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Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att se om det förekommer socialt samspel mellan barnen i 

användandet av lärplattan i förskolan och i så fall i vilken utsträckning. För att bilda klarhet i 

detta har vi genomfört observationer och intervjuer med en förskollärare samt sju utvalda 

barn. Resultatet tyder på att socialt samspel kan förekomma mellan barnen och lärplattan, där 

lärplattan blir den gemensamma nämnaren interaktionen utspelar sig ifrån. Vad som mer 

spelar roll är att barnen har tillgång till att använda lärplattan samt att miljön är organiserad så 

att den möjliggör ett socialt samspel. Barnen intar olika positioner runt lärplattan och detta 

kan både leda till inkludering och exkludering. 

 

Nyckelord 

Lärplatta, socialt samspel, interaktion, förskola, barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning……………………………..…...…………………………………………………..3 

1.1 Syfte……………………...…………..……………………………………………....4 

1.2 Kompletterande frågeställning...…………………………………………………......4 

1.3 Definiering av lärplattan……………...…….………………..…………………........4 

 

2. Arbetsfördelning…….……...…………………………………………………………….….6 

 

3. Bakgrund………………………………………...……………………………………...…... 7 

 

4. Tidigare forskning……………………………………………...…………………………....9 

4.1 Tekniken…………….………………………...…………………………….……...10 

4.2 Pedagogens roll…….………………………………………………………….........11 

4.3 Samspelet……………………………...………………………………………….12 

4.4 Strategier & positioner…...…………...…………………………..………...……...14 

 

5. Teoretisk utgångspunkt.………………………………………………..…………………..17 

5.1 Kulturella medierade redskap/artefakter….….…….……………..………..…….....17 

5.2 Kamratkulturer………………………..……………...……………………………..18 

5.3 Positionering……………………………………………...…………………….......19 

 

6. Metod…………………………………………………………...……………...……..…… .20 

6.1 Urval & avgränsningar.…………………………………………………………......22 

6.2 Genomförande……………………………………………...…………...………….23 

6.3 Forskningsetiska ställningstaganden………………………….………...…………..23 

 

7. Resultat & analys…..……………………………………………………………………….25 

7.1 Sammanställning av barnobservationerna………………………….……….….......25 

7.2 Sammanställning av barnintervjuerna……………..…….………………..….…….29 

7.3 Sammanställning av pedagogintervjuven……………..…………............................31 

7.4 Meningsskiljaktigheter………………………………………...…………………....32 

 

8. Diskussion……………………………………………………………………..…………….33 

8.1 Slutord……...…………………………………………………………...…………..38 

8.2 Vidare forskning………...……………………………………………...……...…...39 

 

9. Referenslista……………………………………………………………………………...…40 

 

10. Bilagor………………………...…………………………………………………………....42 

    



3 

1. Inledning  

Dagens barn föds in i ett digitalt samhälle vilket är en självklarhet för dem då de inte varit 

med om något annat. Alla barn som föds i Sverige omges nu av olika digitala verktyg i olika 

utsträckningar runt om i samhället. Detta är något som är deras livsvärld och som barnen 

finner olika attraktivt, men digitala verktyg är en del av framtiden och är här för att stanna. 

Forsling (2011, s. 79) menar att barnen redan i fosterstadiet blir påverkade av olika digitala 

verktyg genom ljud ifrån musik och tv och att det efter födseln bara eskalerar. Vidare menar 

Bergman & Fors (2015, s. 12) att dagens barn är födda under interneteran och kallas Digital 

Natives medan vuxna kallas för Digital Immigrant. Det handlar om att barnen i dag har den 

moderna digitala tekniken runt sig hela tiden och vet inget annat medan de vuxna inte är, eller 

inte vill vara runt tekniken på samma sätt. Men om barnen ges tillgång till olika digitala 

verktyg kommer de vara lika naturliga och lätta för dem som det andra lekaktivitets 

alternativ.  

 

Under utbildningens gång har vi båda om ändock i olika utsträckning fått ändra och revidera 

våra egna uppfattningar om lärplattor och har gått från en viss skeptisk syn till att se 

möjligheter med användandet av lärplattor i förskolan. Forsling (2011, s.78, 91) hävdar att 

datorer togs in i skolan och förskolan utifrån frågor rörande jämställdhet och demokrati. De 

skulle göras tillgängliga för barnen och skapa en mer likvärdig utbildning där de digitala 

klyftorna skulle minskas oavsett individens klass, kön eller etnicitet. Detta är något som än 

idag är viktigt anser vi eftersom de ekonomiska skillnaderna i Sverige åter blir större, vilket 

påverkar vilka möjligheter föräldrarna har att erbjuda sina barn med olika digitala verktyg. 

Eftersom förskolan nästan når ut till alla barn skulle den kunna erbjuda barnen en likvärdig 

utbildning där barnen får tillgång till en mängd olika digitala verktyg att utforska i samspel 

med andra på ett lekfullt sätt. Erika Olsson tar upp att lärplattan stimulerar barn till samspel 

med andra, de börjar en dialog samt berättar och reflekterar med varandra, de mindre barnen 

uttrycker sig på flera olika sätt (Olsson, 2015, s. 10). Därför anser vi att pedagoger behöver 

kunskapen om digitala verktyg så att vi kan ta del av barnens värld och utveckla deras 

lärande. Digitala lärplattor har många funktioner i både barnens och pedagogernas 

verksamhet men har fått både positiv- och negativrespons av både pedagoger, föräldrar och 

samhälle. Flera studier belyser detta och är inriktade på barnens lärande med hjälp av 

lärplattor vilket de flesta anser att med rätt användning så är det ett bra komplement till 

verksamheten. Men det finns inte lika mycket forskning om vilka interaktioner som sker runt 
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lärplattan och vad de har för betydelse. Därför har vi valt att avgränsa oss till det sociala 

samspelet kring lärplattan och användarna för att se om sådant förekommer och i så fall i 

vilken utsträckning? 

