor 

utför" (s. 47-48). För att förstå det tolkande arbete barn och pedagoger utför 

behöver man mer i detalj studera deltagarnas handlingar och de resurser som 

används i samband med användandet av surfplattan. Det angreppssätt som 

valts för att i uppsatsen bland annat studera hur pedagoger och barn organi-

serar digitala aktiviteter i förskolan och hur de använder surfplattor i vardag-

liga aktiviteter, behandlas i följande avsnitt.  

Att studera interaktion i pedagogiska sammanhang  

Syftesformulering och frågeställningar i denna studie kretsar kring hur an-

vändandet av surfplattor organiseras av deltagande barn och pedagoger i 

vardagliga aktiviteter. Inom etnometodologin finns ett uttalat intresse för 

människors handlingar som metoder för att skapa delad gemensam förståel-

se. Utifrån ett liknande angreppssätt och för att förstå hur sociala fenomen 

konstitueras i interaktion mellan människor används i uppsatsen ett etnome-

todologiskt samtalsanalytiskt perspektiv (Cromdal, 2009). Risberg (2014) 

beskriver i sin avhandling hur etnometodologin riktar intresse mot hur den 

sociala ordningen skapas och formas genom samtal och samspel "dvs. av 

människors olika metoder för att göra världen begriplig" (s. 9). Tholander 

(u.å) beskriver det "vetenskapen om människors metoder för att åstadkomma 

intersubjektiva ordningar" (s. 4). För vår förmåga att förstå den sociala värl-

dens natur och att delta i den, är vi beroende av vår förmåga, skicklighet och 
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idérikedom som socialt interagerande individer menar Heritage (2001, s.1). I 

inledningen av Garfinkels "Studies in Etnomethodology" (2014) finns en 

text som definierar etnometodologins utgångspunkt;  

The following studies seek to treat practical activities, practical circum-
stances and practical sociological reasoning as topics of empirical study, and 
by paying the most commonplace activities of daily life the attention usually 
accorded extraordinary events, seek to learn about them as phenomena in 
their own right. Their central recommendation is that the activities whereby 
members produce and manage settings of organized everyday affairs are 
identical with member’s procedures for making those settings ’accountable’. 
(ibid, s. 1). 

 

Utifrån citatet ovan kan man läsa att etnometodologin riktar intresse mot att 

empiriskt försöka förstå människors deltagande i de mest vardagliga aktivite-

ter, samt att förstå de metoder människor använder i sitt deltagande i de 

samma. Klerfelt (2007, s. 62) menar att de grundläggande utgångspunkterna 

för det etnometodologiska synsättet är betydelsen av att undersöka de prak-

tiska syften människors agerande har. Social interaktion ses som processer 

vari aktörerna definierar, eftersträvar och uppnår sociala mål. Människor 

konstituerar praktiker genom att koordinera sina vardagliga, ständigt pågå-

ende handlingar (ibid). För att försöka förstå den mellanmänskliga interak-

tionen, ansikte mot ansikte, som skapade av samhällets strukturer och sedan 

också förstå återskapandet av desamma, behöver man kunna beskriva de 

resurser som människan i interaktionen använder sig av i dessa sociala pro-

cesser. Här ges språkanvändning och språkandet en central roll (Evaldsson, 

Lindblad, Sahlström & Bergqvist, 2001).  

Etnometodologisk samtalsanalys 

Att utgå från ett etnometodologiskt perspektiv (se föregående avsnitt) inne-

bär att man som forskare strävar efter ett deltagarperspektiv (Cromdal, 2009; 

Goodwin & Goodwin, 2004; Sahlström & Melander, 2010). Det betyder här 

att jag, för att besvara studiens frågeställningar använt mig av etnometodolo-

gisk samtalsanalys med fokus på detaljerade analyser av hur barnens hand-

lingar får sin betydelse i interaktionen i användandet av surfplattan. Med 

etnometodologisk samtalsanalys avses här antagandet att sociala handlingar 

förstås som grundläggande i hur gemensam förståelse etableras. Deltagare i 

interaktion förhåller sig till andra människors handlingar och på så vis byggs 

sociala relationer gemensamt upp (Evaldsson et al., 2001). 

 

Termen deltagande används i denna studie i linje med Goodwin och Good-

win (2004) som beskriver deltagande som ett analytiskt begrepp för att foku-

sera på det interaktiva arbete som båda parter i interaktion, ansikte mot an-
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sikte, deltar i. Talare och lyssnare ses som aktiva ”coparticipants” där samta-

lets systematiskt byggs upp och ändras i relation till, och med hänsyn till, 

vad deltagarna i interaktionen gör (ibid). Goodwin och Goodwin menar att 

inom ramen för ett enda yttrande kan talaren anpassa sig till den typ av en-

gagemang eller brist på engagemang som mottagaren uppvisar genom sina 

verbala och kroppsliga bidrag. Ett exempel är om lyssnaren står vänd mot 

talaren eller om blicken riktas bort från talaren (ibid). Dessa handlingar me-

nar Goodwin (2000) görs med hjälp av en rad olika resurser. De olika former 

av semiotiska resurser som barn använder sig av blir således centralt att ana-

lysera i den här studien då barns deltagande i vardagliga aktiviteter med 

surfplattor studeras med utgångspunkt i den interaktion som sker.  

 

Slutligen vill jag säga något om vad jag lägger in i begreppet vardagliga 

aktiviteter. Med vardagliga aktiviteter avses här både att aktiviteterna är 

återkommande och att fokus flyttas från vad barn gör till hur de organiserar 

sina aktiviteter (Evaldsson, 1993; Evaldsson & Corsaro, 1998; M.H. Good-

win, 1990; Goodwin, 2007). Det betyder i sin tur att barn i sitt deltagande 

också bidrar till hur aktiviteter tillsammans med andra barn upprätthålls och 

konstitueras (formas). På så vis kan jag få syn på de sätt som barn skapar 

olika former av erfarenheter genom sitt deltagande i vardagliga aktivite-

ter. Den form av vardagliga aktiviteter jag specifikt intresserar mig för i den-

na studie är aktiviteter i vilka digitala teknologier (surfplattan) utgör en inte-

grerad del. Därför kommer jag i studien även att benämna dem som digitala 

aktiviteter. Som redan nämnts i forskningsöversikten vet vi nu mer om vad 

som sker i barns deltagande i olika vardagliga aktiviteter såsom måltiden 

(Munck Sundman, 2013), musikstunden (Wassrin, 2013), matematikaktivite-

ter (Gejard, 2014), barns vila (Grunditz, 2013) etc. i förskolan. En nytill-

kommen vardaglig aktivitet som barn ägnar sig åt sedan surfplattor infördes i 

förskolan är således att delta i vardagliga (återkommande) aktiviteter med 

surfplattor, vilket studeras i den här uppsatsen.  
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Kapitel 4. Metod 

Etnografisk metod 

Att studera barns interaktion i förskolan ur ett mikrosociologiskt och etno-

metodologiskt perspektiv bygger, som tidigare nämnts, på utgångspunkten 

att interaktionen bör studeras utifrån ett deltagarperspektiv (Corsaro, 2011; 

Cromdal, 2009; Evaldsson et al., 2001; Goodwin & Goodwin, 2004). Ett 

etnografiskt arbetssätt med deltagande observation och videodokumentation 

har med detta i åtanke genomförts för att i enlighet med syftet öka kunska-

pen om barns och pedagogers användande av surfplattor i förskolans praktik 

"in situ". Hammersley och Atkinson (1995) beskriver vad som karaktäriserar 

etnografiskt arbete på följande sätt; 

In its most characteristic form it involves the ethnographer participating, 
overtly or covertly, in people’s daily lives for an extended period of time, 
watching what happens, listening to what is said, asking questions- in fact, 
collecting whatever data are available to throw light on the issues that are the 
focus of the research (ibid, s.1). 

 

Etnografiska studier riktar således sin uppmärksamhet på gruppers handlan-

den. Utmärkande för etnografiska studier är att forskaren önskar få en insikt i 

vad som sker i miljön. En längre eller kortare period tillbringas i miljön där 

deltagarna för studien befinner sig, för att på så sätt komma nära det som 

undersökningen tar sin utgångspunkt i. Forskaren iakttar och lyssnar på vad 

som sägs i kommunikationen mellan individer (Hammerslay & Atkinson, 

1995; Bryman, 2003). Corsaro (2011) som själv arbetar etnografiskt, beskri-

ver datainsamlingen på liknande sätt;  

Ethnography usually involves prolonged fieldwork in which the researcher 
gains access to a group and carries out intensive observation for a period of 
months or years. The value of prolonged observation is that the ethnographer 
discovers what daily life is like for members of the group-their physical and 
institutional settings, their daily routines, their beliefs and values, and the lin-
guistic and other semiotic systems that mediate all these contexts and activi-
ties (s. 53).  

 

Corsaro menar att i och med det longitudinella arbete som etnografen gör, 

kan viktiga förändringar och övergångar i människors liv dokumenteras. 

Emerson, Fretz och Shaw (2011) menar att man som etnograf söker en dju-
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pare förståelse för den värld människorna man studerar lever i, tar del av hur 

de utför sina vardagliga aktiviteter samt tar del av vad människorna finner 

meningsfullt. På så vis genereras en känslighet och förståelse för interaktio-

nen hos forskaren (ibid). 

 

I Sverige har, under de senaste åren, en rad etnografiska eller etnografiskt 

inspirerade avhandlingar och licentiatuppsatser med fokus på just förskole-

barn i förskolan publicerats (se bl.a. Björklund, 2008; Björk-Willén, 2006; 

Grunditz, 2013; Gejard, 2014; Hamerslag, 2013; Klerfelt, 2007; Lunneblad, 

2006; Löfdahl, 2002; Munk-Sundman, 2013; Tellgren, 2004; Wassrin, 2013; 

Änggård, 2005). Denna studie baserar sig således även den på ett etnogra-

fiskt arbete. Pedagogers och barns användande av och samspel med surfplat-

tor i förskolan har följts vid återkommande tillfällen, under ett 8 månader 

långt fältarbete. 

Tillträde och samtycke 

I följande avsnitt ges en redogörelse för hur tillträdet etablerades på försko-

lan där forskningen kom att bedrivas. Vidare beskrivs hur de etiska aspek-

terna har behandlats i relation till hur vårdnadshavares samtycke erhölls. 

 

För att kunna utföra studien behövde jag etablera en kontakt med en förskola 

som var villig att ta emot mig. Jag hade genom kontakter fått kännedom om 

att en förskola arbetade särskilt aktivt med surfplattor. Jag gav dem en för-

frågan om att få komma och informera om min tänkta studie. Ett första möte 

med den ansvarige förskolechefen för förskolan bestämdes, där jag fick pre-

sentera mina tankar kring syfte och hur insamlandet av data skulle ske. Be-

tydelsen av att skapa goda kontakter med ”gatekeepers” eller ”grindvakter” 

för att på så sätt samla information, kring miljön och verksamheten i sin 

helhet, diskuterar flera forskare som betydelsefullt för tillträde till den verk-

samhet där forskningen ska ske (Corsaro, 1982, s. 146-147; Duranti 1997, s. 

115-116; Hammersley & Atkinson, 1995, s. 34; Heath & Hindmarsh, 2002, 

s. 16). Förskolechefen var väldigt positiv vid vårt möte och förklarade att 

hon skulle bistå deltagande pedagoger, som hon skulle välja ut, med infor-

mation om min tänkta studie. Därefter etablerades, genom förskolechefen, en 

kontakt med pedagogerna på den aktuella avdelningen. Vi träffades för ett 

inledande möte på förskolan där alla de deltagande pedagogerna var verk-

samma. De fick information om syftet med studien och mina tankar kring 

insamlandet av data förklarades närmare. Även pedagogerna var positiva till 

min studie och beviljade mitt tillträde. Pedagogerna blev en länk till vård-

nadshavarnas samtycke och var de som förmedlade de underlag som skulle 

skrivas under angående samtycke till att deras barn skulle få delta i studien 

(se bilaga 3). 
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För att kunna genomföra långvariga och intensiva observationer av små 

barn, här i åldrarna 3-5 år, är det betydelsefullt att bli accepterad av den 

grupp av deltagare som observationen inkluderar, dvs. man behöver förvärva 

"participant status" (Corsaro, 2011, s. 54). Under inväntande av samtycke 

från vårdnadshavare prioriterade jag arbetet med att skapa en god kontakt 

med barnen för att få dem att acceptera mig i deras grupp. Vid mitt första 

möte med barnen var jag med i verksamheten, svarade på barnens frågor och 

visade mig intresserad av dem och deras vardag på förskolan.  

 

Vid de första tillfällena jag var på förskoleavdelningen där studien skulle 

bedrivas, fick jag möjlighet att tala med några av de vårdnadshavare som 

kom för att hämta sina barn från förskolan. Samtalen som initierades av mig, 

kom att handla om studiens syfte och vad samtycke till deltagande skulle 

innebära för deras barn. Några följdfrågor från vårdnadshavare handlade om 

anonymitet och etik i studien. Vilka som skulle kunna läsa resultatet och hur 

materialet skulle redovisas, var frågor jag också fick och som jag besvarade. 

Förskolechefen berättade sedan på ett föräldramöte om studiens syfte och 

även ett e-mail med bifogad information från mig skickades ut till alla vård-

nadshavare från förskolechefen. I e-mailet fick jag ytterligare en chans att 

informera om studien och om hur insamlandet av data skulle gå till. Jag var 

också noga med att skriva att deltagandet kunde avbrytas när helst de önska-

de enligt det samtyckeskrav Vetenskapsrådet specificerat (Vetenskapsrådet, 

2011). På så vis informerades deltagarna enligt informationskravet men de 

fick också skriftligen ta del av detta genom ett särskilt informationsbrev som 

tillhandahölls samtliga vårdnadshavare till de barn som skulle medverka i 

studien (se bilaga 2). I det informationsbrev vårdnadshavarna fick ta del av, 

informerades de också om att all persondata skulle anonymiseras och att 

videomaterialet skulle förvaras i ett arkiv på Uppsala Universitet (se bilaga 

2). 

Forskarrollen 

Golds klassificeringsschema (1958, refererad i Bryman, 2003) har använts 

för att definiera mitt engagemang som forskare i den förskolemiljö som är 

aktuell i studien. Gold beskriver fyra olika roller som en deltagande observa-

tör kan anta i sitt förhållande till medlemmarna i den miljö som ska befors-

kas. Han benämner dessa roller som fullständig deltagare, som enligt Gold 

ses som en fullvärdig accepterad medlem i den miljö som ska beforskas. 

Deltagare som observatör beskrivs av Gold som en fullvärdig medlem men 

med identiteten som forskare välkänd hos medlemmarna i miljön. Observa-

tör som deltagare menar Gold intar rollen som i huvudsak intervjuare och 

deltagandet är minimalt. Forskaren som en fullständig observatör samspelar 

inte alls med personer i miljön. Min roll i fältarbetet kan placeras in i katego-
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rin deltagare som observatör där jag upplevt mig varit en medlem av försko-

legruppen och där jag medverkat men också hållit mig på avstånd från det 

som hänt i verksamheten. Detta innebär att jag både genom att befinna mig 

bakom kameran vid de tillfällen då barn och pedagoger haft aktiviteter med 

surfplattan haft ett visst avstånd men vid andra aktiviteter som inte varit i 

fokus för mitt forskningsintresse också varit väldigt nära barnen i deras akti-

viteter.  

Att bedriva forskning i en för mig känd verksamhet  

"We cannot avoid relying on ‘common-sense’ knowledge nor, often, can we 

avoid having an effect on the social phenomena we study. In other words, 

there is no way in which we can escape the social world in order to study it" 

skriver Hammersley och Atkinson (1995, s. 15). Min påverkan och min för-

förståelse för förskolans praktik har varit något jag reflekterat över under 

mitt fältarbete. Jag har befunnit mig i en verksamhet som jag är väl förtrogen 

med efter att ha varit verksam förskollärare under många år. Detta innebär 

att jag behövt fundera över hur min yrkesroll har påverkat mig som forskare 

under mitt fältarbete och hur det påverkat mig i analysarbetet. Markström 

(2007) skriver bland annat att tolkningsprocessen börjar redan vid de inle-

dande observationerna "Forskarens förförståelse och vad hon eller han byggt 

in i fältanteckningar, samtal och intervjuer etc. måste vidare beaktas. Data 

eller empiri är aldrig ren utan är ett resultat av tidigare val och antaganden" 

(ibid, s. 39).  

 

Lewis-Beck, Bryman och Futing-Liao (2003) liksom Hammersley och At-

kinsson (1995) diskuterar bland annat risken för att ”go native”. Risk finns 

att som forskare identifiera sig med deltagarna i den miljö inom vilken 

forskningen sker och därmed tappa fokus från vad som ska studeras, dvs. 

själva syftet med studien. Att komma in på avdelningen där forskningen 

skulle bedrivas kändes inledningsvis för mig nästan som för bekant. Barnen 

var, som de är i de flesta fall när någon "ny" kommer in på avdelningen, 

väldigt nyfikna på vem jag var och i vilket syfte jag var där. Vad jag dock 

fick reflektera över för att inte "go native", var hur jag skulle förhålla mig till 

denna kända men ändå okända miljö. Jag bestämde således för mig själv, 

innan jag började fältarbetet, att jag i största mån inte skulle ingripa i situa-

tioner i den dagliga verksamheten. Jag försökte även hålla distans till själva 

praktiken och de aktiviteter som jag videofilmade, dvs. de digitala aktivite-

terna. I övrigt, när inte videokameran användes, var jag mer nära barnen och 

hjälpte till med sedvanliga förskolläraruppgifter i större eller mindre ut-

sträckning. Det kunde t.ex. röra sig om att hjälpa till att klä på barnen inför 

utevistelse, eller att ta fram material åt barnen när de frågade om sådan hjälp. 
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Fältarbetets genomförande  

I kommande avsnitt redogörs för själva proceduren kring hur den empiriska 

studien har genomförts och detta görs i relation till de etiska överväganden 

som gjorts. 

 
Fältarbetet har utförts under en period av åtta månader och jag har framför 

allt följt digitala aktiviteter med surfplattor. Genom att följa barnens använ-

dande av surfplattor över tid, har skiftningar i hur arbetet med surfplattan 

organiserats kunnat uppmärksammas. Nedan bild (bild 1) illustrerar den 

förändring som skedde under tiden för fältarbetet i hur pedagogerna organi-

serade arbetet med surfplattorna. Denna förändring beskrivs i bilden nedan, 

som period 1 och period 2 (Den organisatoriska förändringen berörs närmare 

i kapitel 5).  

 

 
Bild 1. Förändring av arbetssätt över tid 

I slutet av september 2012 hade jag, som redan nämnts, det första inledande 

samtalet med förskolechefen och de deltagande pedagogerna. Från och med 

slutet av oktober 2012 till mitten av december 2012 var jag på förskoleav-

delningen vid åtta tillfällen i cirka fyra timmar åt gången. Vid dessa tillfällen 

användes fältanteckningar vid fyra tillfällen och videodokumenta-

tion/fältanteckningar vid fyra tillfällen. Under denna inledande fältstudietid 

erhöll jag också, genom informella samtal, information om att en verksam-

hetsplan hade skrivits för implementeringen av surfplattor på förskolan. 

Denna verksamhetsplan tog jag del av. Utmärkande för höstmaterialet enligt 

fältanteckningar och videodokumentation är att många barn använder surf-

plattan då pedagogerna initierar ett byte av deltagare efter ca 10-15 minuters 

användning. Tidpunkten för när materialet samlades in var efter att barnen 

ätit lunch. Val av tidpunkt grundar sig på att barnen främst hade tillgång till 

surflattorna vid denna tidpunkt. Videomaterialets omfång under hösttermi-

nen är ca 90 minuter, till detta tillkommer fältanteckningar. 

 

Vid årsskiftet 2012/2013 omarbetade pedagogerna arbetssättet och organise-

rade arbetet under vårterminen på ett annat sätt. Denna fältarbetesperiod 

sträcker sig från januari 2013 till början av maj 2013. Sammanlagt har empi-

ri samlats in på avdelningen vid femton tillfällen. Vid varje tillfälle har fält-

arbetet utförts under ca fyra timmar. Vid nio av dessa tillfällen har barns 

digitala aktiviteter videodokumenterats. Videomaterialets omfång under 

vårterminen är ca 5,5 timmar. Fältanteckningar tillkommer. Tidpunkten för 
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när materialet samlades in var efter att barnen ätit lunch. En tidpunkt, när de 

främst hade tillgång till surfplattor.  

Studiens deltagare 

Av de 22 barnen som vid mitt tillträde gick på avdelningen Blåbäret7, kom 

15 barns vårdnadshavare att skriva under dokumentet för samtycke som de-

lats ut. De barn som förekommer i de utvalda exemplen i uppsatsen har mar-

kerats med fet stil i tabellen nedan. Några av barnen förekommer i flera ex-

empel och har genomgående samma fiktiva namn. Övriga barn finns med 

mer perifert. Samma princip gäller för tabellen där deltagande pedagoger 

redovisas. De barn och pedagoger som deltar perifert har dock betydelse för 

de interaktioner som skapas. Anita som inte finns med i transkriptionerna i 

exemplen, förekommer t.ex. frekvent i fältanteckningarna som förts, vilket 

har betydelse för hur barnens användande av surfplattor organiseras i de 

vardagliga aktiviteterna på förskolan.  

Tabell 1. Deltagande barn och ålder 

Fingerade namn Ålder 

Lisa 4år 

Charlie 3år 

Erik 5år 

Svea 5år 

Sven 4år 

Thed 4år 

Gustav 5år 

Liv 5år 

Albert 4år 

Tim 5år 

Lina 5år 

Axel 4år 

Sara 4år 

Anna 4år 

Oskar 3år 

Tabell 2. Deltagande pedagoger och utbildning 

Petra Förskollärare 

Karin Förskollärare 

Pia Förskollärare 

Anita Förskollärare 

 

De barn som finns representerade i videomaterialet har att göra med vilka 

som tilldelades en surfplatta, vilket bestämdes främst av pedagogerna på 

                               
7 Namnen på förskoleavdelningen och förskolan är fingerade (Vetenskapsrådet, 2011). 
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avdelningen. Detta medförde att skillnader i representation av vilka barn som 

deltar i videodokumentation och fältanteckningar uppstod. De deltagande 

pedagogerna som arbetade på avdelningen Blåbäret vid mitt tillträde var alla 

fyra utbildade förskollärare med varierat antal år i yrket. Alla namn som 

används i denna uppsats är i enlighet med etiska riktlinjer fingerade för att 

läsaren inte ska kunna identifiera deltagarna (Vetenskapsrådet, 2011).  

Genomförande  

Mot bakgrunden av det syfte som specificerats för studien har olika datain-

samlingsmetoder använts. Deltagande observation med videodokumentation, 

fältanteckningar, informella samtal och insamling av dokument har utgjort 

metoden för insamling av empiriskt underlag. Fokus för studien har ändrats 

under studiens gång, vad som dock varit konstant är att fokus legat på bar-

nens och pedagogernas användande av surfplattor. Utifrån den relativt breda 

ingången har arbetet gradvis specificerats och mer kommit att fokusera på 

barnens och pedagogernas interaktion i de digitala aktiviteterna. Hammers-

ley och Atkinson (1995) menar att flera olika metoder kan bidra till att ge en 

mer omfattande och djupare täckning av det som är i fokus för studien. Ned-

an beskrivs mer ingående de olika arbetssätten och hur dessa är relaterade till 

de etiska överväganden som gjorts. 

Deltagande observation med video 

Att videofilma i en institutionell verksamhet ställer höga krav på forskaren. 

Det har bland annat skrivits en vägledande text från Vetenskapsrådet om god 

praxis vid forskning med just video som metod (HSFR, 1996). ”We see with 

the camera and not through it” uttrycker Mondada (2006, s. 1) och relaterar 

videodokumentation till ett teoretiskt ställningstagande som forskare. Heik-

kilä och Sahlström (2003) för ett liknande resonemang och menar att inspel-

ningsarbetet är "en del av det som gör forskningen". Aarsand och Forsberg 

(2010, s. 264) menar att videokameran och forskaren inte kan ses som en 

utomliggande faktor för studien, som inte har betydelse för skeenden i det 

som är i fokus för observationen, oavsett utgångspunkt. Dessa menar Aar-

sand och Forsberg är ”intra active parts” och behöver snarare betänkas som 

en del av det fenomen som observeras med frågor som kan relateras till på-

verkansfaktorer och etiska ställningstaganden (ibid, s. 264). I likhet med 

nämnda forskare menar jag att själva videodokumentationen påverkar forsk-

ningen. Barnen förstås, som tidigare nämnts, vara aktörer som är med och 

tolkar och reproducerar omvärlden i relation till det sammanhang de befinner 

sig i.  
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Heikkilä och Sahlström (2003) diskuterar etnografiska studier av barn och 

hur man förvaltar kamera och mikrofon i det etnografiska fältarbetet. Vidare 

diskuterar de vilken betydelse de beslut som fattas i det arbetet i relation till 

de anspråk man kan göra i sina analyser. De lyfter fram betydelsen av att 

valet av insamlingsmetod måste bestämmas utifrån studiens avsikt, dvs. det 

syfte och de frågeställningar som preciserats. I relation till att använda video 

i det etnografiska arbetet skriver de följande;  

Ibland passar en stativmonterad gruppkamera med mikrofon på kameran bra, 
ibland behövs kanske en handhållen kamera med en trådlös mikrofonutrust-
ning. Dessa beslut är avgörande för hur man skapar sina data, vilket i sin tur 
får avgörande betydelse för hur man kan genomföra sina analyser. (ibid, s. 
38). 

 

Heikkilä och Sahlström (2003) lyfter fram vikten av att man som forskare i 

videoarbetet behöver beskriva hur kameran är placerad i relation till de hand-

lingar deltagare som är fokus utför. Samtidigt ses det som betydelsefullt att 

redogöra för hur mycket som syns och ljudupptagningens kvalitet i relation 

till de syften och de anspråk som görs. I linje med Heikkiläs och Sahlströms 

åsikt, redogör jag i följande avsnitt för hur jag gått tillväga i relation till mitt 

videoetnografiska arbete.  

 

I studiens inledande fas, när jag var på avdelningen i syfte att skapa goda 

relationer med barnen, funderade jag mycket på hur jag skulle hantera kame-

ran och vilka platser jag som forskare skulle befinna mig på inne på avdel-

ningen. Vid de första tillfällena av mitt fältarbete då jag enbart var på försko-

leavdelningen för att skapa en relation till barnen, hade jag videokameran 

med mig. Tanken var att barnen på avdelningen skulle ges utrymme att ut-

forska kameran närmare och ställa frågor kring själva videofilmandet. Jag 

och barnen filmade bland annat varandra och tittade sedan tillsammans vad 

som filmats. Valet av kamera har att göra med tillgänglighet på universitetet, 

dock var det viktigt för mig att den skulle vara smidig att hålla i handen och 

att den gick att använda med stativ. Den videokamera som användes var av 

märket Philips och används även för hemmabruk. Inledningsvis funderade 

jag över om ljudet skulle bli tillfredsställande, det var många barn som sam-

talade samtidigt. Jag funderade över om jag skulle använda externa mikrofo-

ner men visste utifrån min erfarenhet av att vara förskollärare att dessa för-

modligen skulle påkalla mycket uppmärksamhet av barnen och eventuellt 

störa dem. Vem som skulle bära mikrofonen i så fall kändes även det omöj-

ligt att avgöra då barnen rörde sig mycket. Jag tog beslutet att använda den 

mikrofon som fanns inbyggd i videokameran. All ljudupptagning visade sig 

sedan också vara av god kvalitet. 
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Heath och Hindmarsh (2002, s.16) diskuterar just värdet av en period för att 

skapa relationer och skaffa information om själva verksamheten innan själva 

fältarbetet startar. Information om hur de brukade göra på avdelningen när 

de använde surfplattorna erhölls av pedagogerna. De försåg mig också med 

informationen om att var barnen satt skiftade mellan avdelningens två soffor 

och ett bord inne i det rum som främst användes för måltider. Jag bestämde i 

samråd med pedagogerna att jag enbart skulle videodokumentera de aktivite-

ter när de använde surfplattan. Tidpunkten för mitt videodokumenterande 

var beroende av pedagogerna, som redan hade bestämda tider för när barnen 

fick använda surfplattorna.  

 

När själva videodokumentationen inletts prövade jag olika ställningar att 

filma i. Jag satt ner på golvet och videodokumenterade barnens aktiviteter 

med surfplattan, jag satt också på soffkanten i en position där kameran do-

kumenterade aktiviteten ovanifrån, etc.  Jag kände att jag inte riktigt visste 

var jag skulle hålla till. Vad som blev viktigt för mig vid det tillfället var att 

jag avgränsade mig. Vad som skulle dokumenteras skulle beaktas i relation 

till det syfte som jag hade med studien. Vad var viktigt att dokumentera? och 

varför? var frågor jag förhöll mig till.  

 

Jag märkte ganska snart att jag trots att jag avgränsat min studie behövde 

röra mig en hel del i onödan för att få med delar av det sammanhang som 

aktiviteten barnen deltog i utspelade sig i. Jag beställde då en vidvinkellins 

till kameran. Tidigare hade jag upplevt att jag ibland störde barnen, de tittade 

upp från surfplattan mot mig och kameran vid flertalet tillfällen under själva 

aktiviteten. När vidvinkellinsen användes och jag inte behövde röra mig så 

mycket, märkte jag att denna uppmärksamhet på mig och kameran avtog och 

att barnen var mer fokuserade på den aktivitet de var engagerade i med surf-

plattan. Målet har således varit att positionera mig själv och kameran på en 

plats som har underlättat att fånga så mycket av deltagarnas ansikten och 

kroppar som möjligt (jfr. Heath & Hindmarsh, 2002, s. 17). När jag väl 

fångat detta lät jag kameran gå med så vid vinkel som möjligt för att fånga 

olika skiften i hur deltagarna orienterar sig och rör sig i de digitala aktivite-

terna. 

 

Vid det första tillfället jag och barnen träffades förklarade jag även hur själ-

va videodokumenterandet skulle gå till och jag frågade också barnen om det 

gick bra att jag videofilmade när de använde surfplattan. Jag förklarade ock-

så för dem att om de inte ville bli filmade i ett senare skede, så kunde de 

säga till mig så att jag skulle kunna stänga av kameran. Jag fick inte några 

indikationer på att barnen inte ville bli filmade vid det tillfället. Efter att 

fältarbetet inletts och jag videodokumenterade barnens aktiviteter försökte 

jag vara lyhörd för vad barnen uttryckte både verbalt och kroppsligt kring att 

bli videofilmade. Jag frågade också barnen inför varje tillfälle om det var 
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okej att jag videodokumenterade deras användande av surfplattan (jfr. Corsa-

ro, 2011; Sparrman & Lindgren, 2003). Jag fick aldrig något nekande svar, 

men vid ett av de tillfällen jag var på förskoleavdelningen och videodoku-

menterade, märkte jag att ett av barnen vinklade upp en bordstablett framför 

ansiktet och höll den så framför mig och kameran. Jag tolkade det som att 

barnet inte var bekvämt med att jag videofilmade just då. När jag berättade 

att jag skulle sluta att dokumentera och stängde av kameran, tog barnet ner 

bordstabletten från ansiktet. Jag fortsatte att dokumentera aktiviteten genom 

att föra provisoriska fältanteckningar istället (se nedan avsnitt om fältanteck-

ningar).  

Fältanteckningar  

Minnet är ibland inte helt pålitligt. Lofland, Snow, Andersson och Lofland 

(2006) skriver att vi ibland "tends to forget much that has occurred and do so 

rather quickly" (s. 108). Att minnas vad som skett kan dock underlättas om 

fältanteckningar förs (ibid). Vid varje tillfälle som empiri samlats in har fält-

anteckningar förts. Jag har dels fört fältanteckningar i relation till aktiviteten 

som varit i fokus för videodokumentationen dels korta noteringar om vad 

barnen som inte deltog den specifika aktiviteten som filmats, aktiverat sig 

med. Vid vissa tillfällen fanns inte möjlighet att använda kameran och då 

fördes främst fältanteckningar. Fältanteckningarna beskriver bland annat 

inomhusmiljön, noteringar kring användandet av surfplattan, vilka barn som 

använde den, vilka applikationer som användes etc. Fältanteckningarna be-

står också av mina reflektioner i relation till de aktiviteter som videodoku-

menterats. 

 

Att föra skriftliga anteckningar under fältarbetet visade sig inte vara helt 

oproblematiskt för mig. Det kändes ibland obekvämt att sitta och anteckna 

olika händelser mitt i barngruppen. Fokus på barnen, upplevde jag, kunde 

inte upprätthållas om jag skrev samtidigt som barnen engagerat visade mig 

vad de gjorde och kommunicerade med mig. Lofland et al. (2006) har skapat 

några kategorier efter hur man kan klassificera sina fältanteckningar. Menta-

la noteringar skrivs fram av författarna som något man kan dra nytta av då 

det är olämpligt att göra anteckningar. Värt att notera i förhållande till vad 

författarna skriver om de mentala noteringarna är att det måste skifta från 

forskare till forskare vad som anses vara olämpligt. Jag upplevde att det var 

olämpligt att föra anteckningar vid vissa tillfällen under fältarbetet. Främst 

vid de tillfällen när jag var nära barnen i deras aktiviteter och hade en dialog 

med dem. Då jag hade mer distans kändes det mer naturligt att göra noter-

ingar om vad som utspelade sig mellan barnen och pedagogerna i digitala 

aktiviteter på förskoleavdelningen. Dessa noteringar kan kategoriseras i vad 

Lofland et al. (2006) definierar som provisoriska fältanteckningar eftersom 

jag skrev korta noteringar i ett mindre anteckningsblock. Främst handlade 
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det om att jag skulle kunna få en minnesbild av olika skeenden som var vär-

da att dokumentera och för att dessa skeenden inte skulle glömmas bort. De 

fältanteckningarna som fördes under mitt fältarbete, resulterade i att jag vid 

varje observationstillfälle, vid slutet av dagen, skrev fullständiga fältanteck-

ningar. Den dataöverföring som behövdes göras i och med att jag använde 

programmet Reflector (se kommande avsnitt för hur Reflector använts) tog i 

genomsnitt en timme att göra. Den tiden använde jag till att så utförligt som 

möjligt skriva ner detaljer om de händelser som noterats under min närvaro 

på avdelningen.  

 

Mina sammanfattade intryck om själva metoden och hur jag använt kameran, 

hur det kändes rent upplevelsemässigt och känslomässigt för mig skrevs 

också ner. Ett exempel på att även metodmässiga fältanteckningar kan vara 

betydelsefulla att föra märkte jag när jag i reflektioner över fältanteckning-

arna och själva metoden, att videodokumentera, såg att jag upprepade gånger 

funderat över om pedagogen som deltog i aktiviteten som dokumenterades 

stördes av kameran. Jag bestämde då att jag skulle sätta upp ett stativ med 

kameran på och lämna rummet under tiden barnen och pedagogen använde 

surfplattan tillsammans. Vid jämförelse med övriga filmer märkte jag dock 

ingen skillnad i hur pedagogen och barnen kommunicerade. Hon uttryckte 

också att hon inte alls kände sig obekväm med kameran när jag frågade hen-

ne. 

Reflector - skärminspelning 

Reflector, ett program utvecklat av Squirells, möjliggör att spela in skärmen 

på surfplattan och det barnen gör på den. Detta har gjorts vid ett antal tillfäl-

len. Inspelningen går praktiskt till så att man innan själva användandet av 

surfplattan kopplar både en dator (i mitt fall en laptop) och den surfplatta 

som ska användas på ett lokalt gemensamt nätverk. När det är gjort startar 

man programmet Reflector på laptopen och på surfplattan startas funktionen 

Airplay, sedan trycks ikonen för "start recording" in på laptopen och 

skärminspelningen startas. Allt barnen gör på skärmen, liksom det auditiva 

spelades således in på en fil som sedan kunde sparas på laptopen för senare 

granskning. Detta möjliggör vid analysen granskandet av både den videodo-

kumentation som gjorts med den handhållna kameran och de handlingar 

barnen utförde i den applikation de var sysselsatta med. Det som blev pro-

blematiskt var dock att ljudet som applikationen hade inbyggt, överfördes till 

laptopen och spelades upp där, vilket också var något som barnen påtalade 

varje gång jag spelade in. Jag löste det för stunden med att ställa laptopen 

nära barnens aktivitet för att på så vis "ge tillbaka" ljudet till dem. När jag 

vid ett ytterligare tillfälle fick frågan "me:n varför måste du göra så igen"? 

fick det mig att reflektera över hur det påverkar barnens upplevelse av appli-

kationen de använder och de möjligheter som eventuellt reduceras. Jag lik-
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ställer det med att själv sitta i tv-soffan och titta på ett tv-program när någon 

plockar bort högtalarna och sätter dem i ett annat rum. Upplevelsen skulle bli 

väldigt annorlunda. Jag valde då, med hänsyn till barnen, att inte använda 

Reflector. Detta har dock inte fått någon betydelse för min analys. 

Bearbetning och inledande analys 

Som bland annat Mondada (2006) skriver, har analysarbetet redan startat då 

kameran ställs in och riktas mot ett fenomen som man vill veta mer om. I 

detta fall bedrevs mitt fältarbete på en förskoleavdelning, det vill säga en 

miljö som jag var väl bekant med. Jag hade dock aldrig haft kontakt med 

förskolan på något sätt tidigare men förskolekulturen var som nämnts väldigt 

bekant. Risken var därför att, som Lewis-Beck, Bryman och Futing Liao 

(2004) liksom Hammerslay och Atkinsson (1995) uttrycker det, "go native" 

dvs. att bli för bekant med miljön och deltagarna och därmed tappa fokus 

från själva syftet med studien. Med detta i åtanke även i bearbetningen av 

empirin, försökte jag distansera mig och ta ett kliv tillbaka från mitt empiris-

ka material.  

 

Det empiriska materialet systematiserades genom att jag till att börja med 

tittade igenom alla videofilmerna och fältanteckningar och förde anteckning-

ar kring mina iakttagelser i ett program på datorn. Vilka digitala aktiviteter 

ägnar sig åt och hur organiseras deltagandet i dessa? Vilka barn deltar och 

hur får barn tillträde? Vilka applikationer används? Vilka digitala kompeten-

ser uppvisar barnen i de digitala aktiviteterna? Dessa var de övergripande 

frågorna som ställdes till materialet och som underlättade kategoriseringen 

av mina data inledningsvis. Videodokumentation ger möjlighet att i materia-

let både studera de visuella och de auditiva inslagen dvs. de handlingar bar-

nen utför. Detta ger samtidigt möjligheten att gå tillbaka flertalet gånger för 

att studera det inspelade materialet på nytt, vilket var betydelsefullt för mig i 

analysen (jfr. Cromdal, 2009; Heritage, 1984, s. 238). Undan för undan för-

djupades analysen av interaktionen och vissa mönster i barnens samspel 

växte fram. De identifierade mönstren har sedan i en stegvis process förfi-

nats i analysprocessen. Utifrån mina analytiska ändamål som grundar sig i 

det syfte och de frågeställningar som studien bygger på, har således vissa 

delar av videomaterialet valts bort medan andra valts ut för att uppmärk-

sammas särskilt (jfr. Heath, Hindmarsch & Luff, 2010). De filmer som valts 

ut för ytterligare analys och som representeras i exemplen i denna uppsats 

har analyserats tillsammans med deltagare i den forskargrupp, i.e. CLIP8, 

                               
8 Forskningsmiljön CLIP (Studies in Childhood, Learning and Identities as Interactive Practices) samlar 

forskare och doktorander i främst pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap med intresse för studier av 

barndom, lärande och identitet som interaktiva praktiker i relation till en vidare utbildningskontext. 



 46 

som jag tillhört under forskarutbildningen. Mönster i interaktionen har dis-

kuterats och analyserats i data workshops där videofilmerna visats. Karaktä-

ren på de seminarier och workshops där videofilmerna har visats har varit av 

en arbetsorienterande karaktär vilka har betraktats som en del av forsknings-

processen. Seminarierna har varit slutna och ett mindre antal deltagare, ca tio 

stycken, har närvarat, vilket ligger i linje med etiska riktlinjer för forskning 

med video (Vetenskapsrådet, 1996). De exempel som i uppsatsen valts ut att 

representera det större empiriska materialet valdes ut med utgångspunkten i 

att de "kastade ljus" (Duranti, 1997) på specifika fenomen som kunde relate-

ras till studiens frågeställningar. Valet av och argumenten för dessa urval 

behandlas mer ingående i relation till studiens resultatkapitel.  

Transkriptioner och bilder 

Videodokumentation utgör en betydande teknik för dataanalys såväl som för 

att sedan skildra forskningsresultat i en transkription och analys (Mondada 

2006, s.1). Som redan nämnts görs urval och analys redan då kameran riktas 

mot ett fenomen i den miljö jag befinner mig inom som forskare. På samma 

sätt görs val igenom hela forskningsprocessen, transkriptionsprocessen in-

kluderad (Bezemer & Mavers, 2011). Det empiriska materialet representeras 

i denna studie i transkriptioner, som ett sätt att återge de handlingar deltagar-

na utför. Den data som valts ut att representera materialet i den här uppsatsen 

har transkriberats med hjälp av programmen Inq Scribe och Transana. Sym-

boler utvecklade av Jefferson (1984, refererad i Heath, Hindmarsh & Luff, 

2010, s. 67) har används i viss mån för att visa skiftningar, som till exempel 

intonation för att förtydliga det pedagogerna och barnen uttryckt verbalt (se 

bilaga 1). I studien har exempel och bilder följande numrering. Exempelvis 

kap 6 exempel 1 beskrivs som Exempel 6:1. Alla bilder har numrerats lö-

pande och beskrivs som bild 1, bild 2 osv. Samma princip gäller för infogade 

tabeller som har numrerats löpande och beskrivs som tabell 1, tabell 2 osv.  

 

Enligt konfidentialitetskravet uppfattas forskning med videodokumentation 

extra känsligt då det inte på ett enkelt sätt kan avidentifieras (jfr. HSFR, 

1996; Vetenskapsrådet, 2011). Detta var något som etiskt togs i betänkande i 

arbetet med att representera blickriktningar och andra ansiktsuttryck i tran-

skriptionen. Melander (2009) diskuterar tillstånd vid bildvisningar i tran-

skriptioner om sådana till exempel ska göras. Hon menar att man genom att 

rita bilder utifrån sina videoobservationer möjliggör ett sätt att avpersonifiera 

deltagare i observationer. Detta är också ett lämpligt sätt då det inte knyter 

an till en viss individ. Att rita bilder kan vara ett sätt att transkribera och 

representera sina data då tillstånd att visa bilderna inte har godkänts av del-

                                                                                                                             
Gruppen har ett uttalat intresse för teori- och metodutveckling, och kompetenser inom samtalsforskning 

och diskursanalys med särskilt intresse för lärandeprocesser, socialisation, moral och identitetsarbete. 

http://www.edu.uu.se/forskning/pedagogik/clip/ 
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tagarna i studien, eller om man som forskare inte har begärt tillstånd för 

bildvisning (ibid). Via det informationsbrev som vårdnadshavarna fick ta del 

av inför studien, upplystes de om att det enbart var jag och mina handledare 

samt den forskargrupp jag tillhörde som skulle få ta del av videomaterialet. 

Jag hade dock inte formulerat någon förfrågan om att visa bilder utifrån vi-

deomaterialet. Därför valdes anonymiserade bilder som kompletterande me-

tod för att representera min data. För denna process valdes programmet iD-

raw där möjligheten finns att rita bilder utifrån videoutdrag. Programmet 

iDraw finns både för vanliga datorer och för iPads, vilket var den hårdvara 

jag hade tillgång till. Bilderna tecknades sedan med en penna kompatibel 

med iPad. Ambitionen har varit att av etiska skäl teckna barnen och pedago-

gerna så att de inte kan identifieras. Blickar har representerats genom att jag 

har dragit pilar från deltagarna ögon som visar på blickriktningen (se bild 

nedan). Exemplet nedan är ämnat för att skildra hur de resurser barnen an-

vänder, tal såväl som kropp, blir betydelsefulla för deltagarna i deras interak-

tion. 

 

I följande exempel sitter Tim i förskoleavdelningens soffa och använder en 

applikation på surfplattan när Erik kommer och gör anspråk på att få delta i 

aktiviteten.  

 
Exempel 4:1  

  
  Bild 2. Exempel 4:1.Rad 1-2. 

1: Tim: ne:j ((blockerar Eriks försök att peka på en 

symbol på skärmen med sin vänstra hand)) 

2: Erik: ((böjer sig över Tim och trycker snabbt två 

gånger på skärmen)) 

3: Tim: NE:J 

4: Erik: ((glider ner från soffkanten och placerar sig 

på höger sida om Tim i soffan))  

5: Anna: Tim får jag spela efter dig? ((cirkulerar runt 
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soffan)) 

6: Tim: nej då är det Liv 

7: Erik: sen är det jag 

8: Tim: nej du kommer aldrig att få spela ((ohörbart)) 

9: Erik: ((går därifrån)) 

I exemplet visas hur barnens handlingar byggs upp i interaktion sekventiellt 

genom en rad olika kommunikativa resurser såsom gester, kroppsrörelser, 

tal, blickar och materiella resurser, som surfplattan, i miljön (jfr. Goodwin, 

2000). I exemplet ses Erik både använda sig av tal som resurs i sina kom-

mentarer kring vad Tim gör samtidigt som han också kroppsligen visar sitt 

engagemang genom att peka mot skärmen och placera sig nära Erik. Värt att 

nämna i relation till hur barnen uppvisar sitt engagemang är att den analytis-

ka utgångspunkten är, att handlingar analyseras i sitt sekventiella samman-

hang i relation till deltagarnas olika bidrag i interaktionen. Tim ses också i 

exemplet använda sig av flertalet semiotiska resurser samtidigt. Han använ-

der sig bland annat av den materiella resursen, som surfplattan utgör, liksom 

den egna kroppen, då han håller bort Erik med sin arm. Medans han gör det-

ta lutar han samtidigt fram huvudet. Det sätt som barnen använder de be-

skrivna resurserna på inom ramen för sin interaktion ger en förståelse för hur 

barnens deltagande organiseras i den aktuella aktiviteten (Goodwin & 

Goodwin, 2004). Detaljerade analyser av barnens handlingar gör det möjligt 

att förstå hur dessa är relaterade till det sammanhang interaktionen utförs i. 

Sammanhanget förstås här som något som också är socialt konstruerat och 

som får sin betydelse utifrån hur deltagarna i interaktionen orienterar sig mot 

det specifika sammanhanget (Evaldsson et al., 2001, s. 13).  

Etiska ställningstaganden 

I detta kapitel har de etiska ställningstaganden som jag har gjort redogjorts 

för löpande i beskrivningarna av forskningsprocessen. Enligt Vetenskapsrå-

dets rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2011) finns fyra övergripande 

etiska riktlinjer vilka till viss del redan har behandlats i kapitlet. I följande 

avsnitt beskrivs dock specifikt hur jag tagit ställning till dessa riktlinjer i 

forskningsprocessen.  

 

Informationskravet handlar om att informera deltagarna i studien om studi-

ens syfte. Förutom att ta del av syftet bör deltagarna också informeras om 

hur den videodokumentation som gjorts förvaras. Information och syfte med 

studien redogjordes för vid ett samtal med deltagarna. De deltagande barnens 



 49 

vårdnadshavare fick ta del av syftet med studien via ett informationsbrev (se 

bilaga 2) och genom ett föräldramöte som chefen höll i. Ett e-mail skickades 

även ut angående syfte med studien till alla vårdnadshavare. I informations-

brevet stod också att videofilerna och arbetskopior skulle förvaras i ett 

forskningssäkert arkiv. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna ska ges 

möjlighet att samtycka till att studien får genomföras. Eftersom deltagarna 

var under 15 år gamla inhämtades ett skriftligt samtycke från de deltagande 

barnens vårdnadshavare (se bilaga 3). Konfidentialitetskravet handlar om att 

deltagarnas personuppgifter ska behandlas konfidentiellt, dvs. så att inte 

obehöriga kan ta del av dem. I denna studie har alla deltagare getts fiktiva 

namn och de bilder som finns med i transkriptionerna har ritats för att av-

identifiera deltagarna. Nyttjandekravet handlar om att deltagarna ska få in-

formation om vad det insamlade materialet ska användas till, liksom hur det 

får användas. Via det informationsbrev deltagarnas vårdnadshavare tog del 

av, informerades de om att materialet ska användas för att skriva en licenti-

atuppsats, artiklar och rapporter (se bilaga 2).   
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Kapitel 5.  Förutsättningar för barns 
deltagande i digitala aktiviteter  

I detta kapitel är ambitionen att utifrån det empiriska materialet beskriva hur 

arbetet med surfplattor organiseras i förskolan. En strävan är att ge en förstå-

else för de institutionella förutsättningarna, vilka blir en del av barns delta-

gande i de digitala aktiviteterna. Jag kommer inledningsvis att beskriva bak-

grunden till det utvecklingsprojekt som förskolan var med i, som handlade 

om att implementera surfplattor i verksamheten. Jag redogör även för de mål 

som specificerats i en verksamhetsplan som upprättats inför projektet. Sedan 

beskriver jag de utvärderingar pedagogerna fortlöpande gör under projektti-

den och hur de genomför det praktiska arbetet med surfplattorna. Avslut-

ningsvis beskrivs hur de digitala aktiviteterna organiseras i tid och rum på 

förskolan (Halldén, 2007; Markström, 2005).  

Utvecklingsprojektet "Surfplatta i förskolan" 

I detta avsnitt beskrivs det utvecklingsprojekt förskolan var delaktig i och 

som redan hade inletts när jag började bedriva mitt fältarbete för den här 

studien. Beskrivningen nedan görs främst med data insamlad genom samtal 

med förskolepersonalen och utifrån de dokument som skrivits inför projek-

tets inledning. Pedagogerna på hela förskolan har i olika omgångar gjort 

skriftliga utvärderingar av projektet, vilka också redogörs för. Avsnittet ger 

också en bakgrund till hur pedagogerna på förskolan motiverar implemente-

ringen av surfplattor i barngruppen utifrån gällande styrdokument för försko-

lan liksom utifrån de lokala mål som satts för projektet. 

Bakgrund till projektet 

Den aktuella förskoleavdelningen ingår således i ett utvecklingsprojekt initi-

erat av chefen för förskolorna och förskoleutvecklaren i en kommun. Ut-

vecklingsprojektet startade i november 2011 och syftet var bland annat att 

bidra till att förverkliga målen i förskoleförvaltningens författade övergri-

pande plan, som utarbetats för alla förskolor i den aktuella kommunen som 

ett led i att förverkliga riktlinjerna i den läroplan som styr förskolors vardag-

liga arbete (Skolverket, 2010).  
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I den lokala verksamhetsplanen som upprättats för förskolan lyfts bland an-

nat syftet utifrån förvaltningens verksamhetsplan, vilken betonar behovet av 

”en strategi för IT-pedagogiken som stöd för barns lärande” (Verksamhets-

plan för projektinsats, 2011, s.1).  

 

Metoder för att uppfylla syftet för utvecklingsprojektet var således att låta en 

förskola bli testförskola i kommunen. Förskolan skulle få pröva att använda 

sig av surfplattor i sin pedagogiska verksamhet. Två av fyra avdelningar på 

förskolan valdes inledningsvis ut av ledningen för kommunens förskolor i 

samråd med berörda chefer. Avdelningen Blåbäret, en av de avdelningar 

som inledningsvis inte fick några surfplattor, är den förskoleavdelning vars 

arbete med surfplattor jag följt över tid i föreliggande studie. Detta sedan det 

bestämdes att alla avdelningar på förskolan Bäret skulle få surfplattor till 

respektive pedagoger på alla avdelningar. En av pedagogerna som arbetade 

på Blåbäret hösten 2012, då tillträde och samtycke erhölls till att genomföra 

studien, arbetade tidigare på en av de avdelningar som inledningsvis, genom 

utvecklingsprojektet, fick starta upp arbetet med surfplattorna.  

Verksamhetsplan för projektinsats med surfplattor 

En detaljerad verksamhetsplan för projektinsatsen skrevs som ett stöd för 

arbetet med att implementera surfplattorna. I verksamhetsplanen finns vidare 

flera datum för utvärdering av projektet specificerat, varav jag har tagit del 

av dessa skriftligt sammanställda utvärderingar (se kap 4). Verksamhetspla-

nen innefattar olika rubriker med specificerat innehåll (Verksamhetsplan för 

projektinsats, 2011). Inledningsvis i denna Verksamhetsplan finns följande 

text; 

Efterfrågan av surfplattor ökar generellt sett i dagens samhälle. Denna förete-
else gäller också för många förskolor, t ex hur surfplattor kan bidra till ut-
veckling av pedagogik och pedagogisk dokumentation. I detta projekt ligger 
den teoretiska bakgrunden i det sociokulturella perspektivet med mycket av 
Lev Vygotskij och Roger Säljös tankar som utgångspunkt. Ur ett sociokultu-
rellt perspektiv menas bl. a, att kunskaper och färdigheter utvecklats i sam-
hället mellan människor, det kommer alltså inte inifrån individen i första 
hand. På grund av detta skiljer kunskaper och färdigheter sig åt mellan olika 
samhällen och kulturer. Då vi lär oss att tillgodogöra och använda oss delar 
av samhällets kunskaper och färdigheter så som att läsa, skriva, räkna, utöva 
sport, använda tekniken och så vidare bidrar det till att individen utvecklas 
till att bli en lärande människa. Där vi lär i ett sammanhang och där artefak-
ten, i detta fall surfplattan, är det medierande redskapet. Lärande, interaktion 
och teknologi ger förhoppningsvis en grundförutsättning för kommande ge-
nerationer ( ... ) Utifrån ett 1-16 års perspektiv är vår vision att skapa en sam-
syn så att vi utmanar alla barn i deras utveckling och lärande oavsett språk, 
kön, funktionsnedsättning, religion ( ... ) En likvärdig utbildning för alla barn. 
Detta ska byggas på en beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. (s. 1). 
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Skriften från verksamhetsplanen ovan, ger tydliga indikationer på den bety-

delse som surfplattan tillskrivs i relation till framförallt barns lärande, kom-

munikation och teknologins betydelse för densamma. Intressant i samman-

hanget är också hur vetenskapliga referenser som Säljö och Vygotsky häm-

tade från en sociokulturell tradition används för att legitimera användningen 

av surfplattor på förskolan. Surfplattans betydelse för barns lärande och 

sammanhanget och interaktion mellan individer tolkas som värdefulla kom-

ponenter i verksamhetsplanen. Betydelsen av teknologiska färdigheter lyfts 

också upp i den utformade verksamhetsplanen där själva användningen av 

den digitala teknologin betonas och skrivs fram som en viktig del i barns 

utveckling (Verksamhetsplan för projektinsats, 2011).  