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att vi vill undersöka om det förekommer socialt samspel i 

förskolan mellan barnen när de använder lärplatta. Samt i vilken utsträckning det förekommer 

och vilka möjligheter som erbjuds i situationerna som uppstår runtomkring lärplattan. För att 

kunna se om syftet uppnås har vi valt att fokusera studien runt dessa frågor. 

 

 

1.2 Kompletterande frågeställning 

● Förekommer det socialt samspel runt lärplattan? 

● Vilket socialt samspel möjliggör verktyget samt hur kommer det till uttryck? 

● Vad är det inom lärplattan som öppnar upp eller utesluter socialt samspel? 

● Hur bjuds barnen in att arbeta med den digitala lärplattan? 

 

 

1.3 Definiering av lärplattan 

Vad är då en lärplatta? De flesta har förmodligen en rätt bra uppfattning av vad en lärplatta är 

idag men det kan ändå behövas förtydligas samt förklara vad vi menar med lärplatta när vi 

benämner det. Lärplattor har en mängd olika benämningar så som surfplatta, Ipads, pekplatta, 

datorplatta, padda och platta för att nämna några därav kan det vara bra att göra en 

förtydligande av produkten.  

Enligt Nationalencyklopedin benämns det som surfplatta och:  

 

”är en tunn handdator med pekskärm av typen multi-touch,  

som styrs med hjälp av fingertopparna och är avsedd att kunna 

hållas i en hand” (Dicte Helmersson, 2015. Nationalencyklopedin, surfplatta). 

 

Det tas även upp att Språkrådet och Svenska datatermgruppen rekommenderar benämningen 

pekplatta. Bergman & Fors (2015, s. 10) menar att lärplattan är  
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”en bärbar, platt liten dator med tryckkänslig skärm och avancerade funktioner.”  

Surfplatta som är en annan vanlig benämning kan leda till en snäv betydelse av produkten då 

den används till så mycket mer en bara surfa med (Walldén Hillström, 2014, s. 13). Vi har 

valt att benämna produkten som lärplatta då vi anser att det speglar verktygets 

användningsområde tydligare inom förskolan.  
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2. Arbetsfördelning 

I detta arbeta har båda parterna samarbetat och sammanställt arbetet. Efter ett möte 

tillsammans valde vi detta ämne och började sedan arbetade tillsammans med att färdigställa 

ett syfte och frågeställningar. När syftet och frågeställningarna var färdiga började vi med att 

leta upp tidigare forskning på tu man hand som var relevant för vårt ämne och sedan 

sammanställde vi den tidigare forskningen i arbetet även här på tu man hand. Emma tog 

sedan kontakt med förskolan som vi hade valt under vårt första möte och bokade in tider till 

de dagarna då vi skulle samla in empirin samt att hon samlade in medgivandelapparna innan 

vi kom till förskolan. Sedan började Emma skriva metodavsnittet medan Cecilia skrev 

avsnitten om våra teoretiska utgångspunkter. När vi var ute på förskolan och samlade in vår 

empiri samarbetade vi och genomförde observationerna tillsammans medan intervjuerna 

gjordes både ihop och enskilt beroende på vad den intervjuade ville. 

Under denna studie har båda parterna samarbetat samt att arbetet är sammanställt av båda två 

där vi båda tar lika stort ansvar för studiens utförande. 
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3. Bakgrund 

Lärplattorna är en förhållandevis ny företeelse även i de svenska förskolorna och gjorde sitt 

intågande här 2010-2011. Men på en kort tid spred sig användandet och nu har de flesta 

förskolor i Sverige tillgång till lärplattor (Bergman & Fors, 2015, s. 6) även om de 

förekommer i olika omfattningar.  Det nämns inte något om lärplattor i läroplanen men ämnet 

berörs ändå.  

I läroplanen för förskolan tas det upp följande om digitala verktyg  

 

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen 

och utforska hur enkel teknik fungerar” (Lpfö 98/10. s.10).  

 

Samt “förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Lpfö 98/10. s.10).  

 

Vidare står det i förskolans uppdrag att ”förmåga att kunna kommunicera, söka ny 

kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av stort informationsflöde 

som även är i en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan 

tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället 

behöver” (Lpfö98/10, s. 8). 

 

Vidare lyfter Walldén Hillström (2014, s. 15, 17) fram i sin avhandling att Europarådet och 

Europaparlamentet anser att digital kompetens även är viktig för små barn och det är en 

nyckelkompetens till det livslånga lärandet. Även Forsling (2011, s. 78) talar om detta och 

benämner digital kompetens som 

”en förmåga att hämta fram, bedöma, lagra producera och kommunicera med och genom 

digitala medier”.  

Men också att förhålla sig juridiskt och etiskt till den. Det poängteras både i styrdokument 

och utifrån vikten av att arbeta med digital kompetens i förskolan med barnen. Men det är 

upptill pedagogerna att tolka och verkställa detta då det inte finns några konkreta metoder hur 

det ska gå till. Strandberg (2006, s.94) beskriver användandet av datorer som ”Interaktionen 

med en dator är ett möte med a more clever peer, datorn är helt enkelt en fiffig kompis som tålmodigt 

lånar ut sin kompetens till den som vill vara med.” 
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I litteraturen Lärande och kulturella redskap av Roger Säljö tar författaren upp artefakter som 

ett redskap och även ett stöd till lärande (Säljö, 2005, s. 167). Artefakter är ett redskap som vi 

människor fysiskt har utvecklat och kan vara allt mellan penna och lärplatta, med dessa 

artefakter så kan vi människor fortsätta att utvecklas. Ett exempel på hur en artefakt har 

funnits med i flera 1000 år är skrivkonsten, för att kunna skriva har människan utvecklat olika 

redskap till hjälp för att kunna skriva. Roger Säljö tar även upp att artefakter så som 

miniräknare och datorer fungerar i en språklig miljö (Säljö, 2005, s. 179), men då litteraturen 

är från år 2005 kan även lärplattan som är lik datorn på många sätt räknas in som en artefakt 

som fungerar i den språkliga miljön. När barn arbetar med lärplattan blandas miljöerna med 

både undervisning och underhållning (Säljö, 2005. s. 180).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

4. Tidigare forskning 

För eller nackdelar 

Sheridan & Pramling Samuelsson (2003, p. 279) rekommenderar starkt att datorspel är bra 

som en del av barnens lärande även om barnen har fokus på att klara spelet eller lösa 

uppgiften kommer de att lära sig flera olika saker. Walldén Hillström (2014, s. 21) talar om 

olika myter som figurerar i samhället omkring barnens användande av olika digitala 

teknologier. Där användandet leder till att barnen får mindre utvecklade sociala och 

emotionella färdigheter och blir mer asociala och leker mindre. Även Geist (2012, p. 27) ser 

att liknande farhågor figurerar kring användandet av olika artefakter med pekskärmar i 

tidigare skolår och detta har ställt många pedagoger och föräldrar tveksamma till 

användandet. Då de tror att användandet av dessa digitala verktyg kommer att leda till att 

barnen får det svårare att koncentrera sig på andra uppgifter. Vidare menar de att barnen bör 

ägna sig åt utelek och socialisation med andra människor istället. Det är viktigt i 

verksamheten att pedagogerna kan utnyttja lärplattornas fulla potential och därav behöver alla 

pedagoger känna sig trygga i användandet av den bärbara tekniken (Fall, Grandsjö & 

Wickström, 2012, s. 3). Walldén Hillström (2014, s. 21) menar att även om detta är just myter 

så lever nog dessa föreställningar kvar hos många vuxna. Om så är fallet kommer de 

självklart även då påverka vad som händer i förskolan omkring de digitala teknologierna. 

 

Än idag anses det inte finns tillräckligt med studier på vad som händer med barn mellan 3-6 

år som använder sig utav digitala teknologier och därför har American Academy of Pediatrics 

satt som rekommendation att barn inte bör tillbringa mer än 1-2 timmar per dag framför 

skärmbaserade medier (Geist, 2012, p. 28). Annan forskning visar på att många förskollärare 

och föräldrar är positiva till att barnen använder digitala verktyg i förskolan, det beror på att 

dessa verktyg anses ha oändliga potentialer till att skapa lärande (Kjällander & Moinian, 

2014, p. 11). Dessutom lyfts det fram att digitala tekniker är väldigt lovande som ett 

komplement till barns utbildning och att det kan vara lämpligt i förskoleverksamheten för att 

främja positiv lek och barns utveckling (Geist, 2012, p. 27). Vidare menar Geist (2012, p. 28) 

att barns användande av digitala tekniker kan bli ett bra komplement till annan lek. Rätt 

använt motiveras barnen och det kan öppna upp för annat lärande. I likhet säger Fälth & 

Svensson (2015, s. 3) att lärplattan kan skapa samt höja ett barns motivation, intresse samt 

självförtroende tills barnen börjar skolan och börjar få skolarbeten. 
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I likhet med böcker och pennor blir användandet av datorer en artefakt, som vilken annan 

artefakt som helst på förskolan och den öppnar upp för olika samspelsformer och 

kommunikationer (Walldén Hillström, 2014, s. 21). 

 

 

4.1 Tekniken 

För att kunna använda datorer och tangentbord behövs en viss kognitiv förståelse för att 

kunna tyda den men även en del motorikutveckling behövs, med detta menar vi att 

finmotoriken tränas då användandet med lärplattan sker med lätta, svepande fingerrörelser. 

Tillkomsten av lärplattor gjorde det mycket enklare för så små barn som i två års ålder och 

kanske yngre att hantera verktyget på ett produktivt sätt menar Geist (2012, p. 26). Det 

handlar om att barnen skall förstå hur de kan samverka med verktyget, vad som krävs av dem 

och hur de ska gå till väga. I likhet visar Kjällander & Moinian (2014, p. 10) på att lärplattans 

vikt, storlek och multifunktionella design lättare öppnar upp för barnen till meningsskapande 

och lek mer än vad traditionella datorer gör. Däremot så menar Walldén Hillström (2014, s. 

86) att lärplattans fysiska utformning kan i vissa sammanhang göra att barnen får olika 

positioner och även blir utestängda eftersom lärplattan endast är tillgänglig åt ett barn åt 

gången. Vidare menar hon också att andra barns tillträde blir begränsat om ett barn ges 

ägandet av lärplattan från pedagogerna (2014, s. 87). Detta kan ställas emot vad Kjällander & 

Moinian (2014, p. 28) hävdar att lärplattor istället är optimerade för att använda i förskolan 

då dess utformning möjliggör att flera barn använder den samtidigt och att den är lätt för 

barnen att manövrera tillskillnad ifrån datorer. 