 

Vidare ses betydelsen av att användningen av teknologin har att göra med att 

utveckla barns kommunikativa färdigheter. Dock står inte preciserat vilka 

kommunikativa färdigheter som det berör. Detta kan tolkas som att använd-

ningen av den digitala teknologin legitimeras som verktyg att använda i 

verksamheten, genom att formuleringarna rör sådana aspekter som redan 

ingår i den förskolepedagogiska praktiken. Vid ett inledande samtal med den 

biträdande förskolechefen lyfter denne just de kommunikativa kompetenser-

na liksom att bakgrunden för projektet tar sin utgångspunkt i ett sociokultu-

rellt perspektiv, där samspel och samlärande ses som betydelsefullt (Fältan-

teckningar september, 2012). Likaså ges indikationer i verksamhetsplanen på 

att lärandet ses i ett längre perspektiv där förutsättningar för kommande ge-

nerationer betonas, vilket också kan härledas till styrdokumenten för försko-

lan och den betoning som finns på det livslånga lärandet även där (Skolver-

ket, 2010). 

 

I verksamhetsplanen finns också mål och förväntade effekter av satsningen. 

Några mål som specificerats är att "Höja kompetensen hos medarbetarna 

genom att föra in modern teknik i det pedagogiska arbetet och därigenom 

stimulera barns nyfikenhet och lust att lära" (Verksamhetsplan för projektin-

sats, 2011, s.1). De mål som specificerats om att höja kompetensen hos med-

arbetarna indikerar att arbetet även strävar mot att förbättra pedagogernas 

kunskaper i relation till hur surfplattan kan användas i verksamheten, liksom 

att barnen förväntas stimuleras av att den digitala teknologin används på 

förskoleavdelningen. Det kan också tolkas som att pedagogerna, i och med 

implementeringen av surfplattorna, också har en föreställning om att barnens 

lust att lära, automatiskt kommer att öka.  
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Det praktiska arbetet med surfplattor 

Utvecklingsprojektets praktiska arbete inleddes i november 2011 och börja-

de med att inkludera pedagoger och barn på två av fyra avdelningar på för-

skolan Bäret. Barnen var i åldrarna 1-3 år. Surfplattor köptes in till de berör-

da pedagogerna på avdelningarna. En surfplatta var till de berörda pedago-

gerna på de två utvalda avdelningarna, köptes in.   

Utvärderingar av det praktiska arbetet 

Pedagogerna fick inledningsvis förslaget från förvaltningens två It-

pedagoger9, som var kopplade till projektet, att använda applikationen iMo-

vie
10

 för att tillsammans med barnen arbeta med digitalt berättande. De foto-

graferade och genomförde ljudinspelningar med hjälp av surfplattan (Utvär-

dering projektinsats, 2013, s. 3). I en utvärdering som gjordes i projektet 

beskrivs bland annat resultaten av arbetet med digitalt berättande på följande 

vis:  

Barnen har själva fått utrycka sig och kunnat berätta om en del av sin dag, 
barnen får träna språk och kommunikation på ett positivt och lustfyllt sätt. 
Här blir lärplattan ett kreativt verktyg för varje barn. Vi kan också påstå att 
våra föräldrar på ett tydligt sätt blivit mer delaktiga i barnens dag på försko-
lan. Lärplattan blir direkt både i bild och ljud ( ... ) När vi i januari 2012 gjor-
de en uppföljning av vårt arbete med digitalt berättande ville vi undersöka om 
det fanns någon applikation som skulle kunna underlätta arbetet med att do-
kumentera det pedagogiska arbetet i förskolan. Vi beslutade oss för att an-
vända applikationen Keynote

11
. Vi blev mer och mer uppmärksammade på 

vilken mängd av applikationer som fanns att tillgå och hur svårt det var att 
välja den ”rätta applikationen” ( ... ) Vi diskuterade bl.a. vikten av att kritiskt 
granska allt som vi vill använda oss av när det gäller lärplattan och kom även 
fram till att i kombination med en aktiv pedagog blir lärplattan ett fantastiskt 
verktyg. (Utvärdering projektinsats, 2013). 

 

Enligt denna utvärderingstext urskiljer pedagogerna i projektet flera faktorer 

som är relaterade till barnens kommunikativa kompetenser i det arbete de 

utfört tillsammans med barnen i relation till användningen av surfplattan. 

Detta i kombination med att vårdnadshavare fått ökad insyn, vilket också 

skrivs fram i utvärderingen, kan också tolkas som positivt för förskolan i 

relation till rådande styrdokument, där bland annat barns språk och kommu-

nikation och vårdnadshavares ökade delaktighet lyfts fram som viktiga strä-

vansmål (Skolverket, 2010).  

 

                               
9 Person som arbetar med syftet att hjälpa pedagoger med frågor relaterat till olika teknologier 
10 Program utvecklat av företaget Apple med olika funktioner för att skapa film eller bildspel. 
11 Presentationsprogram av Apple  
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De kommunikativa mål som uppnås kan också tolkas som att pedagogerna 

får ytterligare argument, som legitimerar användningen av surfplattan, vilken 

nu benämns som "lärplatta". De lyfter också fram argument för behovet av 

att föra in fler "lärplattor" till verksamheten på förskolans avdelningar. Det 

sker samtidigt ett skifte från den ursprungliga formuleringen kring det digita-

la berättandet och dokumentationsarbetet mot att fokusera mer på applika-

tioner att använda tillsammans med barnen. Detta kan tolkas som att peda-

gogerna ser vidare möjligheter i hur de kan använda teknologin med barnen.  

 

I inledningstexten argumenteras främst för surfplattan som redskap för barns 

lärande (Verksamhetsplan för projektinsats, 2011). De betonar också i utvär-

deringen att tillgång till en aktiv pedagog tillsammans med barnen i arbetet 

runt surfplattan är av stor vikt, vilket också tolkas vara en förutsättning för 

att arbetet ska bli tillfredsställande för dem (Utvärdering projektinsats 2013, 

s. 3). Formuleringarna kring vikten av att "kritiskt granska allt" kan tolkas 

som att det ändå finns en osäkerhet hos pedagogerna vad det gäller använ-

dandet av surfplattor. I relation till att pedagogerna även formulerat sig kring 

att allt ska bygga på beprövad erfarenhet och forskning i den verksamhets-

plan som ligger till grund för projektet, kan arbetet med att utvärdera och 

kritiskt granska det arbete som sker, tolkas vara något pedagogerna anser 

understödjer och också legitimerar användningen av surfplattan (ibid).  

 

Indikationer ges också på hur pedagogerna arbetar med att hitta applikatio-

ner att använda med barnen. Intressant är, att de satt citationstecken i utvär-

deringen runt "den rätta applikationen", vilket kan ses som ett uttryck för att 

värderingar som dessa egentligen inte kan generaliseras. Under rubriken 

"Hur har vi arbetat vidare" i utvärderingen, finner man formuleringen "Pro-

jektet fortsätter med att utveckla arbetet med att använda applikationer på ett 

mer medvetet sätt och vi vill involvera barnen än mer i arbetet med lärplat-

tan, att gå utanför boxen, att se mångfaldens möjligheter med en applikation” 

(Utvärdering projektinsats 2013, s. 3). 

 

Formuleringarna ovan kan också tolkas som att pedagogerna vill att barnen 

ska bli mer delaktiga i arbetet med surfplattorna. I den skriftliga utvärdering-

en som gjordes några månader efter att projektet startat, under rubriken "Vil-

ka dilemmor har vi råkat på?" finns denna formulering; "Vi måste hitta ruti-

ner för hur plattan ska användas utan att störa verksamheten. Lägereldseffek-

ten gör ibland att barnen kommer i konflikt med varandra" (Utvärdering 

projektinsats, december 2011, s. 3). Intressant är att arbetet med surfplattan, 

utifrån formuleringarna i utvärderingen, ses som något som inkräktar på den 

traditionella verksamheten. Detta kan jämföras med den studie av 1:1 sats-

ningar som gjorts i skolor, vars resultat visar att en hög andel lärare ser arbe-

tet med de digitala teknologierna, som något som inkräktar på undervisning-

en (Player Koro et al., 2013). Formuleringen i utvärderingen indikerar att 
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användandet av digitala teknologier ses som aktiviteter som också ligger 

utanför den traditionella förskoleverksamheten (Utvärdering projektinsats 

december 2011, s. 3). Det kan också tolkas som att pedagogerna inte anser 

att den ordinära verksamheten behöver förändras på något sätt i och med att 

de implementerar surfplattor. Inför hösten 2012 köptes surfplattor till alla 

avdelningar på förskolan Bäret. I den slutliga utvärderingen av projektet kan 

man läsa att "Vi ser nu att alla på förskolan använder lärplattan, både peda-

gogiskt och även administrativt. De kontinuerliga uppföljningar vi har är en 

framgångsfaktor i arbetet med lärplattan. Att dela med sig av sitt eget läran-

de som pedagog till sina kollegor är en ytterligare vinning" (Utvärdering 

projektinsats, 2013, s. 3). 

 

Ovanstående utdrag pekar på att pedagogerna för fram flera användningsom-

råden för surfplattan och att det läggs positiv tonvikt på det administrativa 

arbetet med surfplattans hjälp (jfr. Alnervik, 2013; Masoumi, 2015), vilket 

ytterligare förstärker argumentationen för att använda surfplattan i verksam-

heten. Värdet av att utvärdera arbetet lyfts även fram som ett positivt inslag i 

projektet. Detta är något pedagogerna senare i fältarbetet också vid upprepa-

de tillfällen talar om som något värdefullt i arbetet med surfplattorna (se 

stycket under nästa rubrik).  

 

Under rubriken "hur har vi arbetat vidare" i den utvärdering som upprättades 

i december 2012 (Utvärdering projektinsats, 2012, s. 3) finns även denna 

formulering:  

I arbetet har vi använt vår planeringstid med fokus på varje enskilt barn och 
hur barngruppens behov ser ut, det har styrt hur vi planerat vidare för vår 
verksamhet. Vi har då också fått syn på att det alltid behöver vara en pedagog 
som ska arbeta nära och tillsammans med barnen när vi arbetar med lärplat-
tan. (ibid, s. 3). 

 

Ovanstående formuleringar indikerar att pedagogerna lagt mycket tid på 

arbetet med surfplattorna. Planeringstid har lagts på att fundera över hur de 

ska planera för arbetet med surfplattorna i arbetslaget. Det tolkas som att den 

digitala teknologin och arbetssättet kring denna, är av hög prioritet att disku-

tera för pedagogerna. Utvärderingarna betonar också betydelsen av pedago-

gens deltagande roll för resultatet av vardagliga aktiviteter med surfplattor 

tillsammans med barnen. Det kan också tolkas som att den organisatoriska 

förändringen som skedde efter halva tiden innebar att pedagogerna inte varit 

nöjda med det arbetssätt de tidigare haft. I samtalen med pedagogerna på 

avdelningen Blåbäret beskriver de att verksamhetsplanen för projektet 

(Verksamhetsplan för projektinsats, 2011) varit en viktig hjälp för dem i 

arbetet med att "hitta vägar för arbetet med lärplattorna". Regelbundna re-

flektionsträffar i arbetslagen om hur arbetet fortlöpte bokades inledningsvis 
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enligt tider specificerade i verksamhetsplanen (ibid). Mötenas syfte var att 

pedagogerna skulle få möjlighet att utbyta erfarenheter kring arbetet. Detta 

visar att verksamhetsplanen är ett levande dokument som pedagogerna fort-

löpande förhåller sig till.  

 

Några månader in i projektet fördes en diskussion om att definiera surfplat-

torna som "lärplattor" istället för surfplattor. Då alla involverade i projektet 

var överens om att surfplattan skulle användas främst i ett syfte att ett läran-

de skulle ske, beslutades i samråd att surfplattan skulle benämnas "lärplatta" 

istället. Detta ställningstagande gör sig även gällande i de utvärderingar och 

den verksamhetsplan som skrivits, där en förskjutning görs från att inled-

ningsvis i verksamhetsplanen och utvärderingarna benämna teknologin för 

surfplatta till att i sista utvärderingen benämna den för "lärplatta" istället. 

Vid ett av de tillfällen fältarbetet bedrevs på avdelningen Blåbäret, berättar 

en av pedagogerna att de bestämt detta namnbyte "Vi kallar plattan för lär-

platta nu". Den diskussion som pedagogerna förde kring hur de skulle 

benämna surfplattan understryker en vision om surfplattans funktion och den 

betydelse som den tillskrivs i relation till barnens lärande. 

Läroplanen som utgångspunkt för att legitimera användandet av 

surfplattor 

I den svenska förskolans läroplan (Skolverket, 2010) nämns ett flertal mål 

som kan relateras till förskoleavdelningens användande av surfplattor i barn-

gruppen. Förskolan ska enligt läroplanen bland annat sträva efter att varje 

barn "utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och de-

ras kommunikativa funktioner, utvecklar intresse för bilder, texter och olika 

medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa" 

(Skolverket, 2010, s. 10). Förskolan ska även sträva efter att varje barn "ut-

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

teknik fungerar" (ibid, s. 10). De nationellt beskrivna målen kan relateras till 

de motiv för att arbeta med digitala teknologier, som även pedagogerna och 

den biträdande chefen för förskolan lyfter fram. Det framkom också bland 

annat att "Vi ska ju arbeta med olika medier, det måste ju in på något sätt" 

(Fältanteckningar 22 november, 2012).  

 

Intentionen att barn ska arbeta med olika medier framkommer även i den 

promemoria som utgjorde underlag inför revideringen av läroplanen. Där 

beskriver man bland annat att "barnen i förskolan kan uppmuntras att använ-

da och utforska olika kommunikativa redskap och medier för att stödja och 

utmana barns språkliga och kommunikativa utveckling" (Utbildningsdepar-

tementet, 2010, s. 7). I promemorian framkommer också att "Förskolan ska 

vara öppen för barns erfarenheter och kultur och ta till vara denna i verk-
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samheten både när det gäller lekar, material och multimedier" ( s. 7). De 

nämnda förslagen utifrån promemorian om att ta tillvara på barnens erfaren-

heter var också något som nämndes av pedagogerna på avdelningen. En av 

pedagogerna beskrev bland annat att en viktig utgångspunkt för deras arbete 

med surfplattor på avdelningen var att "Barnen har så mycket erfarenheter 

hemifrån och det vill vi ju ta till vara och bygga vidare på" (Fältanteckningar 

22 november, 2012). Pedagogen förklarar vidare att "man ser vilka av barnen 

som har plattor hemma, de ligger liksom före och där kan ju vi hjälpa till, så 

alla får samma möjligheter" (Fältanteckningar 22 november, 2012). 

 

Ovan betonar både styrdokumenten och pedagogerna att barns erfarenheter 

är betydelsefulla att ta hänsyn till, i relation till hur de ska organisera arbetet 

med surfplattorna på avdelningen. Det står dock inte specificerat i läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2010) hur detta arbete ska ske. Både läroplanen 

och pedagogerna lyfter värdet av att barnen ges möjlighet att utveckla sitt 

intresse för digitala teknologier. Pedagogerna lyfter enligt beskrivningarna 

också fram värderingar om en likvärdig förskola, vilket här tolkas som att de 

finner att användandet av digitala teknologier är betydelsefullt för den peda-

gogiska verksamheten och arbetet i densamma. 

Surfplattan i tid och rum 

Jag ska nu ge en närmare beskrivning av hur arbetet med surfplattan integre-

ras och blir en del av förskoleavdelningen Blåbärets tids- och rumsliga orga-

nisation.  

 

Vid den aktuella avdelningen Blåbäret är barnen i färd med att tvätta sina 

händer när jag kommer, de går som i en liten ström ut till badrummet. Sedan 

går de tillbaka till något av de övriga rum som angränsar till hallen. Jag 

möts av "hej Tina" och glada ansikten lite här och där av barnen. Jag tittar 

in i ett av rummen genom den lilla glasruta som finns i dörren och knackar 

lite försiktigt på fönstret för att hälsa. Barnen därinne är djupt koncentrera-

de på det bygge de håller på att konstruera och tar ingen märkbar notis om 

mig. Jag går vidare till nästa rum där barn redan satt sig efter lunchen för 

att lägga pärlplattor. Till hallen angränsar även två rum, varav det ena är 

utformat med material för konstruktionslek, såsom lego och andra byggfö-

remål. Det andra rummet är det största rummet till ytan på avdelningen och 

inkluderar ett kök med diskbänk och diskmaskin. Vid diskbänken har även 

pedagogerna närvarolistor på barnen samt förvarar dokument i pärmar i 

skåp ovanför diskbänken. Pedagogerna har tre surfplattor som också främst 

förvaras på denna bänk då de inte används under dagen.  
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Jag går förbi det stora rummet där barnens alster finns uppsatta på väggar-

na med dokumentation från det läsprojekt förskolan arbetar med. En av 

pedagogerna håller på med den matvagn med disk som ska ut i förskolans 

kök samtidigt som hon hjälper en av flickorna på avdelningen med en tejp-

rulle, som, enligt flickan, inte går att öppna. Centralt i rummet finns även ett 

datorbord med dator och tillhörande stol. Böcker står på en boklist längs en 

vägg där också en soffa står. Framför soffan finns ett litet lågt bord med 

tillhörande tre låga stolar. I ytterligare ett rum finns två större låga bord 

med material som pennor, papper, kritor, tuschpennor, tejp, garn, olika ty-

per av papper, pärlor, pärlplattor, play doo deg med tillbehör tillgängligt 

för barnen. I rummet finns också en uppbyggd utklädningsvrå med tillhöran-

de material att leka med. Jag noterar att det nu även är aktivitet i denna vrå. 

Barn och pedagoger rör sig genom rummen. I rummet finns höga bord och 

stolar och det är även där frukost lunch och mellanmål främst serveras. Jag 

slår mig ner i avdelningens soffa för att genast få sällskap av några av bar-

nen som frågar i vilket syfte jag är där (episod ur fältanteckningar). 

 

I de fältanteckningar som gjorts under fältarbetet ses många olika aktiviteter 

pågå både i tid och i rum (se ovan). I min beskrivning av förskolans rumsliga 

organisation kan rummen framstå som karaktäristiskt öppna i sin utform-

ning, vid en första anblick. I de gemensamma fysiska rummen, visar det sig 

att aktiviteterna som genomförs i rummen är beroende av barnens olika val 

och hantering av materiella resurser i dessa aktiviteter. På samma sätt som 

det fysiska utrymmet får betydelse för de förutsättningar barnen har att för-

hålla sig till, genom möblering etc. påverkar också barnen rummets organi-

sation genom hur de hanterar de material som förskolan tillhandahåller (där-

ibland surfplattan). Detta kan jämföras med Eriksson-Bergström (2013) som 

i sina studier av barns möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska 
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miljö, visar att rummens yttre fysiska ramar och på det sätt som material 

erbjuds barnen också påverkar handlingsutrymmet för barnens aktiviteter. 

Eriksson-Bergström (2013) visar hur rum som var planerade så att pedago-

gerna med lätthet kunde överblicka barngruppen, samt rum som var indelade 

i mindre lekvrår med olika sorters handlingserbjudanden, medförde att bar-

nen i större utsträckning koncentrerade sina lekar runt överenskomna lekte-

man. Ytterligare analys av Eriksson-Bergström (2013) visar också att de rum 

som hade tydliga erbjudanden också minskade utrymmet för barnen att en-

skilt upptäcka handlingserbjudanden (ibid, s. 169). Vad som också framgår 

av analysen i relation till Eriksson-Bergström (2013) och den rumsliga orga-

nisationen på avdelningen Blåbäret, är att ytorna är planerade för innehålls-

mässigt "bestämda" aktiviteter. Dessa ska utföras på den yta där materialen 

är placerade. Materialen för bygg- och konstruktion, olika plastdjur, klotsar, 

pussel etc. finns i anslutning till olika "rum i rummen" (jfr. Nordin - Hult-

man, 2004). Det finns ett litet avskilt rum där materialet är organiserat för att 

barnen ska arbeta med bygg- och konstruktionsmaterial. Rummet är mindre i 

omfång och barnen stängde ofta dörren när de var där. Det finns även en 

ateljé, där barnen har möjlighet att stänga dörren för att på så sätt skapa ett 

individuellt rum (Markström, 2005). Det individuella utrymmet för att vara 

ensam i förskolan visar Markström i sin studie är begränsat. I Markströms 

studie framkommer även att barnen vid flera tillfällen löser detta genom att 

dra sig undan. Det kan handla om att sätta sig vid ett eget bord och ägna sig 

åt någon annan aktivitet än övriga barn i förskolegruppen. Vad som dock 

framkommer är, hur andra barn vid sådana tillfällen, försöker prata med det 

barn som dragit sig undan för att få med dem i övrig gemenskap igen. Likaså 

ses de vuxna i studien göra samma anspråk. Markström slår fast att dela 

rumslighet och vara tillsammans med de andra barnen på avdelningen fram-

står som eftersträvansvärt på förskoleavdelningen. Markström menar dock, 

att trots att det finns yttre institutionaliserade regler och yttre förhållanden 

som påverkar hur olika utrymmen får användas av barnen på förskolan, tän-

jer barnen på rådande ordningar om hur förskolans rum och tid får användas. 

Detta gör barnen utifrån sina egna syften. Det kan bland annat handla om att 

skapa eget utrymme och tid (ibid).  

 

Vid tidpunkten för inköp av surfplattor bestämdes att tre av de fyra pedago-

ger som arbetade på den studerade avdelningen Blåbäret skulle få varsin. 

Dessa skulle ses som personliga och vid dagens slut fick pedagogerna också 

möjlighet att ta hem dem för att "få möjlighet att testa och leka" med dem. 

Pedagogen som inte hade någon platta uttryckte vid flera tillfällen under 

första delen av fältarbetet att hon "tycker barnen ska få leka istället" (Fältan-

teckningar, 13 november, 29 november, 2012). Ljung-Djärf (2004a) identifi-

erade och kategoriserade i sin studie olika sätt som pedagoger förhåller sig 

till datorn i förskolan. Datorn benämndes alltifrån som "ett hot mot andra 

viktigare aktiviteter”, "ett tillgängligt val" och "ett viktigt inslag i förskole-
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verksamheten" (ibid, s. 83). De slutsatser de gör i studien är att personalens 

tveksamhet handlar om att de uppfattar datorn och användandet av den, som 

att det stod i viss motsättning till vissa grundläggande värden i den förskole-

pedagogiska verksamheten. Denna motsättning återfinns även i ovan nämnda 

pedagogs upprepade uttryck för att barnen skulle få leka istället för att spela 

spel på surfplattan, vilket i sin tur placerar henne i den första kategorin, där 

hotet mot rådande lekkultur i förskolan ses som ett viktigt motargument mot 

ökat användande av surfplattor. Övriga pedagoger på avdelningen var enga-

gerade i diskussionen kring surfplattorna och uttryckte, som tidigare nämnts, 

att de såg att barnen blev engagerade samt att de själva också tyckte att det 

var roligt. Dessa uttryck tolkas som att de ser surfplattan som ett tillgängligt 

val och ett viktigt inslag i verksamheten (jfr. Ljung-Djärf, 2004; Ljung-Djärf 

& Tullgren, 2009). 

 

När pedagogerna fått varsin surfplatta fick de en introduktion likt en work-

shop av två It-pedagoger i kommunen som visade olika tekniska funktioner 

på surfplattan. En av pedagogerna berättar att "när vi fick plattorna och var 

på den där första workshopen var vi jätteivriga och tryckte i princip på alla 

knappar, vilket vi såg på barnen att de sen gjorde också". Därför tog de till 

en början beslutet att barnens användande av surfplattor skulle vara relativt 

fri från pedagogernas styrning och syftet under höstterminen var att barnen 

skulle "lära sig hantera tekniken" främst. Pedagogen berättar också att "när 

vi personal fick våra plattor ville man ju bara testa och leka med den för att 

lära sig. På samma sätt tänkte vi att barnen skulle få möjlighet att testa tekni-

ken under lekfulla former". Barnen fick efter lunchtid testa surfplattan och 

de applikationer som de laddat ner till den.  

 

Intressant i sammanhanget är att den betoning som inledningsvis läggs på 

barnens lärande av kommunikativa förmågor utifrån handlingsplanen för 

utvecklingsprojektet delvis skiftar till att handla om betydelsen av att barnen 

lär sig utforska teknologin. Spink et al. (2010) använder i sina studier av 

"Web Searching" bland barn i förskoleklass termen ”technoliteracy”. Ter-

men menar de, med hänvisning till Marsh (2004, 2005) har en relation till 

den "tekniskt bevandrade generationen". I deras resultat framkommer att 

genom de sökaktiviteter barnen var involverade i på olika sätt i förskoleklas-

sen, utvecklade de, med stöd av varandra och lärare, en rad digitala kompe-

tenser. Dessa kompetenser sågs som förebådande andra kompetenser som 

var betydelsefulla i webbsökningsaktiviteten (ibid). Förutom att betona bety-

delsen av att barnen utforskar teknologin framkommer en rad begränsningar 

som har att göra med att endast tre surfplattor skulle fördelas på 22 barn. En 

av pedagogerna berättar bland annat att hon önskade fler surfplattor till verk-

samheten för att förebygga eventuella konflikter. Hennes uttalande vittnar 

om att hon upplever att barnen konkurrerar om surfplattorna. Hon beskriver 

vidare att de surfplattor som pedagogerna fått, behövs i verksamheten "När 
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någon slutar tidigare och tar med sig surfplattan hem blir det ännu färre kvar 

på avdelningen vilket jag kan tycka är synd. Det är något som vi får fundera 

över hur vi ska göra men det skulle vara skönt om man till exempel kunde ha 

fler surfplattor". Detta kan också ses som att pedagogen i fråga lyfter surf-

plattans positiva betydelse för det egna administrativa användningsområdet 

(jfr. Alnervik, 2013; Masoumi, 2015). Det kan således också tolkas som att 

det är ett dilemma för dem att de har ett relativt begränsat antal surfplattor att 

tillgå i verksamheten.  