 

Den nya tekniken ger småbarn möjlighet till en interaktion med verktyget långt innan de kan 

läsa eller skriva då tekniken ger en direkt återkoppling till vad barnen gör och om det är rätt 

eller fel (Kjällander & Moinian, 2014, p. 14). Det kan höra ihop med vad Bergman & Fors 

(2015, s. 19) sett i sina resultat vilket är att när barnen använde lärplattor i aktiviteter så 

fokuserade och ökade deras intressen påtagligt. Walldén Hillström (2014, s. 104) menar att 

hon kunde se att i de tillfällen en pedagog deltog eller introducerade en aktivitet kring 

lärplattan var barnen mer fokuserade på att upprätthålla ett samspel och ett samarbete för att 

lösa uppgiften. Hon menar vidare att detta kan bero på att i dessa aktiviteter var turordningen 

och positionerna mer fastställd, barnen behövde då inte lägga tid och fokus på det utan kunde 

istället ägna sig åt samspelet och uppgiften (2014, s. 113). 
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4.2 Pedagogens roll 

Sheridan & Pramling Samuelsson (2003, p. 277) menar att Sveriges regering har satsat på att 

Sverige ska bli ett ledande land inom IKT (Informations- och Kommunikations Teknologi) 

men trots detta studerar allt färre individer matematik och teknik på högre nivå och merparten 

är killar. Genom att införa tidigare användning av datorer tror de att både traditionella och 

kulturella mönster kan brytas samt att intresset och kunskapen kan bli mer jämställd mellan 

könen. Om barnen kommer i kontakt med digitala verktyg i förskolan hänger på 

pedagogerna, men det råder fortfarande skilda meningar om verktygen. Sheridan & Pramling 

Samuelsson (2003, p. 277) påpekar att många har för lite kunskap inom ämnet och har svårt 

att föra in det i verksamheten med barnen och vissa tendera att ha en romantisk syn på lek 

och barndom där det inte finns någon plats för digitala verktyg. Även Walldén Hillström 

(2014, s. 20) lyfter fram att en viktig orsak till hur digitala teknologier används i förskolan 

hänger ihop med pedagogernas ålder, där yngre pedagoger är mer positiva och använder mer 

teknik i förskolan än vad de äldre pedagogerna gör. Vad som framförallt ses som avgörande 

är vilken utbildning inom ämnet pedagogerna fått och vilken barnsyn de har. 

 

För att barnen ska kunna bli skickliga användare av digitala verktyg krävs det att de har 

tillgång till dem och tillåts att utforska dessa både allmänt och inom särskilda områden. Men 

vad som är väldigt viktigt är att det finns stöttande och undervisande pedagoger till hands 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003, p. 278). Vidare anser Engelsen & Jernes (2012, s. 

293-294) att det är viktigt att det finns medvetna och utbildade pedagoger på förskolan och 

att de deltar i aktiviteter med datorer för att se till att syftena med dem uppnås. För att barnen 

i förskolan ska ha möjlighet att samarbeta och lära av varandra är det viktigt att pedagogerna 

tillhandahåller gynnsamma förutsättningar för detta. Det görs genom att skapa tillåtande 

klimat med möjligheter och viljan till samarbete (Ahlskog-Björkman, 2014, s. 2). 

Med hjälp av en lärplatta kan pedagogerna utifrån barnens intressen skapa olika aktiviteter 

som barnen finner givande att utforska i en social interaktion (Geist, 2012, p. 33). 

  

Men Sheridan & Pramling Samuelsson (2003, p. 277) påpekar att IKT ska i första hand ses 

som ett verktyg som vilket annat som helst men att det kan användas på olika sätt och för 

olika ändamål. Det ska inte ses som ett separat ämne utan det ska införas i den dagliga 

verksamheten och datoranvändandet ska ge barnen nya erfarenheter, kunskaper och glädje. 

Att barnen har tillgång och lär sig behärska IKT i förskolan anser Sheridan & Pramling 

Samuelsson även är en demokratiskrättighets - och jämställhets fråga. Även Bergman & Fors 



12 

(2015, s. 26) tar upp detta men påpekar vidare att vi måste vara medveten om att digitala 

verktyg är skapade av människan och kommer alltid påverka de sociala mönster vi befinner 

oss i och förändra vår sociala praktik. 

 

Geist (2012, p. 33) påpekar att barnen idag lever i en teknikdominerad värld. Om vuxna då 

försöker begränsa deras tillgång och användning av tekniken för att de ser den som olämplig 

för barnens utveckling ”is like swimming against the tide”. Det betyder inte att alla barnens 

erfarenheter ska gå genom tekniken men att det är ett bra komplement till den dagliga 

verksamheten och att den ofta utgår ifrån barnens intressevärld. Barn som arbetar med 

lärplattan och klarar dess utmaningar får god respons från både kamrater och pedagoger som 

ser barnets samspel med lärplattan. Genom att barnet får en god respons i användandet kring 

lärplattan kommer barnet vilja utvecklas vidare (Engberg, 2013, s. 3). 

 

 

4.3 Samspelet 

Walldén Hillström (2014, s. 18) visar på att kompetensen förut sågs ligga på den enskilda 

individen men att den nu förskjutits till att inrikta sig på olika sociala praktiker. I dessa 

sociala praktiker måste kompetensen sättas i samband med och tolkas utifrån dess sociala och 

kulturella sammanhang. Barn deltar ofta i samtal kring de aktiviteter de utövar, detta kan vara 

en strategi för att upprätthålla de samspel och interaktioner som sker genom aktiviteten 

(Ivarsson, 2003, s.121). Via lärplattan diskuterar barnen de olika applikationerna och dess 

funktion, på så sätt upprätthåller barnen sin aktivitet med hjälp av interaktion och samspel 

som beskrivs ovan. Om barn finner det meningsfullt att ta till sig lärande hänger på det 

sociala sammanhanget eftersom det är där kunskap och mening framstår. Det är i de sociala 

aktiviteterna där deltagarna samspelar med varandra som lärande uppstår olika hos varje 

enskild individ utifrån de olika situationerna som barnen befinner sig i. Därför måste man 

alltid beakta det sociala samspelets betydelse utifrån olika lärande som förekommer i den 

dagliga verksamheten (Ahlskog-Björkman, 2014, s. 3, 5). 

 

Norsk forskning visar att förskollärare anser att barnen för det mesta ingår i en social 

interaktion när de använder digitala verktyg. Men för att det ska bli det krävs det att barnen 

samarbetar och gör något ihop och det sker ofta utifrån vänskap och interaktion mellan 

barnen (Engelsen & Jernes, 2012, s. 281). Samspel och interaktion kring datorer behöver inte 

bara ske med verbalkommunikation utan studier har även visat att ett samspel kan uppstå 
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kring artefakter genom ett socialt interagerande med varandra (Walldén Hillström, 2014, s. 

22). Utan det är snarare artefakten som blir utgångspunkten kring vilken form av socialt 

samspel som sker. 

  

Walldén Hillström (2014, s. 23) lyfter fram i sin avhandling att Kjällander kommit fram till 

att barnen samspelade med varandra kring lärplattan då de samarbetade och hjälptes åt i 

aktiviteterna. Det framkom även att de barn som tog mindre aktiv roll i själva användandet av 

lärplattan ändå tog en aktiv roll i en social interaktion kring den. Vad som mer visades var att 

barnen och pedagogerna intog en mer horisontell relation kring användandet av lärplattan, 

vilket handlar om att barnen och pedagogerna får en jämbördig relation istället för att 

pedagogerna har makten vilket även Kjällander & Moinian (2014, pp. 13-14) styrker. Men de 

menar även att barnen kan vara de som får ett övertag i samspelet kring digital teknologi. 

Medan vissa studier lyfter fram datoranvändandet som bra för undervisning och samarbete 

menar andra att flera olika faktorer är avgörande för att detta ska ske. Om samarbetet ska 

fungera hänger på vilka barn som deltar, hur många de är, uppgiftens utformning och vilka 

program som används (Ljung-Djärf, 2004, s. 116). I likhet talar Walldén Hillström (2014, s. 

58) om vilken form av samspel kring lärplattan som kan ske beror på hur miljön är 

strukturerad.  

 

Det handlar om att de fysiska rummen och föremålen påverkar barnen hur och vad de kan 

göra, men samtidigt påverkar barnet rummet genom hur det används. Engelsen & Jernes 

(2012, s. 283) hävdar att om ett samspel ska ske så är det viktigt att barnen har sociala 

kompetenser. Där ingår det att kunna samarbeta, ha empati, självbehärskning, självsäkerhet, 

kunna ta ansvar och att kunna läsa av andra. Sheridan & Pramling Samuelsson (2003, p. 279) 

hävdar att barnens beteende kring datorer visar på att de tycker det är meningsfullt och roligt 

att använda dem. Barnen kommunicerar och löser problem tillsammans och talar om 

innehållet. I användandet av lärplattan framgick det att barnen lärde sig turtagning samt att de 

samarbetade och hjälpte varandra i användandet, ur detta ökade barnens sociala samspel med 

varandra (Bergman & Fors, 2015, s. 25). 

  

Walldén Hillström (2014, s. 64) har sett att barnen samlas kring lärplattan och den blir till en 

”lägereldseffekt”, barnen samlas kring lärplattan och kommunicerar samt samspelar om vad 

som sker på den. Förr samlades människor kring lägereldar för att umgås och berätta historier 
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för varandra, vår tanke är då om dagens teknologi har tagit över rollen som lägereldarna förut 

hade, för att sedan skapa nya forum för människans sociala samspel.  

Ljung-Djärf (2004, s. 115-116) menar att flera studier lyfter fram datorn som en 

samlingsplats för barn där det ständigt sker kommunikation, samspel och interaktion. Samt att 

samarbetet blir målinriktat och konstruktivt där barnen både övar turtagning och att hjälpa 

varandra. Vidare lyfts det fram att samarbetet kring datorn gör barnen mer benägna att 

kommunicera och samspela med varandra än vad flera andra aktiviteter gör, som bland annat 

att lägga pussel. Men Ljung-Djärf menar att det kan vara en viss problematik med dessa 

studier då de gjorts i skolor i Sverige och mest i utländska förskolor och därmed behöver inte 

förhållandena vara desamma som i Svenska förskolor. Ljung-Djärf lyfter även fram att i 

hennes undersökning har det framkommit att spelandet med datorer snarare kan vara 

värdefullt att göra själv, men att fokusen ändå ligger på att barnen är sams mer än att de 

samspelar. 

  

Walldén Hillström hävdar att lärplattan och vilka applikationer som används får stor 

betydelse för vilket samspel som sker. 

 

”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” (2014, s. 114). 

  

Engelsen & Jernes (2012, s. 287-291 ) menar att barns användande av digitala verktyg lika 

lätt kunde möjliggöra socialt samspel som de kunde handla om makt relationer och 

uteslutningar. Detta kunde vara en följd av att pedagogerna deltog väldigt lite i aktiviteterna 

runt datorn. 

  

 

4.4 Strategier & positioner   

Barnen kan använda olika strategier för att få tillträde till leken, det handlar om både verbala 

och kroppsliga försök till att få tillträde. Då är det barnet eller barnen som äger leken som 

avgör om tillträdesstrategierna får en positiv eller negativ utgång, vilket besvaras med verbala 

eller kroppsliga uttryck (Walldén Hillström, 2014, s. 74). 

Ljung-Djärf (2004, s.118) uttrycker att det finns tre positioner som barnen kan ta vid 

användandet av datorn. Det är ägaren vilken är den som kontrollerar musen och styr 
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användandet, samt deltagaren som till viss mån är med och påverkar och till sist åskådaren 

som har en passiv roll vid sidan av. Dessa olika positioner är antingen självvalda eller 

sanktionerade av ägaren och de utgör en hierarkisk ordning runt dator men denna ordning är 

alltid i förhandling och positionerna skiftar mellan barnen. 

Vilka positioner barnen har kring användandet av datorer bildar en hierarki bland barnen. 