Att organisera arbetet med surfplattan i 

förskoleavdelningens vardag 

Vilka aktiviteter som kan möjliggöras är ofrånkomligt beroende av hur barn 

och pedagoger engagerar sig och använder tillgängliga materiella resurser i 

miljön. En sådan materiell resurs är surfplattan vilken barnen, bland andra 

erbjudanden, får använda på förskoleavdelningen. Under vissa dagar arran-

geras också gruppaktiviteter för barnen som då också delas in i åldershomo-

gena grupper. Mellan rutiner och gruppaktiviteter har barnen möjlighet att 

tillbringa tiden för lek och andra erbjudanden som att rita, måla, bygga pärl-

plattor, vara i ateljén etc. Efter lunchen, som avslutas med att pedagogerna 

läser för barnen medan de sitter vid borden, finns möjligheten att använda 

surfplattan fram till dess att mellanmålet serveras. Innan de började använda 

surfplattan i verksamheten tillbringade barnen denna tid till fri utomhuslek 

eller inomhuslek. Jag ska nu gå över till att beskriva hur digitala aktiviteter 

med surfplattan organiseras i tid och rum på förskoleavdelningen Blåbäret. 

Som framkommer framträder skillnad i hur surfplattan organisatoriskt an-

vänds och placeras in på förskoleavdelningen under höst- och vårterminen. I 

det följande nämns perioderna som en första period och en andra period.  

Digitala aktiviteter med surfplattan under period ett 

Under period 1 (se kap 4 för beskrivning av tidsperiod och variation i hur 

arbetet med surfplattan organiserades) fick barnen möjligheten att själva 

använda och utforska surfplattan. En vanlig dag på förskoleavdelningen Blå-

bäret inbegriper några vanligt förekommande schemalagda rutiniserade akti-

viteter vilka redogörs för i kommande schema. I schemat placeras användan-

det av surfplattan in under en viss tidpunkt under dagen (se markerad text).  

                           



 62 

 

Tabell 3. Tidpunkt för användandet av surfplattan under förskoledagen - period 1.  

Kl. 06.30 öppnar förskolan och av-

delningen Blåbäret  

 

Samtliga barn på förskolan välkom-

nas till Blåbäret till dess att övriga 

avdelningar öppnar. Aktiviteter sker 

inomhus 

Ca kl. 07.30 Övriga avdelningar öppnas och bar-

nen går till sina respektive avdel-

ningar 

Ca kl. 08.00-08.20  Frukost serveras 

Ca kl. 08.20 - 12.00 Aktiviteter inomhus/utomhus 

Ca kl. 12.00 Lunch som avslutas med högläsning 

av pedagoger 

Ca kl. 12.30 Aktiviteter inomhus/utomhus. Er-

bjudande om att använda surfplat-

tan finns 

Ca kl. 14.15 Alla barn äter mellanmål 

Ca kl. 14.45 Aktivteter inomhus/utomhus 

Ca kl. 14.00 - 18.00 Barnen går hem 

 

Enligt ovan schema ges det utrymme för barnen att delta i digitala aktiviteter 

med surfplattan efter lunchen. Aktiviteterna med surfplattan initieras av både 

pedagogerna som erbjuder barnen att använda surfplattan, liksom av barnen 

som ber om att få göra detta. Parallellt med dessa aktiviteter plockar pedago-

gerna av lunchborden, torkar av dem, kör ut matvagnen till köket etc. Samti-

digt går en av pedagogerna på rast i ca 30 min.  

 

Pedagogerna hade ett schema som stöd i att fördelningen av tid för barnens 

användande av surfplattor skedde rättvist (se bild 4). "Får jag spela på din 

platta" var en fråga som ofta ställdes till de pedagoger som hade en surfplat-

ta. Barnens digitala aktiviteter organiserade på så vis att barnen i turordning 

tilldelades en surfplatta för att använda under ca 10-15 min. Det barn som 

fick en surfplatta, blev främst hänvisade till att sitta i förskoleavdelningens 

soffa (se bild 3).  
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                       Bild 3.  Barn med surfplattor sittandes i förskoleavdelningens soffa under period 1. 

 

Ibland tog dock barnen egna initiativ och bytte plats, vilket var något som 

accepterades av pedagogerna. Vid vissa tillfällen föreföll det som att peda-

gogerna inte uppmärksammade bytet av platsen alls, vilket dock kan tolkas 

som att bytet ändå var godkänt. Vid dessa tillfällen satte sig barnen ofta i ett 

angränsande rum vid ett bord. Att barnen blev hänvisade till soffan som stod 

i det största rummet, kan tolkas som att pedagogerna ändå ville ha uppsikt 

över aktiviteterna med surfplattan, då det främst var till dem som barnen 

vände sig i syfte att förhandla om turordningen att få använda surfplattan. En 

av pedagogerna på avdelningen berättar också att "när barnen sitter så nära 

varandra finns möjligheten att de hjälper varandra om någon kör fast och 

inte kan. Ibland kommer barnen och frågar oss om hjälp, men då får man 

vara lite påhittig och låta vissa barn vara experter. Vi hänvisar till något barn 

vi tror kan och när det blir tillfrågat om hjälp ser vi att det växer, ett bra sätt 

för att stärka deras status i gruppen" (Fältanteckningar 29 november, 2012). 

Struktur med hjälp av tidsschema för användandet av surfplattan  

Vid en närmare analys av förskolans tids- och rumsliga organisation kan 

man, som redan nämnts, upptäcka ett schema uppsatt synligt för pedagoger-

na (och barnen) över barnens användande av dator respektive surfplatta. 

Detta schema sågs pedagogerna använda främst under den första perioden av 

fältarbetet, period 1. Pedagogerna förklarade att själva syftet med schemat 

var att; 
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"Här (på schemat) drar vi ett streck när de spelat12 så vi vet hur ofta och 

mycket som de sitter” och ”då får man liksom en överblick, så det inte blir 

för mycket" (se bild 4). 

 

 
Bild 4. Schema över barnens användande av surfplattan. 

På schemat finns längst ut till vänster en kolumn där namnen på alla barn 

som går på avdelningen är representerade. Sedan finns namnen på veckoda-

garna representerade i varsin kolumn. När barnen får använda surfplattan 

dras ett streck vid barnens respektive namnkolumn under den veckodagsko-

lumn där aktuell veckodag står angivet, som en notering om att barnet har 

använt surfplattan ca 15 minuter. De barn som stod på tur att få använda 

surfplattan, samlades också ofta runt det barn som för tillfället ”spelade”. De 

barnen som stod eller satt runt det barn som ”spelade” var delaktiga i kom-

munikationen kring den applikation som användes, vilket fortlöpande kom-

menterades främst av det barn som använde den. En av pedagogerna berättar 

hur hon upplevde att barnen fick möjlighet att samlas och ha en lugn stund 

"Jag märker hur plattan drar till sig barnen. Det blir som en lägereldseffekt. 

Alla vill ju spela och då är det bra att vi hade schemat faktiskt" (Fältanteck-

ningar 6 december, 2012).  

 

En av pedagogerna uttrycker dock att "man går lite på känn också, om ingen 

frågar om de får spela kan man låta den som för tillfället spelar köra lite 

längre" vilket kan tolkas som att de inte förhåller sig strikt till schemat ändå. 

                               
12 De applikationer som användes av de deltagande barnen och pedagogerna beskrevs av dem som bland 

annat olika typer av spel. Jag gör inga värderingar kring om de applikationer som används kategoriseras 

som spel eller inte i en genreindelning, eftersom det inte har haft betydelse för analysen. 
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Schemalagda tider för användandet av surfplattorna kan även tolkas i rela-

tion till den moralpaniksdebatt som det ibland skrivs om i relation till att 

implementeringen av nya medier upplevs som ett hot mot rådande kultur i 

olika sammanhang (jfr. Dunkels, 2007). Då en av pedagogerna också vid ett 

tillfälle talar om "ifall barn kan bli spelmissbrukare på förskolan" kan detta 

ses som ett uttryck för eventuell risk. Dock är nämnda pedagoger för övrigt 

mest engagerade i vad arbetet med surfplattan kan möjliggöra "Det finns ju 

så mycket spännande att ta hem och göra". Pedagogen talar även om tidsbrist 

för att som hon uttrycker "testa och fixa" och att hon lägger en hel del av sin 

fritid för att "kolla spel och andra program". Detta tolkas som att hon ut-

trycker ett missnöje med den tid hon har till förfogande under arbetsdagen, 

men att ambition och intresse ändå finns att lära sig teknologin och dess 

möjligheter bättre.  

Digitala aktiviteter med "lärplattan" under period två   

Under en andra period av fältarbetet, vid årsskiftet 2012/2013 tog pedago-

gerna det gemensamma beslutet att de skulle ompröva det arbetssätt de hade 

haft, där surfplattor varit inkluderade i aktiviteter tillsammans med barnen. 

Pedagogerna beskriver valet av att organisera aktiviteterna på ett annat sätt 

än tidigare, som en förändring som skett mot bakgrund av ”att det var många 

barn som fick vänta på sin tur” och att det ”ibland förekom konflikter när 

spelen skulle spelas”. Vid samma tidpunkt började pedagogerna använda 

benämningen "lärplatta" i stället för surfplatta både i de utvärderingar som 

skrevs och när de talade om den digitala teknologin. Detta tolkas som att de 

vill framhäva lärandet mer i relation till barns användande av teknologin. 

Enligt det omarbetade arbetssättet ville de nu mer uttalat främja barnens 

samarbete och själva också, som nämnts, gå in som deltagare i aktiviteterna 

där surfplattan används.  

 

Tanken var att de nu istället skulle välja ut några ”bra applikationer” som de 

ansåg kunde främja barnens lärande i matematik och språk- och kommunika-

tion. Applikationen "Pettsons uppfinningar", liksom Sveriges Radios appli-

kation "Radioapan", valdes i syfte "att utmana barnen matematiskt och 

språkligt". Valet av applikationerna och det syfte de nu talar om kan ses höra 

ihop med just den ursprungliga formuleringen i verksamhetsplanen där bar-

nens lärande och kommunikativa kompetenser lyfts fram. Detta tolkas som 

att det arbetssätt de haft under den första perioden inte motsvarade de för-

väntningar de inledningsvis haft. Hur barnens aktiviteter med surfplattan 

placeras in tidsmässigt förändras också under den andra perioden (se tabellen 

nedan). 
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Tabell 4 Tidpunkt för användandet av surfplattan under förskoledagen - period 2  

Kl. 06.30 öppnar förskolan och av-

delningen Blåbäret  

 

Samtliga barn på förskolan välkom-

nas till Blåbäret till dess att övriga 

avdelningar öppnar. Aktiviteterna 

sker inomhus 

Ca kl. 07.30 

Övriga avdelningar öppnas och bar-

nen går till sina respektive avdel-

ningar. 

Ca kl. 08.00-08.20 Frukost serveras 

Ca kl. 08.20 - 12.00 Aktiviteter inomhus/utomhus 

Ca kl. 12.00 

Lunch som avslutas med högläsning 

av pedagoger 

Ca kl. 12.30 

Aktiviteter inomhus/utomhus, peda-

goger plockar undan disk och går på 

rast 

Ca kl. 13.00 Aktiviteter inne/ute När pedagoger 

är tillbaka på avdelningen efter 

rast och borden är avplockade 

sker erbjudande till två till tre 

barn om att använda surfplattan 

tillsammans med en pedagog 

Ca kl. 14.15 Alla barn äter mellanmål 

Ca kl. 14.45 Aktiviteter inomhus/utomhus 

Ca kl. 14.00 - 18.00 Barnen går hem 

 

Två till tre barn åt gången väljs efter förfrågan ut och får möjligheten att, 

tillsammans med en pedagog, använda surfplattan ungefär vid samma tid på 

dagen som under tidigare period. Platsen där aktiviteten med surfplattan sker 

varierade dock. Att få sitta ostört ses som betydelsefullt, då alla tillfällen 

som dokumenterats när surfplattan används under period två, skedde i rum 

där endast denna aktivitet förekom. Barnen placeras vid ett bord och peda-

gogen tar plats antingen bakom barnen eller vid sidan av barnen. Surfplattan 

placeras i de flesta fall av pedagogen framför barnen som sitter bredvid var-

andra vid bordet (se bild 5). 
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      Bild 5. Barn och pedagog deltar i en digital aktivitet under period 2.  

 

Enligt schemat har således tidpunkten för när surfplattan används ha förskju-

tits och begränsats utrymmesmässigt under dagen. Den tid som ges för bar-

nens användande av surfplattan har samtidigt utökats något för de individu-

ella barn som får delta i aktiviteter med surfplattan med pedagogerna. Från 

ca 20 minuter som minst till ca 60 minuter som mest, har pedagogerna och 

barnen tillsammans använt surfplattorna.   

 

Utifrån utvärderingen som gjordes (se tidigare avsnitt) påtalas att en pedagog 

alltid behöver vara närvarande när barnen använder teknologin och att det är 

avgörande för arbetet med surfplattan. Detta kan ses som en orsak till den 

organisatoriska förändring som sker under period två. En annan aspekt som 

lyfts fram som betydelsefull av pedagogerna under period två, är att arbetet 

med surfplattan också skall vara bra för barnen att "samarbeta kring". Detta 

kan jämföras med Kjällander och Moinian (2014) som just lyfter barns sam-

arbete vid aktiviteter med surfplattor,13 som något positivt för barns lärande. 

Att sitta tillsammans i grupper med kamrater i olika åldrar är just ett arbets-

sätt som främjar samarbetet på olika sätt menar också Alexandersson et al. 

(2001) i relation till datorer.   

 

I följande kapitel 6, behandlas närmare hur barnens deltagande organiserades 

under den första perioden när surfplattan nyligen introducerats på avdelning-

en Blåbäret. Som kommer att framgå handlar barnens interaktion i de digita-

la aktiviteterna bland annat om hur man som barn skall få tillträde till att 

delta i aktiviteterna med surfplattan. I kapitel 7 beskrivs mer ingående hur 

organiserandet av de digitala aktiviteterna förändras vid årsskiftet, som en 

del av pedagogernas förändrade målsättningar. Intressant i sammanhanget är 

hur de ändrade förutsättningarna också blir en del av hur barnen interagerar 

med varandra och med surfplattan. 

 

                               
13 Eng. Tablet computers.  
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Kapitelsammanfattning 

I detta kapitel har ambitionen varit att utifrån det empiriska materialet be-

skriva hur arbetet med surfplattan organiseras i förskolans praktik.  En strä-

van har också varit att ge en förståelse för de institutionella förutsättningar, 

som blir en del av barns vardagliga deltagande i aktiviteter med surfplattor. 

Resultatet indikerar att surfplattan tillskrivs en stor betydelse i relation till 

framförallt barns lärande. Inför projektet hade en verksamhetsplan utformats 

med tydliga mål och förväntningar på projektet. Formuleringarna i de utvär-

deringar som fortlöpande gjorts, som påtalas vara betydelsefulla av deltagar-

na, ses vara av argumenterande karaktär för att legitimera användandet av 

surfplattor. Enligt beskrivningarna lyfter pedagogerna värderingar kring en 

likvärdig förskola för alla barn som ett argument, vilket också kan ses som 

att de finner demokratiska mål som betydelsefulla i den pedagogiska verk-

samheten i relation till användandet av surfplattor.  

 

Ytterligare argument som lyfts fram i utvärderingarna är utvecklandet av 

barnens kommunikativa kompetenser i det arbete som utförs tillsammans 

med barnen i relation till surfplattan. Likaså ges indikationerna att lärandet 

ses i ett längre perspektiv av pedagogerna. Barns digitala kompetens och att 

öka barnens nyfikenhet för digitala teknologier skrivs fram som något värde-

fullt i relation till grundförutsättningarna för kommande generationer. De 

utvärderingar som gjorts inom projektet indikerar att arbetet med surfplattor 

är något som pedagogerna försöker tolka i relation till de mål som specifice-

rats inledningsvis (Verksamhetsplan för projektinsats, 2013). Hur de digitala 

aktiviteterna organiseras för barnen i tid och rum har också varit ambitionen 

att beskriva i detta kapitel. Pedagogernas utsagor och de formuleringar som 

görs i utvärderingarna visar att de omprövar sitt arbete fortlöpande i relation 

till styrdokument och i diskussion med varandra. De tolkar och skapar plats i 

verksamheten för barnens användande av surfplattor och försöker förstå hur 

de på bästa sätt ska integrera surfplattorna i verksamheten.  

 

I utvärderingarna beskrivs således att det ibland förekom konflikter mellan 

barnen när de använde surfplattorna, vilket tolkas som problematiskt av pe-

dagogerna. Efter diskussioner framkommer i pedagogernas utvärderingar att 

arbetssättet inte varit tillfredsställande och arbetet omprövas därför under 

mitten av mitt fältarbete. Vid samma tidpunkt börjar pedagogerna använda 

benämningen "lärplatta" i stället för surfplatta vilket tolkas som att de vill 

framhäva användandet av den digitala teknologin mer i relation till barns 

lärande. Detta är helt i enlighet med syftet i de inledande texterna där också 

målen för projektet definieras (Verksamhetsplan för projektinsats, 2013). 

Dessutom vill pedagogerna under andra delen av mitt fältarbete främja bar-

nens samspel mer. Det framkommer också att pedagogerna själva kommer 

att gå in som deltagare i de aktiviteter där barnen använder surfplattan och 
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att barnen kommer att få tillgång till vad pedagogerna anser är "bra" applika-

tioner. Bra applikationer är i sammanhanget applikationer med ett innehåll 

som pedagogerna menar ger möjlighet att utmana barns lärande, problemlö-

sande samt tränar barns språkliga färdigheter och förmåga till samarbete. 
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Kapitel 6. Barns förhandlingar om tillträde till 
surfplattor 

Analyserna i detta och nästa kapitel 7 handlar om hur barn i vardagliga akti-

viteter med surfplattan hanterar och drar nytta av de institutionella förutsätt-

ningarna som finns för deras deltagande (jfr. Martin & Evaldsson, 2012). De 

institutionella förutsättningarna kan sägas skapa både möjligheter och be-

gränsningar för barnens användande av surfplattan. Materialet i detta kapitel 

är hämtat från den första delen av mitt fältarbete där barnen relativt fritt fick 

pröva surfplattan. 

 

Barnens digitala aktiviteter var under den här perioden organiserade med 

bakgrund mot den fascination för själva teknologin som pedagogerna ut-

tryckte i sina utvärderingar. Pedagogerna lyfte under perioden bland annat 

fram betydelsen av att barnen skulle ges möjligheter att själva väcka sitt 

intresse för surfplattan. Det innebar i sin tur att barnen, under min första 

period av fältarbetet, framför allt kom att ägna sig åt användandet av olika 

applikationer på surfplattan. Barnens deltagande begränsades samtidigt av att 

det fanns relativt få surfplattor tillgängliga för barnen på avdelningen. Tur-

ordningen organiserades främst av pedagogerna bland annat genom att ett 

schema fylldes i (se kap 5). Med bakgrunden av ovanstående blir det intres-

sant att närmare utforska hur barnen orienterar sig mot samt hanterar och 

drar nytta av de förutsättningar som finns för deras deltagande i vardagliga 

aktiviteter med surfplattor. 

 

Ett genomgående mönster som synliggjordes under första delen av mitt fält-

arbete var att barnen var uppmärksamma på pedagogernas tidpunkt för hem-

gång i relation till sin egna eventuella tillgång till surfplattor. Att barn relate-

rar till tid är inget ovanligt i förskolans verksamhet. Markström (2005) skri-

ver om hur förskolebarn orienterar sig mot dels individuell tid dels en kol-

lektiv tid i förskolan. Det individuella tidsschemat handlar om hemgång och 

ankomst till förskolan medan det kollektiva tidsschemat relateras till vad alla 

barn i förskolan ägnar sig åt under förskoledagen (ibid).  

 

Som jag kommer att visa orienterar sig barnen mot den turordning som finns 

på förskoleavdelningen i relation till användandet av surfplattorna (vilken 

pedagogerna organiserade). I det första exemplet sitter flera barn i avdel-
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ningens soffa och väntar på sin tur. Pedagogen Pia, som befinner sig i områ-

det där barnen sitter, kontrollerar turordningen för användandet av surfplat-

torna. Tim (barn) och Svea (barn) har varsin surfplatta i sina knän och an-

vänder olika applikationer. Sara (barn) och Anna (barn) väntar på sin tur.  

Exempel 6:1  

1: Sara: får jag spela efter Anna? ((frågar Pia)) 

2: Svea: ((lyfter blicken från skärmen och tittar mot 

Pia)) 

3: PIA: okej˚ 

4: Sara: vet du Ann[a ((riktar blicken mot Anna)) 

5: PIA:           [efter (.) efter Anna menar du? 

6: Sara: får jag spela efter dig Tim? ((riktar blicken 

mot Tim som inte responderar)) 

7: Svea: Pia när↑ du↓ ska gå he:m? ((tittar mot Pia)) 

8: PIA: jamän Anna hinner spela ett tag (.) och Sara 

också 

 

Exemplet visar hur barnen förhandlar om vem som ska kunna positionera sig 

som "ägare" till surfplattan (jfr. Ljung-Djärf, 2004b, s. 119). Det vill säga 

vem som kommer att inta positionen att spela och styra spelet själv. Pedago-

gen Pia är också den som barnen främst vänder sig till då önskemål om att få 

använda surfplattan initieras av olika barn. Intressant i exemplet är hur Svea 

ifrågasätter om Sara verkligen hinner använda surfplattan eftersom Pia ska 

gå hem (rad 7). Detta kan tolkas som att Svea vet att då Pia går hem, tar hon 

med sig en surfplatta vilket i sin tur leder till färre möjligheter för dem att 

använda surfplattan. Värt att nämna i relation till Markströms (2005) studie 

är hur barnen i exemplet också relaterar till pedagogernas individuella tids-

schema. Som jag visar i exemplet får det betydelse för barnens tillgång till 

surfplattor. Även om det på ett plan framstår som att barnen själva ska få 

ägna sig åt aktiviteten blir de i aktiviteten också upptagna av de förutsätt-

ningar som finns för de digitala aktiviteterna. Barnens tillträde och tillgång 
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till surfplattor ses här få betydelse för hur deras deltagande organiseras. Bar-

nens tillträde och tillgång till surfplattor är något jag i det resterande kapitlet 

mer i detalj belyser. 

Att analysera barns tillträde till digitala aktiviteter med 
surfplattor 

För att närmare analysera hur barnen orienterar sig mot de begränsade möj-

ligheter som finns för deras användande av surfplattor, använder jag mig av 

Corsaros (1979) analys av barns tillträdesstrategier i lekar (se även Cromdal, 

2009; Evaldsson & Tellgren, 2009; Tellgren, 2004). I enlighet med ett etno-

metodologiskt perspektiv ses dessa strategier här som något som deltagarna 

gemensamt åstadkommer i interaktion - strategierna ses således inte vara 

intentionella. Tellgren (2004) har utifrån Corsaros (1979) strategier, studerat 

hur barn på förskolor får tillträde till lek eller samtal. Hon visar hur barnen 

antingen initierar en aktivitet och värvar andra kamrater till leken, eller be-

höver träda in i en lek som redan är etablerad. Tellgren fann att barnen an-

vände flera olika strategier i sina försök till tillträde. Vanligt förekommande 

är att barnen möts av motstånd eftersom de barn som redan är inne i leken 

och samtal är rädda om, och försöker försvara och behålla, sitt interaktions-

utrymme. Detta menar Tellgren, gav upphov till de omfattande försök till 

tillträde som de barn som ville in i leken ägnade sig åt (ibid). 

 

Tellgren (2004) fann flera av Corsaros (1979) identifierade strategier i sina 

observationer men även strategier som inte identifierats av Corsaro i hans 

studie. Hon såg att barnen använde sig av en variant av icke-verbal entré. 

Denna strategi beskrivs som att barnen skapade en mer iakttagande strategi. 

De stannade upp, iakttog leken och skaffade sig en överblick över situatio-

nen och det område där leken utspelade sig på förskolan. Denna strategi 

kallar hon den iakttagande strategin, vilket hon menar förbereder för den 

icke - verbala strategin. En ytterligare strategi som Tellgren uppmärksam-

made i sin studie, som inte fanns med i Corsaros identifierade strategier, var 

den strategi hon kallar för det förmildrade anspråkets strategi (ibid). Det 

visade sig att barnen fick tillträde genom att inte göra anspråk på hela inter-

aktionsutrymmet till en början. Detta var en strategi som ofta även lyckades i 

slutändan, vilket Tellgren tolkar har att göra med att barnen inte gjorde an-

språk på att bli delaktiga i gruppen direkt (ibid).  

 

Hur ska detta då förstås i relation till min kommande analys? I denna studies 

empiriska material har barnens digitala aktiviteter med surfplattan följts och 

dokumenterats över tid. Ofta bestämdes vilka barn som skulle få delta i akti-

viteter med surfplattan av pedagogerna. Dock "övervakades" inte aktiviteter-
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na av pedagogerna på så sätt att de själva var deltagare i aktiviteten. I det 

empiriska materialet som analyserats, ses ett mönster framträda i hur barnen 

organiserar sina aktiviteter själva. Barnen använder en rad strategier för att 

få tillträde till de digitala aktiviteterna för att bland annat kunna positionera 

sig som "ägare" av den digitala teknologin (jfr. Ljung-Djärf, 2004b). De 

frågor som ställs i analysen riktas således mot de strategier som barnen an-

vänder sig av för att få tillträde till en redan pågående digital aktivitet, lik-

som vilka strategier de använder i aktiviteterna för att utesluta varandra för 

att skydda sitt interaktionsutrymme (Corsaro, 1979; Evaldsson & Tellgren, 

2009; Tellgren, 2004a). Som analytisk utgångspunkt används således Corsa-

ro (1979) och Ljung-Djärf (2004b) för att visa hur barnen hanterar olika 

strategier i de digitala aktiviteterna liksom hur de positionerar sig i relation 

till varandra och till de aktiviteter som de deltar i. 

 

De tillträdesstrategier till lekar som identifierades av Corsaro (1979) med 

översättning av Tellgren (2004, s. 79-80) redogörs för nedan. Den engelska 

orginalformuleringen utifrån Corsaro i kursiv, följs av den svenska översätt-

ningen av Tellgren (2004) inom citationstecken. Förklaringarna av strategi-

erna är även dessa hämtade från Tellgren (2004).  

 

1. Non-verbal entry - "Icke verbal entré": att träda in i ett område nära de 

händelser eller episoder som pågår utan att säga något. Att själv placera sig 

inom området utan att säga något. 

  

2. Producing variant of ongoing behavior - "Att producera en variant av 

pågående handling": att träda in i ett område där episoder pågår och (verbalt 

eller icke verbalt) skapa något som liknar det beteende eller den handling 

som pågår. 

  

3. Disruptive entry - "Avbrytande, störande entré": att träda in i ett område 

där episoder pågår och (verbalt eller icke-verbalt) fysiskt avbryta eller störa 

en pågående aktivitet.  

 

4. Encirclement - "Omringande av område": att fysiskt omringa eller cirkla 

kring ett område där episoder pågår utan verbal markering. 