Den som förfogar över musen blir den som är ägaren över aktiviteten och blir den som har 

störst övertag och styr aktiviteten. Det är ägaren som slutligen avgör vilka positioner de andra 

barnen får genom att ta till sig deras hjälp och stöd blir barnen deltagare och de barn som inte 

integreras förblir åskådare. Men positionerna kan ändras av antingen att ägaren frivilligt 

lämnar över till någon annan eller att en vuxen byter plats på barnen (Walldén Hillström, 

2014, s. 75). Vidare menar Ljung-Djärf (2004, s. 119- 120) att det är ägaren som sitter med 

makten att avgöra om andra barns förslag och vädjan ska accepteras, avisas eller ignoreras. 

Barnen som kommer in en sådan aktivitet kan även använda sig utav tillträdesstrategier för att 

bli inkluderad. Om ägaren avisar eller ignorerar de andra barnen tillräckligt mycket kommer 

barnen tillslut tröttna och gå därifrån, vilket leder till att ägaren blir själv i sin lek och detta 

har inte setts positivt. I likhet talar Engelsen & Jernes (2012, s. 287-288) om ägaren som den 

som har makten och kan välja att blockera de andra barnen så att de inte kan delta. De 

påpekar också att det är föga troligt att någon utanför kamratkulturen får möjlighet till att 

byta till sig ägarrollen. Men Walldén Hillström (2014, s. 75) påpekar också att barnen aktivt 

själva kan välja att positionera sig som åskådare för att antingen vänta på sin tur eller för att 

de vill se och lära sig av de andra så att de inte framstår som okunniga vilket kunde ha hänt 

om de försökt bli deltagare. 

 

Mycket av detta handlar om vanliga datorer men borde bli något liknande i användandet av 

lärplattor, den som förfogar över lärplattan blir den som har den starkaste positionen. Men 

vilken position barnen än har kommer det ofta omförhandlas i ett socialt samspel. 

Skånfors (2013, s. 28) uttrycker att positionering sker i alla situationer som människor möts i, 

både genom konversation och interaktion. Därför är det omöjligt att säga att positioneringar 

är av ondo då de alltid kommer att förekomma. Det handlar om att alla människor i sina 

möten intar olika positioner och att de är omöjligt att bryta och att det förmodligen är viktigt 

för att kunna samspela och föra en interaktionen framåt. 

 

Det som visade sig vara en bra strategi för att komma in i den digitala aktiviteten och få delta 

i användandet av lärplattan var humor. Då humor är ett socialt fenomen så kan den hjälpa till 
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att öppna dörrar och nya möjligheter för barnen att delta (Walldén Hillström, 2014, s. 110). 

Det är genom leken barnen utvecklar sin identitet anser Kjällander & Moinian (2014, p. 15) 

men den är inte fast i sig utan identiteten förändras och utvecklas hela tiden i olika sociala 

sammanhang. Därav behöver barnen flera olika arenor för lek och därför påpekar Kjällander 

& Moinian att användandet av lärplattor ger barnen ytterligare en arena att utveckla och 

utforska sina identiteter på med andra.  
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5. Teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår ifrån tidigare forskning inom ämnet samt att studien har setts ur ett 

sociokulturellt perspektiv då samspelet med lärplattan är grunden i denna studie. Ahlskog-

Björkman (2014, s. 3) påpekar att inom ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation det 

viktigaste redskapet individen behöver för att delta i ett kollektiv och att förstå sin omvärld 

samt att tillägna sig ny kunskap. Men även fysiska redskap är väldigt viktigt för att lättare 

kunna bearbeta sin verklighet och omvärlden. Även Säljö (2005, s. 167) talar om artefaktens 

betydelse för lärandet och samspel. Eftersom vi ser på lärplattan som en artefakt tillsammans 

med att väldigt mycket av vår tids kommunikation sker genom olika digitala medier, så anser 

vi att det sociokulturella perspektivet svarade bra mot vårt syfte och frågeställningar. Utifrån 

arbetets ramar är det omöjligt att gå in på att förklara hela perspektivet. Men med denna 

kortfattade övergripande struktur om perspektivet och sen genom att förklara lite djupare 

några begrepp som är relevanta för detta arbete inom perspektivet hoppas vi bilda en djupare 

förståelse. 

 

 

5.1 Kulturella medierade redskap/artefakter 

Artefakter är olika redskap eller verktyg som människor fysiskt har skapat och som hjälper 

oss i vardagen samt med lärandet (Säljö, 2005, s. 167). En av dessa artefakter människan 

skapat är lärplattan. ”Mediering betyder att det finns något mellan individen och miljön. 

Individen uppfattar inte världen rakt av utan nyttjar verktyg och tecken.” Det handlar om att 

människan med hjälp av olika verktyg skapar mening, förståelse och kan lösa problem. 

”Verktyg och tecken bär på historisk erfarenhet och de hjälper mig att både att göra och 

tänka. Det jag inte har i huvudet kan jag låna från verktygen” (Strandberg, 2006, s. 30). 

Strandberg (2006, s. 22-24) menar också att rummets utformning är väldigt viktigt för om 

något lärande eller samspel kan ske. För att skapa en god läromiljö ska barnen göras till 

deltagande i rummets utformning där barnen aktivt använder verksamhetens utbud av 

material som t.ex leksaker och böcker. Barnen behöver även ta del av vilka verktyg som finns 

tillgängliga och vilken interaktion rummet möjliggör i samspel med barnens lek. Detta är en 

avgörande betydelse för lärande och utvecklingen.  
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Strandberg (2006, s. 84) hävdar att när vuxna förstår artefaktens betydelse för mänskligt 

tänkande och låter barnen utforska med hjälp av olika verktyg kommer endast fantasin sätta 

gränser för vad som kan ske. Vidare menar Strandberg (2006, s. 93) att IKT är ett verktyg 

som vilket annat som helst och som barnen ska kunna använda i sitt lärande. Men han menar 

även att detta är ett väldigt stort ämne som innehåller mängder av verktyg som öppnar upp för 

en helt ny värld. Lärande till att använda kommunikation, teckenanvändning och datorer har 

möjliggjort och materialiserat detta.  