  

5. Making claim on area or object - "Att verbalt göra anspråk på området 

eller något föremål": att träda in i området där episoder pågår och verbalt 

göra anspråk på området eller ett objekt.  

 

6. Request for access - "Fråga om tillträde": att träda in i området där episo-

der pågår och verbalt fråga om lov att få vara med. 
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7. Questioning participants - "Att fråga en deltagare": att träda in i området 

där episoder pågår och fråga någon deltagare om pågående aktivitet  

 

8. Reference to adult authority - "Att referera till vuxnas auktoritet": att träda 

in i området där episoder pågår och producera verbal referens till vuxnas 

auktoritet eller regler vad gäller tillträde till lekområdet.  

 

9. Offering of object - "Att erbjuda en sak": att träda in i området där episo-

der pågår och (verbalt eller icke-verbalt) ge bort ett objekt (en leksak eller 

present) till någon eller några av deltagarna. 

  

10. Greeting - "Hälsning": att träda in i området där episoder pågår och 

verbalt hälsa på en eller flera deltagare.  

 

11. Reference to affiliation - "Refererar till vänskap eller medlemskap": att 

träda in i området där episoder pågår och referera verbalt till medlemskap 

eller vänskap med en eller flera deltagare.  

 

12. Aid from non-participant - "Hjälp från en ickedeltagare": att verbalt fråga 

om stöd eller hjälp att erhålla tillträde från ickedeltagare till området där 

episoder pågår. 

 

13. Accepting invitation - "Acceptera inbjudan": att träda inom området där 

episoder pågår för att acceptera en inbjudan från en eller flera av deltagarna. 

 

14. Suggest other activity - "Föreslår andra aktiviteter": att träda in i området 

där episoder pågår och fråga en eller flera deltagare om att vara med i någon 

annan aktivitet.  

 

15. Reference to individual characteristics - "Att referera till individuella 

kännetecken": att träda in i området där episoder pågår och producera verbal 

referens till individuella kännetecken av en eller fler deltagare.  

 

Utifrån dessa tillträdesstrategier till lek, fick enligt Corsaro (1979) barnen 

dels positiv dels negativ respons beroende på om strategin lyckades eller 

inte. Responsen bestod i att verbalt eller icke-verbalt, ge avslag på tillträde 

eller verbalt eller icke-verbalt acceptera tillträdet (Corsaro, 1979, s. 321). De 

strategier barnen använder för att ge avslag på, eller acceptera tillträde, ana-

lyseras också i kommande exempel.  

 

Som analytisk utgångspunkt använder jag också Ljung-Djärf (2004a) som 

studerat barns användande av datorer i förskola. Hon belyser förutom de 

meningserbjudanden som barnen får i relation till användandet av datorerna 

även de positioner barnen intar inom aktiviteten. Dessa positioner utgör en 
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hierarki menar Ljung-Djärf i relation till materiella resurser (mus, tangent-

bort). Den som kontrollerar musen är huvudanvändare, vilken också av 

Ljung-Djärf (2004b) benämns ägaren. Denna ägare, menar hon, har ett över-

tag i förhållande till andra deltagare i aktiviteten. Att positionera sig framför 

datorn och försöka kontrollera musen kan vara ett sätt som barnen använder 

för att på så vis positionera sig som ägare. Ägarbyte kan ske genom att nå-

gon vuxen bryter ägarens position genom att initiera ett byte av spelare eller 

så kan ägarbytet ske då tidigare ägare lämnar över positionen till någon an-

nan på eget initiativ.  

 

Utöver denna ägare finns, utifrån Ljung-Djärf (2004b), barn som positione-

ras eller positionerar sig som deltagare eller åskådare. Deltagaren är de barn 

som befinner sig i anslutning till datorn, oftast i Ljung-Djärfs studie, på en 

stol bredvid ägaren. Avgörande för deltagarens position är hur ägaren tar till 

sig de förslag som deltagaren gör kring spelet, det vill säga om förslagen tas 

emot som t.ex. hjälp och stöd. Att komma med förslag som eventuellt utma-

nar ägaren, menar Ljung-Djärf, kan vara avgörande för en eventuell avvis-

ning eller osynliggörande eller till och med ”ett förpassande till åskådarbän-

ken” (ibid, s.121). Det är ägaren, som tillsammans med främst deltagaren 

som tar och aktivt tillåter del i vad som händer på skärmen. En ägarposition 

sitter barnet på med villkor att ett spelande ska ske - att sitta overksam vid 

datorn kan lätt leda till ett krav på positionsbyte av övriga. Åskådare är de 

barn som Ljung-Djärf finner i anslutning till datorn. Att vara åskådare ses 

inte som något aktivt deltagande i ett gemensamt spelande. Barnet kan själv 

ha positionerat sig som åskådare för att iaktta och lära utan att ställas inför 

risken att eventuellt utpekas som okunnig eller så har barnet positionerats 

som åskådare av en ägare. Som Ljung-Djärf också skriver, kan det vara ett 

sätt att vänta på sin tur att få bli ägare. De positioner barn intar, definieras 

och förändras kontinuerligt i relation till varandra. Dessa transformationer är 

något som ständigt pågår (ibid).  

Strategier för tillträde och försvar av 
interaktionsutrymme 

Valet att använda just de utvalda exemplen nedan kan härröras till att barnen 

i dessa tolkas använda såväl verbala som kroppsliga resurser i strategierna 

för att få tillträde till den digitala aktiviteten, vilket sker på ett tydligt marke-

rande sätt i barnens förhandlingar. Det har också att göra med tolkningen av 

att dessa exempel visar hur barnens ställningstaganden inledningsvis etable-

ras men också hur de trappas upp under aktiviteternas gång.  
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"Toca Boca christmas edition" är applikationen som används i detta exempel 

där barnens strategier för tillträde till digitala aktiviteter närstuderas. Denna 

applikation utspelar sig i en hårsalong och användaren har ett antal olika 

verktyg att välja mellan. Det finns exempelvis hårfön, sax, hårförlängning, 

kam och en mängd olika färger att använda i sin styling av figurerna. I denna 

julversion finns förutom möjligheten att "styla" en tomtes hår också möjlig-

heten att dekorera jultomten och en julgran med diverse julprydnader, såsom 

stjärnor, snöflingor och smällkarameller etc. Denna gratisapplikation ladda-

des ner på avdelningen inför julen 2012. I följande exempel utspelar sig ex-

emplet kring Tim som använder surfplattan. Erik, Tims kamrat på avdel-

ningen, rör sig i anslutning till Tim som sitter och berättar högt vad han gör i 

applikationen. Anna som också går på avdelningen befinner sig också i an-

slutning till Tim och uppmärksammar honom trots att hon leker en bit där-

ifrån. Hon riktar blickar mot Tim och är uppmärksam på vad han berättar 

kring den applikation han använder. Erik rör sig i anslutning till Tim och går 

sedan fram till honom. 

 
Exempel 6:2 

1: Erik: vad håller du på med då? 

2: Tim: spelar Boca Boca 

3: Erik: vad gör du på gamla hägget? (.) vill du inte 

gö trädet? ((klättrar upp och sätter sig på 

soffans armstöd)) 

4: Tim: det är inget träd det är en julgran 

5: Erik: (ohörbart) ((böjer sig fram över Tim och pekar 

mot en symbol på skärmen)) 

6: Tim: ne:j ((blockerar Eriks pekning mot symbolen på 
skärmen med sin vänstra hand)) 

7: Erik: ((böjer sig över Tim och trycker snabbt två 
gånger på skärmen)) 

8: Tim: NE:J ((trycker bort Erik)) 

9: Erik: ((glider ner från soffkanten och placerar sig 
på höger sida om Tim i soffan))  

10: Anna: Tim får jag spela efter dig? ((cirkulerar runt 

soffan)) 

11: Tim: nej då är det Liv 

12: Erik: sen är det jag 

13: Tim: nej du kommer aldrig att få spela ((ohörbart)) 
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14: Erik: ((går därifrån)) 

15: Anna: ((iakttar Tim, går sedan därifrån)) 

 
 Bild 6. Exempel 6:2. Rad 3. 

 
 Bild 7. Exempel 6:2. Rad 5-8. 

Eriks första strategi för att få tillträde till den digitala aktiviteten är att han 

fysiskt placerar sig bredvid Tim och iakttar honom under några sekunder. 

Detta kan härledas till Corsaros strategi nr 1 Non- verbal entry, Erik träder in 

och placerar sig i området där aktiviteten utspelar sig utan att säga något. 

Tim uppmärksammar honom inte. Erik börjar då cirkulera kring Tim som en 

ny strategi för att få tillträde till aktiviteten. Detta kan relateras till den stra-

tegi Corsaro (1979) benämner som Encirclement (strategi nummer 4), dvs. 

han rör sig fysiskt omkring i anslutning till Tims aktivitet. Denna strategi 

lyckas inte heller för Erik då Tim ger ytterligare negativ respons på hans 

försök. Han försöker då med en annan strategi och ställer sig vid Tim som 

"spelar" igen och erbjuder sitt deltagande nu i en direkt fråga vad Tim håller 

på med för något (rad 1), vilket kan kopplas till användandet av Corsaros 

(1979) strategi nummer 7, Questioning participants där frågor kring pågåen-

de aktivitet är grund för strategin. Detta leder slutligen till att Tim uppmärk-

sammar honom och bekräftar hans närvaro genom att tala om att han "spelar 

Boca boca" samtidigt som han riktar blicken mot skärmen och fortsätter med 

"spelet" (rad 2). Som framgår försöker Erik sedan med strategi nummer 1 

igen då han klättrar upp på armstödet på soffan för att dela utrymmet i soffan 

tillsammans med Tim (se bild 6). När inte det fungerar väljer Erik att erbjuda 

Tim ett byte av figur till det "träd" som finns som ett annat alternativ i appli-

kationen (rad 3). Denna strategi kan relateras till Corsaros (1979) strategi 
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Suggest other activity (nummer 14) och detta tolkas också vara en strategi 

för att få Tims uppmärksamhet på den kunskap kring de olika alternativ i 

applikationen han har, något som ofta ses som positivt av både barn och 

pedagoger i digitala aktiviteter på avdelningen, och som ofta genererar direkt 

tillträde till pågående digitala aktiviteter (se kap 5). Tim avfärdar åter igen 

Erik och gör nu även anspråk på att vara den mer kunniga av de två genom 

sitt tillrättavisande av Eriks kommentar om trädet och förklarar att "det är 

inget träd, det är en julgran" (rad 4). Som nästa strategi går Erik in fysiskt 

pekar mot på en symbol på skärmen (rad 5). Denna strategi skulle kunna 

relateras till Corsaros strategi nr 5, Making claim on area or objekt, att träda 

in i området där episoderna utförs och verbalt göra anspråk på ett objekt. I 

detta fall blir den fysiska beröringen det betydelsefulla i anspråket att få till-

träde, vilket skulle kunna komplettera Corsaros strategi nr 5. Denna strategi 

kan också härledas till Corsaros strategi nr 3 Disruptive entry då han avbry-

ter på ett störande vis genom att träda in i utrymmet där aktiviteten pågår och 

fysiskt avbryter Tim. 

 

Beröringen av skärmen lyckas inte heller ge Erik tillträde till utrymmet då 

Tim med stark röst avfärdar hans försök till tillträde och säger NE:J (rad 8) 

samtidigt som han med sin förkroppsligade handling trycker bort Erik (se 

bild 7, rad 5-8). Efter en stund glider Erik ner från soffans armstöd och pla-

cerar sig på höger sida av Tim. Anna, som också cirkulerat (encirclement) 

runt soffan där Tim sitter, kommer fram och frågar Tim genom en direkt 

fråga om hon får spela efter honom (request for access) vilket Tim responde-

rar negativt på och berättar att Liv, en annan kamrat på avdelningen, står näst 

på tur (rad 11). Detta kan tolkas som Tims strategi för att skydda det interak-

tionsutrymme han skapat och försöker upprätthålla. Det leder i sin tur till att 

Erik ser en öppning för ett eventuellt tillträde och påstår att det är hans tur 

efter Liv, vilket åter igen leder till ett försvar och avfärdande från Tim som 

uttalar att Erik "aldrig kommer att få spela" (rad 13). Avfärdandet leder till 

att Erik reser sig upp från soffan för att tillfälligt gå därifrån. Anna står kvar 

och iakttar Tim som inte ger henne någon positiv respons. Anna går sedan 

därifrån (rad 15). 
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Att använda humor som strategi för att få tillträde 

Efter ca 30 sek kommer Erik tillbaka till soffan där Tim använder samma 

applikation som tidigare.  

Exempel 6:3 

16: Erik ((sätter sig bredvid Tim i soffan och busar 

med en kamrat på avdelningen)) 

17: Tim: titta jag julpyntar tomten ((skrattar och 

vinklar skärmen mot Erik)) jag sätter upp en 

massa julpynt på jultomten (.)och så har jag 

rakat skägget på han  

18: Erik: (ohörbart)(( pekar mot skärmen)) god ju:l 

((skämtsam röst))sätt det på hans öga  

19: Tim: ((skrattar och drar pynt på skärmen och place-

rar i tomtens öga)) 

20: Erik: sätt det på hans mun (.) det är roligt för då 

kan han inte prata (0,3) ta en annan (.) 

längst upp på toppen (.) bra julpyntat 

((skämtsam röst)) ska du ta ett korto? ((pekar 

på kamerasymbolen på skärmen)) 

21: Erik: vad gör du? ((Till mig, Tina)) 

22: Tina: jag filmar plattan 

23: Tim: TITTA jag kan ta ett foto ((tittar mot mig)) 

24: Erik nej Lisa jag ser inget ((trycker bort Lisa som 

ställer sig mellan Tim och Erik, Lisa går där-

ifrån)) 

25: Tim: kolla jag julpyntar jultomten ((tittar upp mot 

mig och visar skärmen)) 

26: Erik: (ohörbart) ((drar en symbol mot tomtens ansik-

te på skärmen)) 

27: Tim: det är inte du som spelar ((drar bort Eriks 

hand)) 

28: Erik: ((flyttar sig bort från Tim och börjar leka 
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med en kamrat som är en bit bort)) 

29: Tim: titta jag pyntar på hans ögon och mun också 

((visar skärmen för mig)) 

 

Erik sätter sig nu till höger om Tim och börjar busa med en kamrat på avdel-

ningen som leker i anslutning till där Tim "spelar". Detta tolkas som ett för-

mildrande anspråk (Tellgren, 2004), då han samtidigt som han med blicken 

uppmärksammar Tim busar med kamraten som rör sig i området. Tim fort-

sätter med applikationen och samtalar högt om det han gör på skärmen. Han 

påkallar nu Eriks uppmärksamhet (rad 17) och bjuder in Erik till att sitta 

bredvid honom och titta på skärmen. Han vinklar skärmen mot Erik och 

beskriver hur han pyntat tomten. I Ljung-Djärfs (2004b) studie visade det sig 

att om barnen som hade positionen ägare konsekvent avvisade eller ignore-

rade andra barns förslag kunde det innebära att kamraterna gick därifrån. 

Barnen i Ljung-Djärfs studie uttryckte att det tråkiga med att sitta själva vid 

datorn var att inte leka med någon. Ljung-Djärf visar också att om det barn 

som var ägare ändå godtog några av de förslag som kamraterna kom med 

kunde det vara möjligt att upprätthålla deras intresse. I relation till Ljung-

Djärfs studie kan det tolkas som att Tim visar sig intresserad av Erik för att 

han fortfarande ska vara intresserad av aktiviteten, för att inte "ha tråkigt" 

(rad 17, 19).   

 

Erik testar nu en ny strategi för att få tillträde till aktiviteten (en strategi som 

inte finns med i Corsaros 15 strategier). Han säger med en skämtsam röst 

"god ju:l" (rad 18) vilket Tim responderar positivt på genom att skratta. Det-

ta ger möjlighet för Erik att med samma strategi kunna ge förslag på vad 

Tim skulle kunna göra med dekorationerna av tomten (Suggest other activi-

ty). Tim ger honom positiv respons genom att dekorera tomten enligt Eriks 

anvisningar vilket leder till att Erik blir mer delaktig än han tidigare varit 

under aktiviteten. Det leder också till att Tim, enligt Eriks instruktion om att 

ta ett kort på tomten (rad 20), tar ett kort på tomten vilket han visar upp. Erik 

vänder sig sedan mot mig och undrar frågande vad jag gör, samtidigt som 

han rätar upp sin kropp. Detta möjliggör för Lisa, den kamrat han busat med 

tidigare och som nu kommit tillbaka till aktiviteten, att ställa sig mellan Tim 

och Erik. Erik trycker genast bort Lisa och spärrar utrymmet mellan honom 

och Tim med sitt ben (rad 24). Slutligen drar han själv med en hastig rörelse 

en dekoration till tomten, vilket får Tim att ännu en gång respondera negativt 

(rad 27) på de intrång han eventuellt upplever i den aktivitet han genom hela 

exemplet upprätthåller i positionen ägare. Erik går sedan iväg och Tim visar 

mig att han lyckats ta ett kort på tomten (rad 29). 
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Att utesluta andra och försvara sitt interaktionsutrymme 

Som jag visat i ovan exempel använder Erik en rad strategier för att försöka 

få tillträde till Tims aktivitet. Exemplet ovan har på motsvarande sätt visat 

hur Tim försvarar sitt utrymme och sin position som ägare genom en rad 

handlingar. Ambitionen i detta avsnitt är att, med utgångspunkten i exemp-

len belysa de strategier Tim utvecklar för att positionera Erik som en delta-

gare i den digitala aktiviteten, i syfte att upprätthålla positionen ägare. Vid 

Eriks strategi att fysiskt närma sig Tim och direkt fråga vad han håller på 

med för något, responderar han på frågan verbalt men riktar fortsatt blicken 

mot skärmen utan att titta upp, vilket kan ses vara en strategi han utvecklar 

för att ”inkräktaren” (Tellgren, 2004, s. 99) Erik ska hålla sig borta (Exempel 

6:2 rad 1-2). Tim använder även strategin att positionera Erik som mindre 

kunnig under nästkommande tur och tillskriver sig själv expertkunskap i 

aktiviteten då Erik försöker få tillträde genom att föreslå Tim ett byte av 

figur till det "träd" som finns som ett annat alternativ i applikationen. Tim 

markerar att "det är inget träd det är en julgran" (Exempel 6:2 rad 4). Vid 

Eriks beröring av skärmen använder Tim både en förkroppsligad handling 

och stark intonation för att skydda interaktionsutrymmet när han trycker bort 

Erik samtidigt som han med hög röst säger NE:J (Exempel 6:2 rad 8). När 

Anna kommer fram och frågar Tim om hon får spela efter honom responde-

rar Tim negativt och berättar att Liv, en annan kamrat på avdelningen, står 

näst på tur (Exempel 6:2 rad 10-11). Detta möjliggör för Erik att påstå att det 

är hans tur efter Liv. Tim påstår då att Erik "aldrig kommer att få spela" (Ex-

empel 6:2 rad 13). Detta leder till att han utesluter Erik helt (för en stund). 

Vid Eriks återkomst till aktiviteten verkar Tim för en stund se ut att bjuda in 

Erik i aktiviteten, men ju fler interaktionella strategier i form av förkroppsli-

gade handlingar och tal som Erik bidrar med i sitt syfte att få tillträde, desto 

mer avfärdar Tim honom. Tims handlande utesluter slutligen Erik fullstän-

digt ur interaktionsutrymmet när han med sin kropp fysiskt trycker bort Erik. 

Trots att Erik utesluts kan konstateras att Tim ändå genom hela exemplet 

handlar enligt Eriks förslag. Erik ger förslag på att Tim ska pynta tomtens 

öga (Exempel 6:3 rad 18), likaså ger han förslaget att han ska pynta tomtens 

mun (Exempel 6:3 rad 20). Han ger också förslag på att Tim kan ta ett "kor-

to" (Exempel 6:3 rad 20). Tim visar således att han utför alla förslag Erik 

kommer med vilket ändå kan tolkas som att Tim dragit nytta av Eriks för-

slag. 

Att erbjuda hjälp som strategi att få tillträde 

I följande exempel beskrivs hur Anna (barn) använder sig av strategin att 

erbjuda sin hjälp och positionera sig som expert för att få tillträde till surf-

plattan som Axel (barn) är främste ägare av (jfr. Ljung-Djärf, 2004b). Ex-
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emplet som är aktuellt för denna analys filmades under en vardaglig aktivitet 

på förskoleavdelningen Blåbäret när Anna och Axel sitter bredvid varandra 

på stolar vid ett högt bord som är placerat invid ett fönster. Axel och Anna 

har som förslag av pedagogen på avdelningen blivit hänvisade till lunch-

rummet då det varit många barn i soffan. Axel är den av de två som fått surf-

plattan av pedagogen men blivit instruerad att "Ni kan hjälpas åt". Övriga 

barn och pedagoger befinner sig på avdelningen i andra angränsande rum. 

Axel väljer applikationen "Lego" som går ut på att legofigurer i olika färger 

och kombinationer, ska sättas på en förutbestämd plats i applikationen. Detta 

görs genom att användaren manövrerar legobitarna med sitt finger på skär-

men. När legobiten sätts på rätt plats ges användaren förutom visuell bekräf-

telse, även bekräftelse i form av ett ljud. Musik och olika ljud hörs från ap-

plikationen under hela exemplet, delvis beroende av hur Anna och Axel 

trycker på skärmen. 
 

Exempel 6:4 

 
1: Anna: Den ska stå den där ((Sträcker ut sin arm över 

Axels hand och pekar med sitt högra pekfinger 

på skärmen)) 

 

             Bild 8. Exempel 6:4. Rad 1. 

 

2: Axel: ((greppar i luften med sin högra hand efter 

Annas))  

3:  4 sek 

4: Anna: den ska stå [där ((Pekar och drar med sitt 

högra pekfinger på legobiten på skärmen)) 

5: Axel:             [nä::  ((Tar med vänster hand tag 

i Annas arm och drar bort den. Pekar själv på 

legobiten på skärmen)) 
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           Bild 9.  Exempel 6:4.  Rad 4-5. 

 

6: Axel: äsch° ((försöker att dra en legobit till dess 

plats i applikationen men misslyckas)) 

7: 2 sek ((Axel lyfter sin hand och Anna sträcker in 

handen och pekar på skärmen)) 

 

     Bild 10. Exempel 6:4. Rad 7-8. 

 

8: Anna: man ska trycka på den där ((Trycker på en le-

gobit i en snabb rörelse)) 

9: Axel: ((Drar bort Annas hand från surfplattan och 

böjer sig sedan fram över surfplattan)) 

 

              Bild 11. Exempel 6:4. Rad 9-10. 

10: Anna: ((Vänder sig bort från Axel och riktar blicken 

ut genom fönstret)) 
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Axel är den som har surfplattan framför sig och han har på så vis den främsta 

positionen för att kontrollera surfplattan. Det var också något som bestämdes 

inledningsvis då urval av deltagarna i aktiviteten organiserades av pedago-

gen. Axel håller till en början ett grepp om surfplattans vänstra sida med sin 

hand vilket kan ses som en markering av interaktionsutrymmet. Inlednings-

vis instruerar Anna Axel i en direkt pekning på platsen där legobiten hör 

hemma i applikationen (bild 8, rad 1). Axel visar då genom att han försöker 

ta bort hennes hand att han inte vill ha Annas hjälp. Anna upprepar sin pek-

ning och hon fortsätter handla som "ägare". Hon drar ytterligare en legobit 

på plats. Detta får återigen Axel att opponera sig då han tar ett ordentligt tag 

om Annas arm och håller fast den med sin arm (bild 9, rad 5). Axel fortsätter 

sedan att pröva de olika bitarna men lyckas inte få någon legobit på plats. 

Han utrycker sitt missnöje genom att sucka och med tyst röst säga "Äsch" 

(rad 6). När Axel sedan byter kroppslig position och lyfter upp armen som 

han tidigare hållit vid sidan av surfplattan responderar Anna direkt på denna 

gest genom att sträcka in sin arm för att komma åt surfplattan och peka på 

symbolerna som visas på skärmen. Samtidigt relaterar hon till en mer "gene-

rell regel". Hon uttrycker att "Man ska trycka på den där (bild 10, rad 7-8). 

Det kan förstås som att hon positionerar sig som expert för att få tillträde till 

aktiviteten när hon instruerar Axel hur legobitarna ska sitta. Axel opponerar 

sig i det följande när han drar bort Annas hand från surfplattan. Han drar 

sedan sitt finger på skärmen vilket kan förstås som att han positionerar sig 

som ägare. Detta antyder samtidigt att båda barnen är medvetna om att en-

dast ett finger på skärmen är möjligt åt gången i denna applikation. Sedan 

lutar Axel hela kroppen och huvudet fram över själva surfplattan vilket kan 

tolkas som ett sätt att skydda interaktionsutrymmet liksom positionen ägare. 

Detta tycks till en början lyckas då Anna ändrar blickriktning ut genom 

fönstret och kroppsligt vänder sig bort från Axel (bild 11). 

 

Några sekunder senare tar Anna dock ett nytt initiativ för att få tillträde till 

aktiviteten, nu erbjuder hon sin hjälp på olika vis, vilket redogörs för i ex-

empel 6:5.  
 

Exempel 6:5 

 
10: Anna: jag ska hjälpa dig ((Vänder kroppen mot 

Axel)) 

11: Axel: en bil°((Fortsätter titta och peka på surf-

plattans skärm)) 

12: Anna:

  

om du vi:ll↑ ((Böjer sig mot Axel)) 

13: Axel: nä:: det vill jag int[e ((Fortsätter titta på 
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surfplattans skärm, håller vänster arm paral-

lellt med surfplattans kortsida)) 

14: Anna:                       [då ska jag hjälpa(.)om 

du vill inte då ska jag inte hjälpa dig 

15: Axel: vill inte° 

16: 12 sek ((Axel fortsätter titta trycka på surfplat-

tans skärm, Anna riktar blicken mot skärmen 

och gnuggar sig samtidigt i ögonen)) 

17: Anna: Den där ((Böjer sig hastigt fram över Axel 

och trycker på skärmen)) 

18: Axel: nä:: ihhhh↑ jag vill inte att du hjälper 

me::j ((Axel trycker bort Anna som försöker 

komma åt surfplattan genom att trycka emot 

Axels arm och komma förbi Axel. Axel avfärdar 

Anna och håller henne på avstånd med båda 

sina armar)) 

 

Bild 12. Exempel 6:5. Rad 10. 

  

 
 Bild 13. Exempel 6:5. Rad 18. 
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I ovan exempel eskalerar förhandlingen genom att Axel blir mer fysisk i sina 

handlingar. Anna erbjuder nu Axel sin hjälp (rad 10). Hon ber sedan om 

tillåtelse att hjälpa honom i sitt upprepade erbjudande (rad 12,14). Detta sker 

i samspel med att hon använder blicken men även en kroppslig rörelse, ge-

nom att hon vänder sin kropp mot Axel (bild 12). Axel opponerar sig tydligt 

då han håller armen i en vinkel som avskärmar Anna från att komma åt och 

peka på skärmen. När Annas försök att hjälpa Axel inte heller accepteras av 

honom ignorerar Anna i det följande Axels oppositionella inslag och gör vad 

hon kan för att komma åt surfplattans skärm. Han nekar Anna tillträde till 

surfplattan och avvisar återigen hennes vilja att hjälpa honom. Detta gör han 

genom att han både vänder kroppen mot henne och samtidigt trycker till och 

håller bort henne från surfplattan. Han uttrycker samtidigt också med hög 

röst att han inte vill ha hennes hjälp (bild 13, rad 18).  

 

Utifrån ovan exempel synliggörs hur Annas handlingar för att hjälpa Axel 

inte tas emot på ett sätt som är tillfredsställande för Axel. Betydelsen av hur 

barnen organiserar kroppen ses här ha central betydelse för hur samspelet 

och samarbetet organiseras av Anna och Axel (jfr. Goodwin, 2000). Surf-

plattan med sin design har i sammanhanget också avgörande betydelse för 

hur Anna och Axel handlar och positionerar sig gentemot varandra. Här ses 

den också begränsa Annas fysiska möjligheter att få tillträde till aktiviteten 

som ägare, eftersom endast en deltagare åt gången kan utföra en handling på 

surfplattan.  

Kapitelsammanfattning 

Av analysen framkommer hur barnen ägnar sig åt att hantera institutionella 

förutsättningar som finns inbyggda i organiserandet av de digitala aktivite-

terna. Bland annat blir den begränsade tillgången till surfplattorna på avdel-

ningen något som barnen aktivt förhåller sig till. Barnen argumenterar och 

förhandlar på ett engagerat sätt för att få tillträde till aktiviteter med surfplat-

tor. Som framgår av analysen använder barnen en rad strategier dels för att 

få tillträde till pågående digitala aktiviteter, men även för att skydda interak-

tionsutrymmet. Förhandlingar om positioner pågår och tolkas vara ett arbete 

som hela tiden formas i det sociala samspelet. Utifrån de tillträdesstrategier 

Corsaro identifierat kan flera kännas igen i de exempel som analyserats. I de 

första exemplen använder Erik en så kallad Non- verbal entry, strategi num-

mer 1, han träder in och placerar sig i området där episoden utspelar sig utan 

att säga något. Sedan rör han sig fysiskt omkring i anslutning till Tims akti-

vitet, vilket kan tolkas som att han använder en så kallad Encirclement, stra-

tegi nummer 4. Corsaros (1979) strategi nummer 7, Questioning partici-

pants, där frågor kring pågående aktivitet är grund för strategin, aktualiseras 

sedan då Erik ställer frågor om vad Tim håller på med för något. Sedan trä-
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der han in i området där episoderna utförs och gör verbalt anspråk på ett 

objekt i applikationen. I detta fall blir den fysiska beröringen betydelsefull i 

anspråket att få tillträde vilket skulle kunna komplettera Corsaros strategi nr 

5 Making claim on area or objekt. Denna strategi relateras också till Corsa-

ros strategi nr 3, Disruptive entry, då Erik på ett störande vis avbryter genom 

att träda in i utrymmet där aktiviteten pågår och fysiskt, med sina handlingar, 

stör Tim. Vad som inte finns med i Corsaros strategier men som uppmärk-

sammats i analysen, är hur Erik använder humor som strategi. Han säger 

med en skämtsam röst "god ju:l" vilket också får Tim att till viss del respon-

dera positivt genom att skratta. Suggest another activity är också en strategi 

Erik använder när han ger förslag på vad som Tim skulle kunna göra med 

dekorationerna av tomten. Vad som även framgår är hur Erik använder Tell-

grens (2004, s. 95) strategi det förmildrande anspråkets strategi. Vad som 

också aktualiserats är hur Anna erbjuder hjälp som strategi vilket visar sig 

genom att hon genom hela exemplet på olika sätt erbjuder Axel sin hjälp.  

 

Inga av de strategier som används hjälper dock barnen att få tillträde till den 

digitala aktiviteten, då de barn som positionerar sig som ägare av aktiviteten 

(Ljung-Djärf, 2004b) på en mängd olika sätt lyckas behålla kontrollen över 

aktiviteten. Att utesluta genom att inte rikta blicken mot de deltagare som 

vill ingå i aktiviteten, att fysiskt trycka till "inkräktaren" (Tellgen, 2004, s. 

21) för att utesluta den, att utesluta genom att kroppsligen positionera sig på 

ett sätt som avgränsar interaktionsutrymmet eller att hänvisa till en i förväg 

uppgjord turordning, är några av de strategier som aktualiseras i barnens 

samspel.  

 

Trots de problem pedagogerna uttrycker i relation till att barnen ses hamna i 

konflikter i aktiviteterna, visar den detaljerade analysen att barnen i sitt sam-

spel drar nytta av de omständigheter som finns och använder surfplattan på 

ett fruktbart sätt. Samtidigt som deltagaren och ibland åskådaren (Ljung-

Djärf, 2004b) visar en rad digitala kompetenser genom att de ger förslag på 

handlingar som det barn som är ägare av surfplattan kan utföra, utmanas de 

samtidigt av ägaren (ibid). De digitala aktiviteterna ses på så vis vara kollek-

tiva, då alla deltagare bidrar till aktiviteternas utformning. Faktum kvarstår 

dock att många barns tillträde till surfplattan begränsas av att enbart ett barn 

åt gången får möjlighet att använda surfplattan. Själva förhandlingen om 

surfplattan kan således tolkas bli den överordnade aktiviteten i barnens digi-

tala aktiviteter när de organiserar aktiviteterna själva. I relation till tillgången 

till surfplattor ses den försvåra barnens tillträde till digitala aktiviteter. Trots 

att det finns en stor vision och tilltro till teknologin i de dokument som skri-

vits inom ramen för förskolan, blir den satsning som görs på förskoleavdel-

ningen relativt begränsad, främst på grund av det fåtal surfplattor (3 st) som 

tillhandahålls barn och pedagoger på avdelningen Blåbäret.  
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Kapitel 7. Barns digitala kompetenser i en 
pedagogiskt styrd aktivitet 

I föregående kapitel analyserades aktiviteter där barnen organiserade digitala 

aktiviteter främst på egen hand. Det analyserade materialet hämtades från 

period 1 av fältarbetet då arbetet med surfplattor påbörjades på avdelningen 

(se kapitel 4). I sitt samspel med surfplattorna förhöll sig barnen på olika sätt 

till de institutionella och materiella förutsättningarna som fanns på förskolan 

under perioden. För att få tillträde till det begränsade antalet surfplattor an-

vände barnen ett flertal olika strategier. Det skedde bland annat genom att de 

barn som försökte få tillträde uppvisade sina digitala kompetenser i form av 

förslag på handlingar som "ägaren" av surfplattan borde utföra. Vidare an-

vände barnen en rad strategier för att skydda det interaktionsutrymme de 

skapat med surfplattan, genom att utesluta andra barn.  

 

I det här kapitlet utforskas hur interaktionen mellan pedagogerna och barnen 

organiseras, efter det att pedagogerna omarbetat sitt arbetssätt med surfplat-

torna. Som en del i det förändrade arbetssättet benämns nu surfplattorna som 

"lärplattor". Det material som analyserats i kapitlet är från period 2 (se kapi-

tel 4). Den förändring som nu har skett kan förstås mot bakgrund av att pe-

dagogerna uppmärksammat att barnens samspel med surfplattorna inte mot-

svarade de mål och syften man i ett inledande skede utarbetat. Det förändra-

de arbetssättet får, vilket jag kommer att visa, också betydelse för hur barnen 

själva organiserar sitt samspel med varandra kring surfplattorna. Under den 

här perioden är en pedagog med vid varje tillfälle som barnen använder surf-

plattorna. Gruppen av deltagare kring surfplattan består oftast av en pedagog 

i samspel med två till tre barn åt gången. Barnen arbetar nu med i förväg 

utvalda applikationer som pedagogerna valt. De utvalda applikationerna 

skall främja barnens samspel, språk och kommunikation liksom barnens 

problemlösningsförmåga. I de exempel som jag kommer att lyfta fram i detta 

kapitel deltar en pedagog, Petra och två barn, Svea och Liv. Petra har i ex-

emplet introducerat de två barnen till en aktivitet på surfplattan som handlar 

om att "spela" applikationen "Pettsons uppfinningar". I min analys undersö-

ker jag hur barnens och pedagogens samspel kring surfplattan utvecklas över 

tid, från att aktiviteten inleds till dess att aktiviteten är avslutad. 
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En förklaring till det förändrade arbetssättet med surfplattorna var att barnen 

"inte kom överens" och att det ibland "uppstod konflikter" när de organise-

rade aktiviteterna själva (se kap 5). Att lära barn samarbeta i grupp med 

andra barn är inte bara ett mål när det gäller användandet av surfplattor utan 

också en integrerad del av förskolans verksamhet enligt flera forskare (Ha-

merslag, 2013; Pramling-Samuelson & Sheridan, 1999). I många förskolor 

arbetar man tematiskt eller i projekt, där barnen tillsammans med andra barn 

på förskoleavdelningen samarbetar kring olika områden. Läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010) betonar barns ömsesidiga betydelse för läran-

det. Med fokus på ett temainriktat arbetssätt förväntas barns lärande i grupp 

bli mer sammanhängande. Samspelet betonas också i läroplanen mellan både 

de vuxna och barnen liksom barnen emellan. Detta ses som en viktig del för 

barnens utveckling och lärande (ibid).  

 

Att samarbete är en väsentlig del i barns samspel med digitala teknologier 

lyfts fram av flera forskare (Alexandersson et al., 2001; Björk-Willén, 2011; 

Danby et al., 2010; Kjällander, 2014). Den betydelse som pedagogerna på 

förskolan lägger vid att barn samarbetar reser ett antal frågor av intresse med 

avseende på: hur samspelar barnen med varandra och vilka handlingar och 

resurser görs gällande när barnen deltar i digitala aktiviteter med surfplattor? 

I det här kapitlet utforskas närmare barnens och pedagogernas gemensamma 

deltagande i en digital aktivitet där de arbetar med en, vad pedagogerna ut-

trycker, "pedagogisk applikation" på surfplattan. Fokus i analysen läggs 

särskilt på hur barnen tolkar och arbetar med den problemlösning de har att 

förhålla sig till i applikationen samt på de digitala kompetenser barnen kol-

lektivt uppvisar i samspelet med varandra och med pedagogen.   

 

Applikationen "Pettsons uppfinningar" 

Den applikation som valdes ut och laddades ner av pedagogerna på avdel-

ning Blåbäret heter "Pettsons uppfinningar". Syftet var således att två-tre 

barn åt gången bland annat skulle samarbeta. Applikationen förväntades 

användas gemensamt av barnen och pedagogerna som ett sätt för att nå fram 

till den vision om lärande som pedagogerna formulerat i verksamhetsplanen 

för utvecklingsprojektet (Verksamhetsplan för projektinsats, 2011, s.1). Se-

dan pedagogerna omprövat sitt arbetssätt efter period 1, har de nu även valt 

att lägga stor vikt vid att delta själva i digitala aktiviteter tillsammans med 

barnen. Företaget som har producerat applikationen "Pettsons uppfinningar" 

beskriver den som en "pedagogisk applikation som tränar förskolebarns lo-

gik och kreativitet". Farbror Pettson och hans katt Findus, som är huvudper-

soner i applikationen, är kända figurer för barn i Sverige, främst från böcker 

och filmer. Här möter barnen också karaktärerna i en applikation ämnad för 

surfplattor.  
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Bild 14. Den av pedagogerna utvalda applikationen "Pettsons uppfinningar". 

 

I applikationen ska användaren hjälpa de förekommande karaktärerna i Pett-

son och Findus att bygga färdigt olika uppfinningar. Det gäller för använda-

ren att lista ut vilka objekt som ska vara med i uppfinningen och vilken funk-

tion de ska ha i sammanhanget. Uppfinningen går ut på att barnen med sina 

fingrar ska manövrera olika objekt på surfplattans skärm till rätt plats i upp-

finningen. När de klarat av en uppfinning får de ett kugghjul som belöning. 

Några av objekten ska dock inte vara med i uppfinningen. I det här fallet har 

inte barnen tillgång till några inställningar för att ändra svårhetsgraden i 

uppfinningen och det är ingen inställning som görs av pedagogen heller i 

denna aktivitet. De referenser till olika objekt som barnen gör i exemplen 

nedan, syftar på de objekt som barnen skall flytta på i den aktuella uppfin-

ningen. På bilden nedan syns uppfinningen som barnen "spelar" i exemplen 

och som de till slut klarar av att lösa. 
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Bild 15. En uppfinning i "Pettsons uppfinningar". 

 

Bilden ovan är från inledningen då Pettson kommer fram på skärmen och ger 

instruktioner till användaren. Han säger till exempel "Hjälp Mucklan att äta 

osten". Andra instruktioner ges inte utan lösningen får i det här fallet barnen 

lista ut själva, genom att dra de olika objekten till vissa platser i uppfinning-

en. Spaken högst upp till höger på bilden används för att aktivera uppfin-

ningen. Spaken används flitigt av barnen, ofta efter att ett objekt satts på rätt 

plats för att testa om uppfinningen fungerar. I nästa avsnitt kommer jag att i 

detalj visa hur samspelet organiseras när barnen tillsammans med pedagogen 

"spelar" "Pettsons uppfinningar". 

Introduktion av en digital aktivitet 

Barn och pedagoger på avdelningen Blåbäret har nyligen ätit lunch och halva 

barngruppen har klätt på sig för att gå ut och leka på förskolans gård. Petra, 

en av pedagogerna, frågar Liv och Svea som tillhör den grupp av barn som 

är inomhus, om de vill följa med henne ut till lunchrummet och ”spela lite 

med lärplattan”. Både Liv och Svea svarar genast jakande och följer med 

Petra in i det större rummet på avdelningen, där de tidigare ätit sin lunch. Ett 

vanligt sätt att organisera aktiviteterna med surfplattor under period 2, är att 

en pedagog väljer ut några barn som får följa med pedagogen ifråga och 

arbeta med olika förutbestämda applikationer. Ofta placerar deltagarna sig 

en bit från avdelningen i ett angränsande rum. Detta för att "spelandet" då 

kan utföras utan störningsmoment. När barnen denna gång använder surf-

plattan är de placerade inne på avdelningen med dörren mot angränsande 

rum öppen. Övriga barn på avdelningen är antingen utomhus och leker eller 

ägnar sig åt att klä ut sig och leka rollek. Några av barnen är inne i ateljén 
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och ägnar sig åt målning, ett antal barn sitter i ett rum och bygger olika figu-

rer med pärlor på pärlplattor, ett par av barnen sitter vid ett annat bort och 

kavlar och skär ut figurer ur en play doo deg etc. Övriga pedagoger, förutom 

Petra, har antingen lunchrast, är utomhus eller plockar undan efter lunchen.  

Att organisera turordningen och deltagandet 

Den första delen av analysen riktas mot hur barnen och pedagogen förhand-

lar om hur turordningen och deltagandet ska organiseras i samspelet kring 

surfplattan i den digitala aktiviteten "Pettsons uppfinningar". 

 

De två barnen, Liv och Svea sitter bredvid varandra vid ett av de tre lång-

borden som står längs med väggarna i det rektangulära rummet på avdel-

ningen. Surfplattan placeras av pedagogen Petra på bordet och hon placerar 

sig själv på en stol lite bakom Liv och Svea (se bild 16 nedan). Barn från 

småbarnsavdelningen bredvid kommer in och tittar på vad de håller på med. 

Men de upplyses snart av både Svea och Liv att de måste gå in till sin avdel-

ning igen, då de båda är i färd med att börja "spela" på surfplattan. Petra har 

innan de kommit på plats lagt surfplattan på bordet där de ska sitta. Liv som 

kommit först upp på sin plats vid bordet drar surfplattan mot sig. Hon sitter 

inledningsvis och väljer bland alla uppfinningar som finns att pröva i appli-

kationen "Pettsons uppfinningar". Liv väljer sedan en av uppfinningarna och 

börjar "spela".  

 

Exempel 7:1 

 

1: PETRA:  ska ni göra tillsammans? ((tittar väx-

elvis på Liv och Svea)) 

2: Surfplatta: "hjälp mucklan" ((Pettson ger instruk-

tioner till användarna))  

3: Svea: men det är s (.) min tur nu (.) ((drar 

surfplattan från Liv mot sig själv)) 

4: PETRA: vänta (.) nu vi tar igen nu från [bör-

jan ((drar tillbaka surfplattan snett 

framför Liv och riktar blicken på 

Svea)) 

5: Liv:  ((fortsätter med applikationen)) 

6: Svea:                          [ska 

jag säga förut((rynkar pannan)) var 

det (.) helt och hållet(.) så var det 

såhär (.) Liv jag Liv  

jag Liv [jag ((pekar med sitt finger 
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på Liv respektive sig själv fram och 

tillbaka)) 

7: PETRA:         [ska ni köra varannan gång el-

ler ska [ni 

8: Svea:          [ja men det är inte varannan 

gång nu Liv har fått köra tre: gånger 

((tittar på Liv)) 

9: PETRA: men ska ni köra så att Liv får köra 

spelet en gång då och så kör du sen? 

10: Svea: Nej 

11 PETRA: hur hade ni kommit överens om då? 

12: Svea: att på lika gång (.) att så här (.) 

först Liv sen jag ((tittar på Liv)) 

13: Liv ((riktar blicken på Svea och lägger 

surfplattan i mitten av bordet)) 

 

  

 
           Bild 16. Exempel 7:1. Rad 13. 

 

Inledningsvis aktualiserar pedagogen, Petra, i rad 1 ramarna för hur barnens 

deltagande i aktiviteten bör organiseras genom att hon frågar "ska ni göra 

tillsammans"? Samtidigt riktar hon blicken växelvis mellan Liv och Svea, 

vilket kan tolkas som en instruktion till barnen att de bör samarbeta. I och 

med att hon säger "ni", kan det ses som att hon utgår från att aktiviteten ska 

utföras gemensamt av de båda barnen. Petra uppmanar även barnen att fun-

dera över turordningen. Petras fråga ger också Liv och Svea möjlighet till ett 

visst inflytande över hur samspelet ska ordnas. I andra vardagliga aktiviteter 

på avdelningen brukar det sociala upplägget ofta vara att barnen turas om att 

delta, om endast en deltagare åt gången har tillgång till en aktivitet. Svea har 

möjligen detta i åtanke då hon genast börjar tala om turordningen och den 

orättvisa som hon anser är aktuell. Samtidigt ger farbror Pettson andra in-

struktioner i uppfinningen "hjälp mucklan" (rad 2) vilket förändrar deltagar-

nas uppmärksamhet i aktiviteten.  
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Svea orienterar sig till en början främst mot att omförhandla turordningen, 

då hon drar surfplattan med en kraftfull gest mot sig själv och bort ifrån Liv 

(rad 3). Det leder i sin tur till att Petra drar tillbaka surfplattan till mitten av 

bordet. Samtidigt uttrycker hon en motsatt åsikt (rad 4). Liv som i och med 

sin placering vid bordet får tillgång till surfplattan då den placeras av Petra 

framför henne, börjar nu "spela" uppfinningen igen. Samtidigt fortsätter 

Svea att orientera sig mot turordningen. Hon visar på ett engagerat sätt både 

med gester och med tal hur hon vill att samarbetet ska organiseras (rad 6). 

Som ses i rad 7 understryker också Petra att turordningen bör bestämmas i 

förväg och hon ger även förslag på att barnen kan organisera aktiviteten ge-

nom att köra varannan gång. Svea uttrycker då sin missbelåtenhet över att 

Liv har fått "spela" upprepade gånger och att det inte är varannan gång som 

Petra tidigare föreslagit (rad 8).  

 

Som framgår spelar pedagogen Petra en aktiv roll. Vid upprepade tillfällen 

understödjer hon barnens samspel genom att hon flera gånger frågar dem om 

hur turordningen ska organiseras (rad 1, 4, 7, 9, 11 ). Även barnens samspel 

är orienterat mot att organisera turordningen i spelet. I samspelet mellan Liv 

och Svea i rad 12-13, upprepar Svea sitt erbjudande om att Liv och hon själv 

ska turas om. Hennes bidrag sker både med pekningar på sig själv och på 

Liv. Hon erbjuder i rad 12 också Liv att få börja då hon uttrycker "först Liv" 

och pekar mot henne och "sen jag". Hon har även blicken och kroppen riktad 

mot Liv. Liv tittar även hon upp från skärmen och orienterar sig med både 

med blick och med kropp mot Sveas erbjudande (rad 13). Liv accepterar till 

sist erbjudandet om att få börja och för surfplattan mot mitten av bordet mel-

lan de båda barnen (se bild 16). Liv kör sin första tur i den uppfinning som 

kommer upp efter att hon tryckt på uppfinningens ikon.  

Att etablera gemensam förståelse för spelet  

I det inledande exemplet understödde pedagogen på olika sätt barnen Svea 

och Liv i att organisera turordningen i spelet. I nästa exempel, vilket följer 

direkt på det föregående, skall jag visa hur barnen Svea och Liv initierar en 

diskussion som handlar om hur de tillsammans ska lösa det problem de står 

inför i uppfinningen. Detta gör det sedan möjligt för Petra att utvärdera bar-

nens samspel som ett bra samarbete (rad 22). Både Svea och Liv visar sam-

tidigt upp att de orienterar sig mot vad som är relevant i relation i själva upp-

finningen, dvs. att lösa uppfinningen. Svea och Liv visar tillsammans upp en 

rad sociala handlingar, där olika kompetenser används och blir betydelseful-

la för själva lösandet av den gemensamma uppgiften.   
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Exempel 7:2  

 
1: Svea: ljuset ska inte va med å  

2: PETRA: behöver inte allt vara med på banan? 

3: Liv: [nä 

4: Svea:    [ska jag säga det som inte ska vara med (.) 
handen och ljuset 

5: PETRA: hmm mm 

6: Liv: klockan då? 

7: Svea: den där klockan (.) ska väl va: 

8: Liv: nej den ska inte vara me: 

9: Svea: klockan ska faktiskt vara me: 

10: Liv: Nä 

11: Svea: Jo 

12: Liv: Nej 

13: Svea: Du 

14: Liv: klockan ska va:ra - 

15: Liv:       jag tror att den här geten ska vara med 
((drar samtidigt med pekfingret geten över 
skärmen))    

16: PETRA: ↑o:j 

17: PETRA: nu ska vi se 

18: Svea: nej ((testar ett objekt)) va den (.) det 

måste ju sitta ih (.) så att han kommer hit 

(.) så måste han åka hit så hoppar han för-

bi dit (.) så får han äta osten. (( pekar 

mot surfplattans olika objekt i uppfinning-

en)) 

19: Liv: ((böjer samtidigt hela sin kropp över skär-

men och tittar på Sveas pekningar på re-

spektive objekt i uppfinningen för att vid 

Sveas sista pekning dra rätt objekt på rätt 

plats vilket löser uppgiften)) 

20: PETRA: men vilket sam 

21: Liv: åh vad bra! 

22: PETRA: men det (.) va bra ni samarbetade 

23: Svea: nu tar vi en annan 

24: Pettson: nämen du klarade det det va bra gjort 

 

 

Till en början blir det viktigt för barnen att identifiera vilka av de objekt, 

bland den relativt stora vidden av objekt som representeras visuellt på skär-

men, som de som deltagare ska fokusera på. Svea gör på rad 1 ett konstate-

rande som pekar på att hon urskiljer uppfinningens olika objekt "ljuset inte 

ska vara med". Pedagogen Petras fråga om allt inte ska vara med i banan 

synliggör att även hon visar ett intresse för ett deltagande i aktiviteten. Sam-
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tidigt visar hon att inte heller hon vet vad som är aktuellt att titta på i uppfin-

ningen. Det leder i sin tur fram till att Svea kan förklara vad hon själv vet om 

lösningen av uppgiften. Med sin fråga "ska jag säga det som inte ska vara 

med" (rad 4) ber hon om lov att redogöra för hur hon identifierar de objekt 

som inte ska vara med i den aktuella uppfinningen. Sveas fråga gör det möj-

ligt för Liv, att även hon explicitgöra, att hon vet att några av objekten i upp-

finningen inte ska vara med. 

 

Svea tar kommandot över uppgiften genom att uttrycka sig som att hon vet 

något om hur uppfinningen är utformad, att klockan "faktiskt" ska vara med 

(rad 9). Hennes uppvisande av digital kompetens i att urskilja vilka föremål 

som ska ingå i uppfinningen, hjälper också Liv att identifiera de föremål som 

är viktiga för att lösa uppgiften. Liv urskiljer bland annat "geten" som ett 

objekt som eventuellt skall vara med. Hon uttrycker sig dock samtidigt tve-

kande och prövar och stämmer av sina idéer (rad 15). Hon säger t.ex. att hon 

"tror" att geten ska vara med. Livs fråga kring klockans eventuella medver-

kan, samt de svar Svea ger, bidrar även till att Svea kan formulera och tyd-

liggöra de problem de står inför. Barnens fråga - svarsmönster blir också ett 

sätt att avgränsa det gemensamma problem de båda har att lösa och som de 

samtidigt orienterar sig mot i uppfinningen.  

 

I rad 10-12 uppstår en förhandling om hur de ska lösa uppgiften, där barnen 

samtidigt är orienterade mot objekten i uppfinningen. Barnens förhandling 

innebär inte att en konflikt har uppstått (jfr. Björk-Willén, 2006; Evaldsson 

& Martin, 2011). Snarare uppvisar samtliga deltagare att de har ett gemen-

samt engagemang i hur de ska lösa det problem de har att förhålla sig till. I 

rad 13 avbryter Svea förhandlingen och Liv accepterar Sveas förslag i rad 14 

genom att hon upprepar att klockan ska vara med. Hon testar också klockan 

på flera ställen i uppfinningen genom att dra den fram och tillbaka för att 

prova olika ställen som den kan tänkas passa in på. Sedan byter hon dock 

objekt på skärmen och går vidare i uppgiften genom att fokusera på en annan 

utmaning i uppfinningen. Att Liv i rad 15 säger att hon "tror" att geten, som 

är det objekt hon fokuserar på, ska vara med i uppfinningen kan ses som ett 

uppvisande av en viss digital kompetens i och med att hon provar olika lös-

ningar i uppfinningen. Hon drar objektet över uppfinningen på skärmen och 

förklarar samtidigt högt hur hon resonerar för Petra och Svea. Livs bidrag 

blir betydelsefullt i en problemlösningssituation där det handlar om att lösa 

ett faktiskt problem i samspel med andra deltagare. De olika förslagen bar-

nen ger i form av olika frågor och reflektioner kring de olika objektens till-

hörighet respektive funktion i uppfinningen, visar att de båda har kunskap 

om uppfinningen och kan reflektera över tänkbara lösningar tillsammans. 