 

 

5.2 Kamratkulturer 

Löfdahl (2014, s. 13) menar att barn som vistas längre tid tillsammans utvecklar egna 

kamratkulturer, det är just när barn är tillsammans länge ibland flera år som de blir kamrater.  

I dessa grupper ingår barn med liknande normer, värderingar och intressen som kommer fram 

i deras lek. Detta är inget som är ristat i sten utan kamratkulturerna kan variera över tid och 

plats. William Corsaro som myntade begreppet beskriver kamratkulturer som  

 

”en stabil uppsättning aktiviteter eller rutiner, artefakter, värderingar och angelägenheter som 

barn skapar och delar i interaktion med andra barn” (Skånfors, 2013, s. 24). 

 

Vidare menar Löfdahl (2014, s. 13) att barnen inom kamratkulturen har olika statuspositioner 

och att de är medvetna om sina egna och andras. Det visar sig i hur de beter sig mot varandra, 

vem som bestämmer och vilka som får vara med. Språket är väldigt viktigt inom 

kamratkulturen då det blir ett verktyg för att kunna kommunicera och förhandla inom 

gruppen. Hon påpekar också att det inte är det individuella barnet utan snarare interaktionen 

och dynamiken som barnen utspelar mellan sig som står i fokus för att förstå kamratkulturer. 

Det handlar om att kamratkulturer förstås utifrån vad, hur och var som förhandlas mellan 

barnen. Kamratkulturer är alltså inget statiskt som inte kan omförhandlas, utan ett barn kan 

ingå i flera olika kamratkulturer samtidigt. Men för att fortsätta delta i kamratkulturen måste 

barnen vara aktiva och ses som roliga för de andra. 

 

Inom kamratkulturen utvecklar barnen begreppet tolkande reproduktion. Det handlar om att 

barnen utifrån en speciell kontext som de befinner sig i, tolkar och omtolkar händelser, 

normer, värderingar och intryck som blir presenterade för dem, och den tolkande 

reproduktionen blir då meningsfulla inom kamratkulturen (Skånfors, 2013, s. 24-25; Löfdahl, 
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2014, s. 14-15). Corsaro visar detta genom att beskriva tolkande reproduktion som ett 

spindelnät där centrum är familjen och att den byggs ut allt eftersom barnen ingår i nya 

sociala kulturer och bygger sig nya erfarenheter och förståelser (Skånfors, 2013, s. 25; 

Löfdahl, 2014, s. 19). Löfdahl (2014, s. 14) liknar även detta som att barnen precis som en 

dator laddar ner vuxenkulturen runt dem och sedan återskapar nytt för att passa in i deras 

syfte i kamratkulturerna. 

 

5.3 Positionering 

En annan viktig sak inom kamratkulturen är barnens positionering. Löfdahl (2014, s. 17) 

menar att ”kamratkulturen innehåller sociala strukturer och positioner som är inbäddade i den 

sociala kontexten och därmed bidrar till och styr förhandlingarna mellan barnen.” Det handlar 

om att det individuella barnets status och handlingar både blir påverkade och bedömda av 

barnets egen grupp. Att positionera sig eller bli positionerad menar Skånfors (2013, s. 29) att 

det handlar om att ”placeras i relation till varandra i och genom specifika sammanhanget”. 

Det är i den fria leken barnen har störst möjlighet att upprätthålla och skapa nya 

positioneringar. Men även om den fria leken är under en begränsad tid förs ofta 

positioneringarna över till den övriga verksamheten. Barnens lek ses oftast som positiv och 

har en förskönad karaktär men i leken döljs även makt, uteslutningar och sorg (Löfdahl, 

2014, s. 27, 57).  

 

Mycket av förskolans tid består av gemensamma aktiviteter, en oskriven regel är att alla barn 

har lika mycket rätt till de gemensamma rummen samt leksakerna och ingen äger något mer 

än de andra. Det här leder till att barnen ofta måste förhandla om miljön och de tillhörande 

sakerna samtidigt som de ska skydda sitt sociala samspel. Det görs genom att utesluta andra 

och hitta tillträdesstrategier för att kunna delta Corsaro benämner detta som att barnen 

beskyddar sina interaktiva utrymmen (Skånfors, 2013, s. 27). Det handlar om att eftersom 

alla har samma rätt till alla saker och alla utrymmen måste barnen själv hitta lösningar på 

vilka som kan delta i leken, samt hur andra kan uteslutas. Men samtidigt försöker uteslutna 

barn hitta nya vägar in i leken. Vidare hävdar Löfdahl (2014, s. 17) att man inte får stirra sig 

blind på barnens positioneringar om makt, status och identitet, utan ska förstå dem som olika 

mönster som kan skifta inom gruppen beroende på vilka situationer barnen befinner sig i. 

Däremot så bör pedagogerna vara medveten om att vissa barn har lättare att positionera sig i 

högre positioner oftare än andra och sätter sig själva som riddare medan andra barn får vara 

stenar eller träd. 
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6. Metod 

Vår undersökning genomfördes i en liten stad i Mellansverige med barn i åldrarna 3-5 år, vi 

har valt förskolan utifrån tidigare kontakter samt att förskolan använder lärplattan i sin 

dagliga verksamhet. Eftersom det både finns positiv- och negativ respons på lärplattor i 

förskolan ville vi undersöka de olika teorierna kring detta. Då vi valde att undersöka det 

sociala samspelet runt lärplattan så kom vi att observera de olika tillträdesstrategier i 

barngruppen då det finns flera olika sociala regler och utmaningar i de olika sorters aktiviteter 

som förekommer i verksamheten (Vedeler, 2009, s. 58). Här presentera vi vårt material som 

utgår ifrån den data vi samlade in genom intervjuer med både barn och en pedagog samt 

genom flera observationer. Alla barnen som deltagit i studien har vårdnadshavarna gett sitt 

medgivande till, vi har även förklarat för barnen vad vår undersökning handlar om samt att 

barnen själva har fått göra ett aktivt val om de velat vara med och i så fall i vilken 

utsträckning. Alla barn utom ett som blev observerat i en situation med lärplattan blev också 

intervjuade. Ett av barnen ville inte bli intervjuad efteråt vilket självklart respekterades. 