Färdigheten att reflektera högt kring det arbete de håller på med blir således 

en viktig beståndsdel i genomförandet av den digitala aktiviteten. Tydligt i 

exemplet är också hur barnen genom att titta på skärmen löser och knyter an 
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till problemet genom att de använder en rad semiotiska resurser. Svea förkla-

rar till exempel i rad 18 hur uppfinningen ska lösas och visar samtidigt både 

med tal och med pekningar på respektive objekt på skärmen liksom med 

blickriktning (Goodwin & Goodwin, 2004). Liv drar, samtidigt som Svea 

instruerar, objekten till den plats som Svea pekar på och till slut passar ob-

jektet in i uppfinningen och problemet blir således löst. Som framgår säger 

Liv också "åh vad bra" (rad 21) som en positiv utvärdering av resultatet av 

deras gemensamma aktivitet.  

 

I sina handlingar aktualiserar Petra barnens samarbete främst och visar upp 

hur hon som pedagog, har uppgiften att stödja barnen. Hon ger också, genom 

sina frågor, Svea och Liv möjlighet att utveckla sitt samarbete. Genom att 

säga "va bra ni samarbetade" (rad 22) både utvärderar hon barnens arbete 

och explicitgör för barnen vad som är det förväntade och rätta sättet att arbe-

ta på i det här sammanhanget. Petra talar dock inte om hur själva samarbetet 

ska gå till utan det är något som barnen själva gemensamt får komma fram 

till i det gemensamma deltagandet. Samarbetet mellan barnen blir således en 

resurs för dem i att lösa problemet i uppfinningen. Främst kan barnen ses 

orientera sig mot själva lösandet av uppgiften. Svea och Liv prövar gemen-

samt de olika objekten som finns och stämmer fortlöpande av med varandra 

vilka objekt som ska vara med och inte, vilka platser de ska ha i uppfinning-

en etc. Som framgår är barnen aktiva i hur den digitala aktiviteten kan tolkas, 

utformas och lösas.  

Barns problemlösningsstrategier  

I föregående exempel 7:1 och 7:2 undersöktes de resurser barnen använde i 

sitt samspel och vilka digitala kompetenser som de uppvisade när de använ-

de en uppfinning i "Pettsons uppfinningar". I nästa exempel (7:3) analyseras 

de resurser barnen använder när de inte vet hur de ska göra i uppfinningen 

och vilka problemlösningsstrategier barnen kollektivt använder när de inte 

vet hur de ska lösa uppgiften.  

 

Svea och Liv börjar en ny uppfinning och tycker att denna är svårare än den 

de lyckats lösa. Barnen och pedagogen sitter under ca 8 minuter och testar 

och prövar lösningar tillsammans. Både Liv och Svea gör tillsammans 

mängder av försök att få objekten på dess rätta platser i uppfinningen. Livs 

fråga om att byta uppfinning på rad 10 (se nedan) leder fram till att Petra mer 

aktivt orienterar barnen mot att lösa uppgiften. Petra försöker här aktivt få 

båda barnen att tillsammans med henne hitta en lösning. I likhet med barnen 

vet inte pedagogen heller hur spelet fungerar. Karin som nämns i samtalet är 

en annan pedagog som arbetar på samma avdelning på förskolan. 



 98 

Exempel 7:3  

 
1: PETRA: ska den (.) kanonkulan upp dit till bal-

longen? 

2:  Liv: jag tro:r  

3:  Svea: ja: 

4:  Liv: det är något fel med den 

5:  Liv: kanske inte (.) kanske du kan hjälpa 

6:  PETRA: ja: vet du (.) jag försöker tänka jag å 

men det var inte en[kelt det här ((skrat-

tar och böjer sig fram mellan barnen)) 

7:  Svea:                    [Karin kan 

8:  PETRA: Karin (.) har hon gjort den här? 

9:  Svea: nej 

10:  Liv: ska ska vi inte byta 

11: PETRA: nej men men vi försöker (.) ska vi hjälpas 

åt då och försöka tänka då 

12: Svea: men vart är den där monstret som har fruk-
ter och hoppar på frukterna ((hoppar sit-
tandes på stolen)) 

13: PETRA: men hur (.) ä (.) ska den här ballongen gå 

sönder? (.) [vet ni att den ska göra det? 

((pekar på ballongen på skärmen)) 

14: Liv:             [ja: 

 
                                             Bild 17. Exempel 7:3. Rad 11. 

 
15: Svea: här är kanonen som ska smälla ballongen 

((pekar på objektet i form av en kanon på 

skärmen)) 

16: PETRA: 

                                                                     

de den här ((pekar på kanonen)) 

17: Svea: ja: 

18: PETRA: men det ser nästan ut som den där handen 
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vill (.) vill den putta på den där ((pekar 

på objekten på skärmen)) 

19: Svea:
  

Mm 

20: PETRA:
  

och så kommer den [där ((pekar på objekt 
på skärmen)) 

21: Svea:         [titta den vill inte (.) 
oj 

22: Liv: kanske kan man 

23: PETRA: nämen här då här kan den här va här ((pe-

kar på objektet på skärmen)) 

24: Svea och så behövs det väl någon till hand 

25: PETRA: m[m 

26: Liv:  [nej 

27: PETRA: om den åker ner ((pekar på objekt på skär-
men)) 

28: Liv: nej ((drar objektet Petra pekar på)) 

29: PETRA: va saker (.) det va inte det enklaste det 

här nu (.) det va svårt (.) nu måste vi 

hjälpas åt och försöka 

 

 

Liv använder både sin kropp och sitt tal när hon riktar sig mot Petra och ber 

"kanske du kan hjälpa" vilket i sin tur möjliggör för Petra att gå in som aktiv 

deltagare i aktiviteten (jfr. Risberg, 2014, s. 150). Pedagogen sätter sig nu 

framåtlutad mellan barnen och drar fingret på skärmen och testar olika ob-

jekt i samspel med barnen (bild 17). Återigen visar båda barnen att de orien-

terar sig mot de olika objektens medverkan eller icke medverkan i uppfin-

ningen, vilket varit aktuellt genom hela aktiviteten hittills.  

 

Livs bidrag nu är även här av en tvekande prövande karaktär, vilket inbjuder 

de andra att delta i aktiviteten att visa vad de kan. Hon uttrycker sin tvek-

samhet "jag tro:r" (rad 2), "det är något fel med den" (rad 4) vilket kan ses 

som att Liv positionerar sig själv som någon som inte riktigt vet hur uppgif-

ten ska lösas. Liv uttrycker bland annat att hon vill ha hjälp (rad 4-5). Samti-

digt som hon riktar blicken bakåt mot pedagogen Petra. I rad 10 uttrycker 

hon också att hon vill byta uppfinning vilket är ytterligare en förfrågan om 

hjälp och detta görs också i blickriktning mot Petra. Svea gör liksom Liv 

många försök att dra objekten till de rätta platserna. Hon positionerar sig 

därmed samtidigt som en person som vet hur uppgiften kan lösas. Petras 

frågor på rad 18, 20 och 23 om de olika objektens tillhörighet i uppfinningen 

och vilka funktioner de har, innebär att Svea återigen positionerar sig som en 

person som vet något om uppfinningen och kan hitta en lösning.  
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Att be om hjälp för att lösa ett problem 

I föregående exempel analyserades de resurser barnen kollektivt använder 

när de befinner sig i situationen att inte veta hur uppgiften ska genomföras. 

Att positionera sig som expert respektive novis blir tydligt mönster i ovan 

exempel vilket både Svea och Liv orienterar sig mot. Att vara den som inte 

vet, vilket Liv positioneras som, både av sig själv men också av Svea, öpp-

nar för möjligheten för Liv att be om hjälp. Det kan jämföras med Risberg 

(2014) som i en studie av ett redaktionellt arbete på en nyhetsbyrå visar hur 

medarbetare ber om och sedan får hjälp av sina kollegor vad gäller just de 

tekniska moment som är aktuella i arbetet. Risberg beskriver vidare hur 

medarbetarna i dessa situationer orienterar sig mot "epistemiska aspekter 

t.ex. som ett led i att upprätthålla en professionell journalistisk praktik såväl 

som en instruerande aktivitet" (ibid, s. 7). En liknande kommunikativ resurs 

dvs. att be om hjälp i genomförandet av aktiviteten använder också barnen, 

något som blir en central faktor i hur de löser uppgiften som här redogörs för 

och utvecklas i nästa exempel.  

 

Efter att Svea och Liv fortsatt ytterligare 8 minuter med sina försök att dra 

objekten till de rätta platserna i uppfinningen utan att lyckats, utspelar sig 

följande samtal. 

Exempel 7:4  

 
1 Svea: ne:j dra upp den igen ((kommenterar att Liv 

dragit bort ett objekt på skärmen som Svea re-

dan fått på rätt plats)) 

 

2 Liv: okej ((drar tillbaka objektet till sin rätta 
plats)) 

3 Svea: det var jag som i alla fall tog upp den 

4 PETRA: mm 

5 Liv: men jag tror att den ska (.) va tror att den 
ska (.) va ska den ((drar objekt över uppfin-
ningen)) 

6 Svea: jag har redan gjort den men det gick inte 
((kommenterar Livs tur)) 

7 Liv: jag kan fråga Lina hur man gör (.) jag kanske 
kan fråga Lina ((riktar blicken mot Petra)) 

8 PETRA: mm har Lina gjort det här? 

9 Svea: ((suckar)) 

10 Liv: ja: 

11 Svea: ja hon lyckades 

12 PETRA hon lyckades (.) kanske hon kan visa oss då 

 



 101 

Inledningsvis i detta exempel ses Svea opponera sig mot Livs försök att dra 

ett objekt som Svea redan fått på plats. Hon uttrycker också att det var hon, 

trots att Liv nu drog objektet på plats, som tidigare fått dit den först. Svea 

positionerar sig nu än en gång som experten av de två (rad 1). Liv svarar då 

"okej" och drar tillbaka objektet till den rätta platsen (rad 2). Liv fortsätter att 

försöka lösa uppgiften genom att testa och dra objekt i uppfinningen. Liv 

uppvisar i samarbetet dock kompetensen av att försöka finna information 

och en lösning till hur de skall lösa uppfinningen. Det gör hon främst genom 

att hon fortlöpande ställer frågor och testar objekten i uppfinningen med 

Svea (rad 5). Som framgår riktar Liv sedan blicken mot Petra och föreslår nu 

en alternativ lösning när hon ber om lov att få hämta en kamrat som löst 

uppfinningen tidigare och som hon tror vet hur man löser det problem som 

uppstått (rad 7). Detta testande och sökande av information till lösningen av 

uppgiften är något Liv gör genom hela aktiviteten. Dessutom kan det framstå 

som lättare för Liv som positionerat sig som den som inte vet att be om 

hjälp, då hon bara fortsätter att vara den som inte vet. Hon visar i och med 

att hon går i väg och hämtar sin kamrat att hon är bra på att söka information 

för hur hon ska göra för att lösa det uppkomna problemet. Att använda en 

kamrat och samtidigt pröva sig fram blir betydelsefullt för att komma vidare 

i den problemlösningssituation som ter sig svår för Liv och Svea. Under 

tiden Liv går iväg för att hämta den kamrat hon vill ska hjälpa dem samtalar 

Petra och Svea om de olika objekten som finns på skärmen. Svea förklarar 

för Petra att Mucklan heter just Mucklan vilket hon inte visste. De samtalar 

också om hur de möjligen ska kunna lösa uppfinningen med Linas hjälp. Liv 

kommer efter en stund in i rummet tillsammans med Lina. Sammantaget kan 

Petra, genom att hon uppmuntrar barnen att ta hjälp av varandra, sägas legi-

timera barnens digitala kompetenser rörande spelets organisation och lös-

ning.  

Att som barn hjälpa andra barn att lösa ett problem 

Liv går således iväg till det angränsande rummet där övriga barn håller på 

med olika aktiviteter och hämtar Lina, en kamrat som hon tror ska kunna 

hjälpa dem. Liv och Lina kommer tillsammans tillbaka till platsen där aktivi-

teten genomförs. Petra välkomnar Lina och gör plats för henne genom att 

flytta sin stol lite längre bak från bordet samtidigt som hon uttrycker att det 

är bra att Lina kommer till dem och att de har en önskan om att hon ska hjäl-

pa dem med uppfinningen. Lina uppmanas av Petra att ställa sig mitt framför 

surfplattan med Liv och Svea på höger respektive vänster sida om sig (se 

bild 18).  
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Exempel 7:5 

 
 1: Svea: det gick inte Liv när du testa Liv ((kommen-

terar Livs testning av uppfinningen via test-
spaken)) 

2: Liv: [nä 

3: Svea: [då kan du [väl inte du också 

4: Lina:            [den där ska nog vara (.) nej den 

vill inte 

5: Liv: jag förs ja förs (.) ja försökte dra den 
längre fram men det gick inte 

6: Liv: men om man (.) hmm kanske den ska vara med i 
alla fall (.) mm men den ska inte vara här 
tror jag ((pekar på objekten på skärmen)) 

7: Lina: jo den ska vara med 

8: Liv: jaha då löste vi det problemet (.) Lina ska 
du göra 

9: Lina: (ohörbart)((drar objektet till dess rätta 

plats)) 

10: PETRA: nämen (.) men du 

11: Lina: så där 

12: PETRA: nämen titta 

13: Liv: den funkar nu 

14: Lina: ((börjar gå bort från gruppen)) 

15: PETRA: me:n 

16: Liv: ja: det funkade 

17: PETRA: [me 

18: Liv: [ska vi göra en gång till? ((tittar på Svea)) 

19: PETRA: men va tur du kom till oss Lina tack för 

hjälpen  

20: Lina: ((går iväg ut från rummet)) 

  

  

Bild 18. Exempel 7:5. Rad 1-3.           Bild 19. Exempel 7:5. Rad 4-7. 
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Bild 20. Exempel 7:5. Rad 8-9. 

 

Liv är den av barnen som genom hela aktiviteten varit den som frågat myck-

et kring tänkbara sätt att lösa uppgiften och mer tveksamt förhållit sig till hur 

uppfinningen skall genomföras. Som framgår gör Svea ytterligare anspråk på 

att visa sig kompetent att hantera uppgiften. Hon påtalar att Liv gör fel och 

att Liv redan testat objektet som hon drar över skärmen (rad 1-3). Lina tar 

initiativet och talar om vilka objekt som hon vet inte ska vara med i uppfin-

ningen genom att peka på respektive objekt. Linas initiativ leder till en viss 

förvåning hos Liv som trott att något av de objekt Lina räknar upp skulle 

vara med (rad 8). Svea drar direkt ett av objekten Lina pekar på till rätt plats 

och testar uppfinningen med testspaken. De upptäcker att det fortfarande 

fattas olika delar i den.  

 

Svea som hela tiden positionerat sig som den som vet blir i detta moment 

mer av en observatör när Lina kommit in i rummet för att hjälpa dem (se bild 

18, 19, 20). Liv är den som förklarar för Lina och talar om hur de tidigare 

gjort och hur hon tror att det ska vara. Liv som tidigare positionerat sig som 

den mindre kunniga har ändå orienterat sig mot att ta reda på lösningen ge-

nom hela uppgiften. Här fortsätter hon således att rekapitulera och återberät-

ta för Lina om de problem de förhållit sig till under aktiviteten, samtidigt 

som hon pekar på olika objekt på skärmen. Hon förklarar att de försökt dra 

olika objekt hit och dit men att det inte gick (rad 5-6) "jag förs ja förs (.) ja 

försökte dra den längre fram men det gick inte och de". Hon fortsätter tvek-

samt genom att uttrycka "men om man (.) hmm kanske den ska vara med i 

alla fall (.) mm men den ska inte vara här tror jag". Liv får här en mer aktiv 

roll i barnens samspel för att hitta en lösning på uppgiften. Svea positioneras 

som en observatör av en gemensam problemlösningsaktivitet mellan Liv och 

Lina. Det tolkas också som att Svea i och med de tidigare anspråken på att 

vara den som är mest kunnig av de två, får det svårare att be om hjälp. Liv 

fortsätter däremot med samma projekt som hon drivit genom hela uppgiften. 

En annan förklaring är att deltagarnas handlingsutrymme begränsas när de 

blir fler deltagare i den digitala aktiviteten. Surfplattans storlek och design 

begränsar antalet användare, särskilt i denna applikation där endast ett finger 
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åt gången är möjligt för barnen att använda. Lina ges också platsen mitt 

framför surfplattan, vilket begränsar Sveas fysiska tillgång till surfplattan.  

 

Utifrån ovan analys där barnen använder en viss applikation, framkommer 

att barnen uppvisar en mängd olika digitala kompetenser i lösandet av upp-

giften. Det krävs bland annat att barnen visuellt skall kunna förstå hur de ska 

tolka uppfinningen och de symboler och bilder som är inkluderade i uppfin-

ningen. De måste även kunna urskilja att något objekt eventuellt inte ska 

vara med etc. Som framgår blir en viktig beståndsdel i att kunna lösa pro-

blemet att barnen förhåller sig till varandra, de behöver veta hur de ska fråga 

varandra och kommunicera i det gemensamma projektet de har att förhålla 

sig till. Att ta reda på information genom att testa uppfinningen fortlöpande 

under arbetets gång blir även det betydelsefullt i lösandet av uppgiften. Sam-

tidigt som barnen orienterar sig mot den problemlösning de har att förhålla 

sig till orienterar de sig mot att upprätthålla det samarbete som sker mellan 

deltagarna. 

Barnens och pedagogens användning av semiotiska resurser  

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma hur deltagarna i sitt samspel i alla de 

analyserade exemplen använder en rad olika semiotiska resurser i syftet att 

de tillsammans ska lösa uppgiften. Utpekanden, så kallade deixis, i form av 

pekningar, blickar, etc. förekommer frekvent (jfr. Goodwin, 2007). I det här 

avslutande avsnittet vill jag mer i detalj uppmärksamma hur användandet av 

olika semiotiska resurser är en integrerad del av hur barnen löser uppfin-

ningen på surfplattan (jfr. Goodwin, 2007). I den digitala aktiviteten använ-

der barnen sig av tal och kroppsliga resurser parallellt i hur de orienterar sig 

mot surfplattan när de löser de problem de förhåller sig till (Goodwin, 2000). 

Följande utdrag har tidigare använts i Exempel 7:2 och 7:3 men används 

således här för att visa hur de semiotiska resurserna är integrerade med bar-

nens användande av surfplattan. 
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Exempel 7:2 rad 18-19 

 
18: Svea: nej ((testar uppfinningen))va den (.) det mås-

te ju sitta ih (.) så att han kommer hit (.) 

så måste han åka hit så hoppar han förbi dit 

(.) så får han äta osten ((pekar mot uppfin-

ningens olika objekt)) 

19: Liv: ((böjer samtidigt hela sin kropp över skärmen 

och tittar på Sveas pekningar på respektive 

objekt för att vid Sveas sista pekning dra 

rätt objekt på rätt plats vilket löser uppgif-

ten)) 

 
  

 
 

           Bild 21. Exempel 7:2. Rad 18-19. 

 

Barnen använder ett antal olika semiotiska resurser samtidigt genom hela 

aktiviteten. Bilden ovan visar hur deltagarnas kroppsliga positionering spelar 

in. Pedagogen Petra sitter hela aktiviteten igenom bakom barnen med en viss 

distans till de handlingar som barnen engagerar sig i. Hennes roll kan ses 

vara av en mer guidande karaktär (Martin & Evaldsson, 2012; Melander, 

2013). I exempel 7:2 rad 18-19 ses Liv dra objekten med fingret samtidigt 

som Svea instruerar henne och pekar på de olika objekten så att de passar in i 

uppfinningen. Till sist blir problemet löst (se bild 21).  
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Ytterligare exempel på hur deltagarnas kroppsliga positionering spelar in 

hämtas från Exempel 7:3 rad 1-11  

Exempel 7:3 rad 1-11 

 
1: PETRA: ska den (.) kanonkulan upp dit till ballong-

en? 

2:  Liv: jag tro:r  

3:  Svea: ja: 

4:  Liv: det är något fel med den 

5:  Liv: kanske inte (.) kanske du kan hjälpa 

6:  PETRA: ja: vet du (.) jag försöker tänka jag å men 

det var inte en[kelt det här ((skrattar)) 

7:  Svea:                [Karin kan 

8:  PETRA: Karin (.) har hon gjort den här? 

9:  Svea: nej 

10:  Liv: ska ska vi inte byta 

11: PETRA: nej men men vi försöker (.) ska vi hjälpas åt 

då och försöka tänka då  

 
  

 
Bild 22. Exempel 7:3. Rad 5-6.       Bild 23. Exempel 7:3. Rad 11. 

Bilden ovan illustrerar de förkroppsligade handlingarna som görs gällande i 

interaktionen när Liv ber Petra om hjälp (rad 5). Hon riktar blicken mot Pet-

ra, pekar mot henne samtidigt som hon verbalt uttrycker att "det är något fel 

med den och kanske inte (.) kanske du kan hjälpa". Hon ändrar sedan sin 

kroppshållning och tar med sin vänstra hand ett tag runt sin högra axel (bild 

23). Hennes kroppsliga hållning "öppnar upp" och gör utrymme för att bjuda 

in Petra som deltagare och för att eventuellt försöka dra ett objekt till rätt 

plats. 
   

Svea som drar och testar flera objekt när Liv ber Petra om hjälp förhåller sig 

även hon kroppsligt till Liv och Petra och som ses gör hon också utrymme 

för Petras eventuella hjälp, hon lyfter sin arm och rätar upp sin kropp (se bild 

23). Petra visar sitt engagemang genom att svara att "ja: vet du (.) jag försö-
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ker tänka jag å men det var inte enkelt det här" samtidigt som hon böjer sig 

framåt mellan barnen och intar en mer aktiv position (se bild 23). 

Kapitelsammanfattning 

Exemplen som presenteras i detta kapitel har fokus på hur deltagandet orga-

niseras mellan Svea och Liv samt pedagogen Petra i en digital aktivitet, där 

barnens problemlösningsförmåga och samspel utmanas. Samtidigt har en rad 

digitala kompetenser som uppvisas i deltagarnas samspel presenterats. Som 

framgår använder både barn och pedagog flertalet semiotiska resurser i syfte 

att tillsammans både organisera den turordning de inledningsvis skapar, lik-

som i den problemlösning de har att förhålla sig till. Petra använder en 

mängd olika resurser för att upprätthålla aktiviteten som kollaborativ, något 

hon främst orienterar sig mot i exemplen. Hon försöker både att stimulera 

barnens gemensamma kollaborativa deltagande men också deras arbete med 

den problemlösning hon uppmuntrar barnen att ägna sig åt. Genom att vara 

lyhörd för barnens frågor och funderingar leder hon barnen genom uppgif-

ten. Vid tillfället där Liv ber om tillstånd att byta uppfinning (Exempel 7:3 

rad 10), vilket kan tolkas som att hon håller på att ge upp tanken på att lösa 

problemet, använder Petra både förkroppsligade handlingar liksom tal för att 

få Liv att fokusera i gemensam riktning mot uppfinningen (jfr. Melander, 

2012). Små subtila kroppsliga och verbala resurser används av Petra som 

positiva utvärderingar av barnens arbete. Detta möjliggör också för barnen 

att lösa problemet tillsammans. På samma gång som dessa förutsättningar 

bidrar till hur förståelsen för aktiviteten upprättas kan också konstateras att 

de olika digitala kompetenser som barnen uppvisar i sitt deltagande tillsam-

mans har stor betydelse för hur aktiviteten fortskrider. Både Svea och Liv 

deltar engagerat i aktiviteten och är kontinuerligt aktiva i förhandlingen om 

hur problemet ska lösas. De uppvisar ingående kännedom om att syftet med 

aktiviteten delvis är att de ska samarbeta, samtidigt som de orienterar mot 

problemlösningen av spelet på olika sätt.  

 

Liv intar den mer prövande positionen och visar genom att använda ett fler-

tal resurser att hon är bra på att ta reda på information. Liv förklarar fortlö-

pande vad som sker på skärmen och försöker finna en lösning på hur de skall 

lösa uppfinningen. Detta görs också främst genom att hon tillsammans med 

Svea fortlöpande ställer frågor och testar objekten på skärmen. Petras för-

hållningssätt möjliggör också för Liv att i slutskedet springa iväg till övriga 

barn på avdelningen för att hämta Lina, en i sammanhanget mer kompetent 

deltagare. Den fysiska placeringen för aktiviteten får här betydelse för bar-

nen då de i vanliga fall sitter en bit bort från avdelningen när de ägnar sig åt 

digitala aktiviteter. Denna placering kan konstateras skapa möjlighet för 

barnen att hämta någon mer kunnig, vilket också Liv utnyttjar.  
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Svea gör anspråk på att vara experten av de två och liksom Liv använder hon 

en rad olika semiotiska resurser för att de ska kunna lösa uppgiften tillsam-

mans. Båda barnen förhåller sig också till surfplattan och hur den lokalt ska 

förstås, där applikationens innehåll behöver tolkas, liksom att det designmäs-

sigt behöver förstås. I aktivitetens slutskede ses Svea positioneras som en 

åskådare och hon observerar vad som mer blivit en gemensam problemlös-

ningsaktivitet för Liv och Lina. En förklaring är att handlingsutrymmet 

minskar när Lina kommer in i aktiviteten vilket aktualiserar den design och 

storlek surfplattan har. I detta fall kan det ses som att designen begränsar 

antalet deltagare i den digitala aktiviteten, speciellt då endast ett finger åt 

gången på skärmen är möjligt. Det kan också, vilket tidigare nämnts, ses som 

att Svea i och med de tidigare anspråken på att vara den mer kunniga av de 

två, får det svårare att be om hjälp. Liv fortsätter emellertid med samma 

projekt som hon drivit genom hela uppgiften. Att barnen och pedagogen 

förhandlar om och förhåller sig på olika sätt till aktiviteten kan därmed sägas 

framgå av analysen - dels en social förståelse av aktiviteten vilken kan rela-

teras till det arbete barnen och pedagogen gör i relationerna till varandra, 

dels en pedagogisk förståelse där de förhåller sig till själva utmaningen att 

lösa uppfinningen som ett gemensamt problem.  

 

Utifrån det ovanstående kan konstateras att de digitala kompetenser som 

krävs för att genomföra den digitala aktiviteten är beroende av det kollektiva 

arbete deltagarna utför i de förhandlingar som hela tiden pågår. Att deltagar-

na tillsammans har ett gemensamt problem att förhålla sig till i den digitala 

aktiviteten, gör det således också tydligt hur deltagarnas digitala kompeten-

ser uttrycks på olika sätt. Digitala kompetenser visas här genom att barnen 

hanterar själva teknologin, hur de ska dra objekt över skärmen och i vilken 

följd detta ska ske. Att deltagarna också förhåller sig till de regler och för-

väntade sätt att delta i aktiviteten liksom hur de socialt förhåller sig till var-

andra blir också tydligt genom att de förhandlar och kommer överens om 

vad de gemensamt ska orientera mot. De handlingar som deltagarna tillsam-

mans använder blir viktiga markörer som här kan anses inbegripas i vad det 

innebär att vara digitalt kompetent i just denna aktivitet.  
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Kapitel 8. Diskussion 

I den här studien har jag haft ambitionen att utifrån det empiriska materialet 

studera förskolebarns och pedagogers användande av och samspel med surf-

plattor i vardagliga aktiviteter. Stora satsningar görs idag på att integrera 

surfplattor i förskolans verksamhet och samtidigt är den forskning om hur 

surfplattor används av barn och pedagoger inom svensk förskola relativt 

begränsad. I fokus i denna studie har därför varit hur surfplattor används i 

barns och pedagogers samspel. De olika institutionella förutsättningar som 

finns för barns vardagliga deltagande i de digitala aktiviteterna samt de digi-

tala kompetenser som uppvisas av barnen har studerats. Utifrån de tre empi-

riska kapitlen diskuterar jag här några av de mest framträdande resultaten. 

Eftersom fokus främst har varit hur barn och pedagoger organiserar digitala 

aktiviteter, diskuterar jag inledningsvis barns aktörskap med fokus på hur 

barnen drar nytta av de institutionella förutsättningarna som blir en del av 

deras digitala aktiviteter på förskolan. Arbetet med att integrera surfplattor i 

förskoleverksamheten omfattar ett komplext, interaktionellt arbete och är 

förknippat med en hel del utmaningar, både för barn och för pedagoger. Av-

slutningsvis diskuteras detta samt vad barns digitala kompetenser omfattar i 

relation till de digitala aktiviteter som de deltar i på förskoleavdelningen. 

Barn som kreativa aktörer  

Ett framträdande resultat är hur barnen ägnar sig åt att hantera de institutio-

nella förutsättningarna som finns integrerade i organiserandet av de digitala 

aktiviteterna på förskoleavdelningen. De förutsättningar som barnen oriente-

rar sig mot visar sig ha att göra med den begränsade tillgången till surfplattor 

på avdelningen. Här blir det tydligt hur barnen är aktörer och omtolkar de 

institutionella förutsättningarna. Ett sätt som detta visas på är hur barnen 

hanterar den begränsade tillgången på surfplattor, och för att skydda sitt in-

teraktionsutrymme när de väl fått tillgång till dem, utvecklat en rad olika så 

kallade tillträdesstrategier (se kapitel 6). Av dessa framträder två strategier 

som inte tidigare har uppmärksammats i Corsaros (1979) och Tellgrens 

(2004) respektive studier. Jag väljer att ägna dessa särskilt utrymme i diskus-

sionen nedan.  
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Att använda humor  

I resultatet synliggjordes hur barnen använde humor som en strategi för att få 

tillträde till surfplattan och för att kunna delta i den digitala aktiviteten. Den-

na strategi har jag beskrivit som "att använda humor". Björklund (2008) 

visar också i sin studie av de yngsta barnens litteracitet, att förskolebarnen 

använder humor, då i sitt sagoberättande. Barnen i Björklunds studie ändrade 

bland annat den ursprungliga versionen genom förändrat tonfall och genom 

att på skoj lägga till ett humoristiskt perspektiv på historien som berättades. I 

analysen (Exempel 6:2) visar jag hur ett av barnen (Erik) använder sig av 

humor som strategi för att få tillträde till surfplattan. I exempel 6:2 använder 

Erik både en skämtsam röst och en skämtsam hälsningsfras "god ju:l" och 

ger samtidigt förslag till Tim hur han bör hänga julgransprydnader på tom-

tens ansikte, både på mun och på ögon. Detta får också det barn (Tim) som 

spelar att till viss del respondera positivt, vilket visar sig genom att han 

skrattar. Søbstad (2007) skriver att humor i stor utsträckning är ett socialt 

fenomen och att humorns innehåll ofta hänger ihop med något som händer 

mellan människor. Hur vi reagerar på humor "påverkas också av ramen och 

människorna omkring oss" (ibid, s. 92). Søbstad skriver om inkongruent 

humor vilket innebär att man gör sig till och spelar på det inkongruenta och 

absurda. Analysen visar hur Erik på ett kreativt sätt använder humor som 

strategi för att kunna få tillträde till Tims aktivitet. Han spelar just på det 

inkongruenta när han ger sina humoristiska förslag om att placera julpynt på 

diverse platser i tomtens ansikte. I linje med Søbstad visar min analys hur 

skratt och humor i barnens deltagande här inte bara har en frigörande effekt 

utan också leder till att Erik kommer "närmare" aktiviteten än vad han gjort 

tidigare.  

Att erbjuda hjälp 

Ytterligare ett resultat som framträtt i analysen av barnens tillträdesstrategier 

är hur de på olika sätt erbjuder varandra sin hjälp för att få tillträde till den 

digitala aktiviteten (se kapitel 6, exempel 6:4, 6:5). Denna strategi har jag 

kategoriserat som "att erbjuda hjälp" (jfr. Risberg, 2014). I Exempel 6:4 och 

6:5 blir detta tydligt i hur Anna i sitt samspel med Axel, ger många hjälpan-

de förslag på hur Axel ska göra i den applikation som han använder. Hon ber 

bland annat upprepade gånger om tillåtelse att hjälpa honom (Exempel 6:5 

rad 10, 11, 14). Hon lyckas dock inte få tillträde till aktiviteten. Men hur kan 

då detta förstås? En förklaring kan vara att det barn som upprätthåller aktivi-

teten bara "låtsas" avfärda hjälpen för att inte interaktionen med surfplattan 

ska störas. Att själv kunna få delta i aktiviteter med surfplattan är något ex-

klusivt i den meningen att det inte är så ofta som barnen får möjlighet att 

använda surfplattan på avdelningen. På ett annat plan utnyttjar Axel hjälpen 

som Anna erbjuder. Samma mönster uppmärksammas i ett annat exempel 
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där två barn deltar, dvs. i Tim och Eriks aktivitet. Tim avfärdar här Eriks 

förslag, vilka också kan ses som erbjudanden om hjälp men han utnyttjar 

samtidigt de förslag/den hjälp han får genom att utföra de handlingar Erik 

föreslår. Intressant att fråga sig är varför just strategierna "att erbjuda hjälp 

och "att använda humor" utvecklas av barnen. En anledning kan vara att i 

förskoleverksamhet generellt, ses det som något positivt att man erbjuder 

sina kamrater hjälp. Att skratta och ha roligt är också något som ses som 

positivt i de flesta sammanhang inom förskolan. Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) lägger tonvikten på det lustfyllda lärandet och strävans-

målen betonar att barn ska ges möjlighet att delta i olika former av samarbe-

te. Om barnen i förhandlingarna om surfplattan däremot skulle använda stra-

tegier där de fysiskt kanske gör illa varandra eller förhandlar på ett högljutt 

sätt, skulle med stor sannolikhet pedagogerna "bryta in" då hela arbetslaget 

enlig läroplanen, ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att "bearbeta 

konflikter" och "reda ut missförstånd" (ibid, s. 9). Med strategierna "att an-

vända humor" och "att erbjuda hjälp" visar barnen upp en orientering mot 

det förväntade sättet att socialt förhålla sig till varandra. På ett kreativt och 

subtilt sätt, kan barnen på så vis också fortsätta med sitt förhandlande om 

tillgången och tillträdet till surfplattan utan att någon pedagog "stör". Ytter-

ligare en anledning skulle kunna vara att barnen använder humor som strate-

gi för att närma sig den digitala aktiviteten på ett sätt som inte framstår som 

hotfullt, därmed kan strategin eventuellt också lyckas. 

 

Av analyserna framgår också att barnen utvecklat en rad strategier för att 

dels få tillträde till pågående digitala aktiviteter, dels för att skydda interak-

tionsutrymmet mellan sig och surfplattan genom att positionera sig som äga-

re (Ljung-Djärf, 2004b) av surfplattan. Ljung-Djärf (2004b) menar att posi-

tionerna ägare, deltagare och åskådare är statiska i relation till att de följer 

vissa handlingsutrymmen innefattande vissa rättigheter och skyldigheter. 

Men hon menar också att positionerna samtidigt är dynamiska och föränder-

liga genom att barnen har olika möjligheter att utnyttja respektive positions 

handlingsutrymme (ibid, s. 127). I kapitel 6 (exempel 6:4) tilldelas bland 

annat att ett av barnen, Anna, positionen deltagare. Hon får sitta bredvid ett 

annat barn, Axel, vid bordet. Axel som av pedagogen positionerats som äga-

re och tilldelats en surfplatta, ägnar sig åt en applikation på surfplattan. Axel 

har dock inget intresse av att Anna deltar. Anna försöker med hjälp av olika 

strategier bland annat erbjuda Axel hjälp. Här visar mina resultat på de bero-

endeförhållanden som Ljung-Djärf (2004b) menar finns i barnens förhand-

lingar. Om ägaren inte visar intresse för att dela aktiviteten med någon kam-

rat, vilket blir uppenbart i mitt exempel 6:4, positioneras det andra barnet, 

här Anna, som åskådare under hela aktiviteten. Anna ses också positionera 

sig som hjälpande deltagare (Ljung-Djärf, 2004b), vilket ligger i linje med 

vad Tellgren (2004) benämner "det förmildrande anspråkets strategi" (s. 94). 

Inte heller denna strategi lyckas för att positioneras som deltagare i aktivite-
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ten. De strategier som Tellgren funnit, "det förmildrande anspråkets strategi" 

och "den iakttagande strategin", är strategier som användes även av andra 

barn, exempelvis Erik i exempel 6:2 i ett sent skede, efter att ha prövat ett 

antal andra strategier. Denna strategi gick ofta hem enligt Tellgren, dock 

fungerade den inte för att Erik skulle bli "ägare" av surfplattan.  

 

Av analysen framträder tydligt att barnen lägger ner väldigt mycket tid på att 

både försvara interaktionsutrymmet mellan sig och surfplattan och för att få 

tillgång till den digitala aktiviteten. Cromdal (2000) som studerat barns till-

träde till lek hävdar att det är vanligt att barn lämnar lekar och försöker träda 

in i lekar när de leker utan att vuxna är delaktiga. Detta ligger även i linje 

med min studies resultat, där många barn gör upprepade försök att få tillträde 

under en period (period 1). Under period 1 har barnen begränsad tillgång till 

surfplattor och organiserar aktiviteterna främst på egen hand. Mina analyser 

visar att barnen, trots upprepade försök med ett flertal strategier, inte vid 

något tillfälle blir ägare av surfplattan. Hur ska då detta förstås? Av resultatet 

framträder att barnens användande av surfplattan blir till en exklusiv aktivi-

tet, där det barn som positioneras som ägare i hög grad skyddar sig från 

andra barns försök att få delta (jfr. Cromdal, 2000). Ofta är den tid som bar-

nen får tillfälle att använda surfplattan också begränsad, från ca 10 minuter, 

till som mest 45 minuter. Barnens strävan efter att få tillgång till surfplattor-

na pekar på den sociala komplexitet barnens deltagande i digitala aktiviteter 

omfattar. Att barnen lägger ner så mycket tid på att försöka få tillträde till 

aktiviteterna kan förstås som en form av tolkande reproduktion, där barnen 

på ett aktivt sätt försöker omskapa de förutsättningar som finns för deras 

deltagande. Detta kan jämföras med ett exempel från Corsaros studie 

(2011b, s. 306) där förskolan förbjöd barnen att ta med sig leksaker till för-

skolan för att de hamnade i konflikter om dem. Barnen "kom runt" regeln 

genom att de började smuggla in små leksaker till förskolan som de gömde i 

sina fickor. De barn som smugglade in leksakerna lekte aldrig själva med 

dem, men visade dem för sina kamrater och tillsammans lekte de "i smyg" 

med dem (ibid). I relation till mitt resultat blir det tydligt hur barnen även här 

drar nytta av och omförhandlar de institutionella förutsättningarna i de sätt 

som de deltar i och organiserar sina aktiviteter med surfplattorna (jfr. Corsa-

ro, 2011a, 2011b; Evaldsson, 2005; Löfdahl, 2002, 2007; Martin & Evalds-

son, 2011).  

 

Som tankeexperiment, kan man fundera över hur det hade gått om surfplat-

torna istället legat framme i hyllorna, liksom pussel och övrigt material som 

erbjuds barnen på avdelningen. Och hur hade det blivit om antalet surfplattor 

hade dubblerats så att fler barn fått tillgång till surfplattor under sin vardag 

på förskolan. Skulle aktiviteterna med surfplattorna bli mindre attraktiva då? 

Skulle samma ansträngning läggas ner av barnen för att få tillträde till surf-

plattorna och skulle samma möda läggas ner på att skydda det interaktionsut-
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rymme som skapats av de barn, som fått tillgång till surfplattorna? Med detta 

argument blir det än mer intressant att reflektera över vad antalet surfplattor 

barnen ges tillgång till får för betydelse för de tillträdesstrategier som barn 

använder och utvecklar i sammanhanget. Surfplattans design var också något 

som barnen behövde förhålla sig till. I jämförelse med t.ex. en rollek där 

flera olika positioner kan tas, blir användandet av surfplattan begränsande, 

genom att de applikationer som används inte ger plats för barn att inta olika 

"roller". Frågan är å andra sidan om fler barn skulle ha deltagit om man an-

vände andra applikationer. 

 

I de analyserade exemplen framträder också att barnen inte frågar pedago-

gerna om hjälp. Ändå finns flera pedagoger i närheten som skulle kunna 

hjälpa barnen att ta sig in i aktiviteterna när deras strategier inte lyckas. Men, 

vad kan det bero på? En förklaring kan vara att barnen har anpassat sig till 

det turordningssystem som pedagogerna upprätthåller och att det på så vis 

skapas ett informellt turordningssystem. Genom att förhandla med hjälp av 

olika strategier för att få tillträde till surfplattorna, omförhandlar barnen ock-

så det turordningssystem som upprättats av pedagogerna. Beroende av hur 

lyckosamma tillträdesstrategier barnen har, desto "högre upp" kommer de i 

det informella turordningssystemet. Detta kan jämföras med vad som sker 

när barnen deltar i digitala aktiviteter tillsammans med en pedagog där tur-

ordningen redan är förbestämd (se kapitel 7). I aktiviteter där pedagoger 

deltar behöver barnen inte längre förhandla om vem som ska få tillträde eller 

bör uteslutas från aktiviteten, "reglerna" för vem som får vara med bestäms 

inledningsvis av pedagogen i aktiviteterna. På grund av detta behöver barnen 

därför inte heller utveckla några strategier eller ägna tid åt att ta sig in i akti-

viteterna och försöka bli ägare av surfplattor. Å andra sidan blir barnen till 

viss del underordnade pedagogernas val av vilka barn, som får möjlighet att 

delta i aktiviteter med surfplattor. I stället skapas andra möjligheter för bar-

nen att delta t.ex. genom att man visar sig vara expert som i exempel 7:5. 

  

Mina analyser av barnens tillträdesstrategier visar också att vad som skulle 

kunna ses som att barnen ägnade sig åt "egna" aktiviteter samtidigt, på ett 

annat plan, är ytterst samkoordinerade aktiviteter mellan barnen. Det innebär 

bland annat att ägaren av surfplattan drar nytta av de andra barnens tillträ-

desstrategier i den aktivitet som de ägnar sig åt. I exempel 6:1-3 visas till 

exempel hur Tim i spelet utför alla de förslag Erik introducerar i sina strate-

gier för att få tillträde till aktiviteten. Barnens användande av varandras för-

slag är något som sker subtilt men tycks ändå vara något som deltagarna drar 

nytta av, vilket framkommer i de detaljerade analyserna av barnens samspel.  

 

Hur kan då barnens strategier och positioner i samspel med surfplattan för-

stås i relation till Corsaros (1979) och Tellgrens (2004) studier om hur barn 

får tillträde till lek? Vad beror det på att de tillträdesstrategier Corsaro och 
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Tellgren funnit även visar sig i denna studies resultat? Här menar jag att 

barnens aktiviteter inte enbart handlar om en digital aktivitet, i syfte att an-

vända vissa applikationer, utan också är en social aktivitet som deltagarna 

utför i förskolan. För barnen handlar det om att delta i aktiviteter tillsam-

mans med andra barn och vuxna. Oavsett vilka materiella resurser som akti-

viteterna inkluderar t.ex. en bok, ett "Fiaspel" eller en surfplatta, behöver 

deltagarna förhålla sig socialt till övriga deltagare i aktiviteten. Här blir det 

intressant att diskutera vad surfplattan får för betydelse för barnens samspel. 

Framför allt i kap 7 synliggörs hur barns deltagande förhandlas i relation till 

andra barn och pedagoger men också i relation till den applikation som an-

vänds. I applikationen "Pettsons uppfinningar" ger "Pettson" instruktioner 

till användarna och det finns ett förutbestämt sätt för barnen att placera ob-

jekten på en viss plats i uppfinningen etc. På så vis blir surfplattan och den 

applikation som barnen använder en integrerad del i barnens samspel, vilket 

i sin tur påverkar deras samspel med varandra, beroende på hur de hanterar 

och förhåller sig till de förutsättningar som finns för själva spelet. Björk-

Willén (2011) har studerat barns positioneringsarbete och utifrån inspiration 

från posthumanistisk teoribildning diskuterar hon, med hänvisning till Barad 

(2008), datorspel som agentiska, dvs. att spelen "gör något" (ibid, s. 90) med 

barnens samspel och agerande. Intressant i relation till denna studie är hur 

surfplattan och de applikationer som används också "gör något" med delta-

garna i samspelet.  

 

Barnen organiserar också sina kroppar på olika sätt för att placera sig i rela-

tion till och för att komma åt att peka på surfplattan. Surfplattans design 

begränsar också barnens möjligheter att få tillträde till aktiviteterna, speciellt 

då endast ett finger åt gången på skärmen är möjligt för barnen att använda 

(jfr. Kjällander & Moinian, 2014). Framför allt blir detta tydligt i exempel 

7:5 när de tre barnen Liv, Lina och Svea tillsammans ska lösa de problem de 

förhåller sig till. Surfplattans storlek och design begränsar här inte bara anta-

let deltagare utan också hur de tillsammans löser de problem som uppstår. 

Lina, som hämtats som expert, kommer in och ges av pedagogen platsen mitt 

framför surfplattan, vilket i sin tur begränsar Sveas fysiska tillgång till upp-

finningen. Svea positioneras som en åskådare i aktiviteten så länge Lina är 

där och hjälper dem. När Lina har hjälpt de andra barnen att lösa problemet 

de förhåller sig till, går hon tillbaka till det angränsande rummet igen. När 

pedagogen tackat henne för hjälpen blir platsen framför surfplattan "ledig" 

och Svea kan åter igen bli en mer aktiv deltagare.  
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Att organisera för arbetet med surfplattor i förskolans 

vardag - ett komplext uppdrag  

I kapitel 5 visade jag hur de digitala aktiviteterna kom att organiseras på 

olika sätt under mitt fältarbete. Från att barnen under period 1 organiserade 

aktiviteterna själva, till att de digitala aktiviteterna under period 2 organise-

rades främst av pedagogerna. Detta innebar att de institutionella förutsätt-

ningarna för barnen ändrades. Bland annat var, under den sista perioden, en 

pedagog med vid varje tillfälle barnen använde surfplattorna. Pedagogerna 

hade också valt ut vissa applikationer med syfte att stimulera barnens läran-

de. Intressant är hur pedagogerna när de själva deltar i aktiviteterna också 

kommer att benämna surfplattan för "lärplatta". De kunskapsområden som 

betonas i läroplanen hamnar nu också mer i fokus, som exempelvis att utma-

na barnens språk och kommunikation och att utmana dem matematiskt. Vik-

ten av att barnen samarbetar lyfts också fram av pedagogen i exemplet 7:2. 

Att lära barn samarbeta utgör en integrerad del av förskoleverksamhet mer 

generellt. Barn förväntas delta tillsammans i aktiviteter där "alla får vara mä" 

(Tellgren, 2004, s 89). I exempel 7:1-7:5 med applikationen "Pettsons upp-

finningar" betonar och utvärderar pedagogen barnens samspel som just ett 

"bra samarbete" vilket också synliggör hur digitala aktiviteter införlivas och 

förstås, liksom bedöms mot bakgrund av vad som man som barn förväntas 

göra i förskolan. Resultatet visar hur pedagogen på ett nästintill "osynligt" 

sätt understödjer barnens samspel med små resurser såsom hummanden, 

nickanden och olika kroppsliga positioneringar, vilket också möjliggör att 

barnen tillsammans kan lösa de problem som uppstår i aktiviteten.  

 

Av mina resultat framgår att surfplattan tillskrivs en stor betydelse av de 

deltagande pedagogerna, framförallt i relation till barns lärande. Inför pro-

jektets start hade till exempel både en verksamhetsplan utformats med tydli-

ga mål för och förväntningar på projektet. Sheridan och Pramling Samuels-

son (2003) menar att möjligheten att få tillgång till digitala teknologier hand-

lar om demokratiska rättigheter och likvärdighet oavsett bakgrund och kön. I 

linje med Sheridan och Pramling Samuelsson framträder i min studie att 

barns demokratiska rättigheter lyfts fram som mål i formuleringarna i den 

verksamhetsplan som pedagogerna använde för att motivera användandet av 

surfplattor i förskolan. Att förskolan ska vara likvärdig för alla barn vad 

gäller tillgången till och användandet av surfplattor blir tydligt i de etnogra-

fiska analyserna (kap 5), vilket också ligger i linje med tidigare studier. I 

resultatet blir det också tydligt att pedagogernas arbete med att integrera och 

använda sig av en ny teknologi som surfplattan, omfattar ett relativt kom-

plext arbete i förskolans vardag. Pedagogerna kom också löpande att utvär-

dera arbetet i relation till styrdokumenten och en tydlig konsekvens av detta 

framträdde då deras arbetssätt omarbetades med anledning av att de upplev-

de att barnen hamnade i konflikter med varandra om surfplattorna. Med de 
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detaljerade analyser som gjordes i kapitel 6 kan ändå konstateras att barnen 

anpassade sig till omständigheterna och använde surfplattan på ett fruktbart 

sätt. 

 

Resultatet visar samtidigt också att även pedagogerna är kreativa aktörer i 

hur de planerar för och omförhandlar arbetet med de digitala teknologierna, 

liksom i de sätt som de deltar i barnens aktiviteter med surfplattor. De om-

prövar sitt arbete fortlöpande i relation till verksamhetsplanen och i diskus-

sioner med varandra. De skapar även plats i verksamheten för barnens an-

vändande av den digitala teknologin och försöker förstå hur de på bästa sätt 

ska integrera surfplattorna i de vardagliga aktiviteterna. Arbetet med att infö-

ra surfplattorna i förskolans vardag är för pedagogerna en tolkande process, 

där de som lokala aktörer också behöver förhålla sig till olika aspekter såsom 

läroplan, lokala styrdokument, det antal surfplattor de har att tillgå, hur bar-

nens deltagande ska organiseras och vilka applikationer som skall väljas, etc. 

Allt detta blir samtidigt till de förutsättningar barnen sedan måste förhålla sig 

till i sitt deltagande i digitala aktiviteter. 

Barns digitala kompetenser i samspel med surfplattor 

Inledningsvis i uppsatsen beskrev jag de begränsningar som följer av en 

definition av digital kompetens som relaterar till att kompetenser är ett inne-

hav hos den enskilda individen. Med ett etnometodologiskt perspektiv på 

digital kompetens har jag istället visat på betydelsen av att förstå barns digi-

tala kompetenser i sitt specifika sociala sammanhang. I kapitel 7 var det 

framförallt de kompetenser som uppvisades av barnen när de deltog i var-

dagliga aktiviteter som var i fokus, dvs. främst barns digitala kompetenser 

när de ägnade sig åt olika applikationer på surfplattan. Barnen uppvisade en 

mängd olika digitala kompetenser i lösandet av uppgiften de tillsammans 

med en pedagog var involverade i. Kompetenserna framträdde genom att 

barnen orienterade sig mot den problemlösning de hade att förhålla sig till 

och genom att de samtidigt upprätthöll samspelet de hade sinsemellan och 

tillsammans med pedagogen. Barnen klarade samtidigt att visuellt tolka upp-

finningen, dvs. att även kunna använda de symboler och bilder som var in-

kluderade i applikationen var också en betydelsefull del av deras digitala 

kompetens. En annan betydelsefull kompetens i sammanhanget bestod i att 

urskilja de objekt som inte skulle vara med i uppfinningen, etc. (se exempel 

7:3). Vidare visade de kompetenser i att hantera själva teknologin, hur objek-

ten skulle dras över skärmen med fingret och i vilken följd detta skulle ske. 

Som framgår av resultatet blev en betydelsefull kompetens också att kunna 

be andra barn om hjälp och att fortlöpande testa och pröva lösningar till-

sammans. Det sätt på vilket barnen förhandlade för att få tillträde och posi-

tionera sig själva och övriga deltagare i aktiviteterna synliggör också barnens 
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digitala kompetenser. I exemplen 6:2 och 6:3 med "Tim och Erik" i kapitel 6 

visar båda barnen upp en rad digitala kompetenser. Erik ger på olika kreativa 

sätt förslag på handlingar som Tim, som positionerats som ägare av surfplat-

tan, kan utföra. Samtidigt utmanas Erik av Tim som opponerar sig och för-

söker upprätthålla aktiviteten som sin egen. Barnens förhandlingar och de 

kreativa strategier de utför för att få tillträde till aktiviteterna blir här en del 

av de digitala kompetenser som görs relevanta i deras gemensamma aktivite-

ter i samspelet med surfplattan. 

 

Utifrån resultatet kan konstateras att de digitala kompetenser som krävs för 

att genomföra den digitala aktiviteten är en del av det kollektiva arbete del-

tagarna utför i de interaktioner som hela tiden pågår i aktiviteten. Deltagar-

nas bidrag blev tillsammans viktiga markörer som synliggjorde vad som 

inbegreps i vad det innebar att vara digitalt kompetent i de digitala aktivite-

terna. Barnens digitala kompetenser omfattas här även av en rad sociala 

kompetenser som bland annat handlar om att utveckla strategier för att få 

tillgång till surfplattor och tillträde till digitala aktiviteter. Utifrån att i detalj 

ha närstuderat barnens samspel med surfplattan kan konstateras att barns 

digitala kompetenser uppvisas i en mängd handlingar som barnen utför i 

relation till övriga deltagare och surfplattan. Studien har, på samma sätt, 

visat hur barnen också är medskapare av hur de digitala aktiviteterna med 

surfplattan organiseras på förskoleavdelningen. Sammantaget visar resultatet 

i denna studie på vikten av att studera barns digitala kompetenser i relation 

till hur barn använder digitala teknologier i specifika sociala sammanhang, 

samt att införandet av surfplattor i förskolans kontext omfattar ett komplext 

interaktionellt arbete för både pedagoger och barn. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Transkriptionsnyckel 

 

Tecken Betydelse 

° Tal med lägre röststyrka än omgivande tal 

 

(12 sek) Paus tal uttryckt i sekunder 

 

::   Förlängt vokalljud 

 

↑ Hög intonation 

 

↓ Låg intonation 

 

[    Markerar början av samtidigt tal 

 

((pekar)) ((transkriberarens kommentarer)) 

 

JA Tal med hög röststyrka 

 

(.) Mikropaus i tal 

 

Hjälp Tal med stark betoning 
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Bilaga 2.  Informationsbrev 
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Bilaga 3.  Intyg om samtycke 

 