 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar och studiens ramar valde vi metoder som vi ansåg 

bäst kunde ge ett relevant resultat. Eftersom vi utgick från lärplattan som en artefakt för att se 

dess möjlighet till att skapa socialt samspel ansåg vi att vi behövde använda flera metoder för 

att kunna belysa ämnet. Valet föll på att göra observationer under barnens aktiviteter med 

lärplattan samt att göra barnintervjuer när deras tid var slut då barnen fortfarande hade 

aktiviteten med lärplattan färskt i minnet. Då vi gjorde barnintervjuer samt observationer i 

verksamheten skickade vi ut medgivandeblanketter (se bilaga 4) till vårdnadshavarna för den 

barngrupp som vi besökte. Dessa metoder kan komplettera varandra bra där intervjuerna kan 

få fatt i personernas tankar och synsätt samt att observationerna kunde ge oss vad som 

skedde. Vi valde även att intervjua förskolläraren på avdelningen för att kunna se dennes 

tankar om lärplattan och om de stämde överens med barnens. I likhet nämner Bell (2006, s. 

187) att intervjuer ger data av vad personer tycker och tänker, medan att observationer visar 

vad personerna egentligen gör och om de stämmer överens med varandra. Vidare menar dock 

Bell (2006, s. 188) att som observatör alltid måste vara medveten om sina egna värderingar 

och att man inte lägger in sin egen tolkning i handlingen. Genom att vara medveten om detta 

samt att försöka minimera denna risk hade ett observationsschema (se bilaga 3) förberetts där 

vi kommit överens om tre olika spalter som var grunden i de kommande observationerna:  
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Tid - när börjar barnen sin aktivitet och hur lång tid tar det innan fler barn börjar komma, 

händer/säger barnen något intressant och vilken tid var det och hur många barn som är med 

och deltar. 

Förlopp - vad händer under denna tidsperiod, vad säger barnen? Är det någon/några barn 

som blir uteslutna ur gruppen.  

Reflektioner - vad är det vi ser och tänker på. 

Observationsschemat var en grund för att vi som observatörer skulle skapa en lättsam miljö 

med barnen för att undvika att det blev stelt och annorlunda för barnen. Vi förde samtal under 

aktiviteten för att barnen skulle känna sig trygga med vår närvaro men framförallt så 

förberedde vi dem på vad vi gjorde där och att de förstod att det var frivilligt att delta. 

 

Bell (2006, s. 158) beskriver att intervju som metod för att samla in data är väldigt bra 

framförallt för att den är så flexibel “en skicklig intervjuare kan följa upp idéer, sondera svar och 

gå in på motiv och känslor…”. I likhet anser vi att intervjuerna både med barnen och pedagogen 

öppnade upp för personerna att ge mera utförligare svar och att deras tankar och idéer fick 

återspeglas. I en respondentintervju gör det inget om vissa individer i barngrupper säger nej 

till en intervju då det inte är individerna i sig som är det “intressanta” utan det är deras tankar 

som är det relevanta (Esaiasson, 2007, s. 295). Under intervjun hade vi förberett ca 8 frågor 

(se bilaga 1), frågorna var anpassade till åldrarna 3-5 år som både kunde ge långa och korta 

svar då barnet inte skulle missta sitt intresse. Vi ville undvika att ställa slutna frågor och 

följdfrågor som kunde förekomma skulle vara öppna. Intervjuerna varade olika länge 

beroende på vilken ålder det var på barnen men en intervju kunde ta från ca: 5-10 min och 

med pedagogen varade intervjun ca:15 min. I slutet på intervjun med barnen fick de berätta 

vad de kände för tillfället om lärplattan, vi försökte undvika ledande frågor då vi inte ville 

leda in barnen på något specifikt spår utan vi ville höra vad de hade för tankar. Det var ca: 20 

barn i verksamheten men vi valde att inte intervjua alla barnen utan ett urval gjordes, på 

grund av att alla barnen inte hade lämnat tillbaka medgivandeblanketten. Vi diskuterade att vi 

hellre gick igenom varje intervju och observation noggrant samt att vi gjorde väl genomförda 

förberedelser och att analyserna på resultatet skulle undersökas ordentligt vilket Esaiasson 

påpekar är viktigt (2007, s. 294).   

 

Vi hade även förberett intervjufrågor till förskolläraren på avdelningen som vi frågade sista 

dagen vi var på förskolan (se bilaga 2). Där hade vi förberett 7 stycken frågor som var mer 

fördjupande om hur pedagogerna har tänkt kring lärplattans funktion i verksamheten. 
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Pedagogen som vi intervjuade fick frågorna innan intervjutillfället. Även här hade vi valt att 

ställa öppna frågor samt att alla följdfrågorna som uppkom skulle vara öppna och inga 

ledande frågor ställdes under intervjun. Vi hade informerat pedagogen och föräldrarna och 

hade fått samtycke att utföra vår studie (Esaiasson, 2007, s. 290). 

 

6.1 Urval och avgränsningar  

Vi valde att begränsa vår undersökning till en förskola där barnen hade tillgång till att 

använda lärplattan. Genom att vi valde en förskola kunde vi istället vara där i flera dagar, på 

de sättet blev barnen mer vana och trygga med oss när observationerna och intervjuerna ägde 

rum. Barnen som deltog i undersökningen blev styrda av det faktum att vi blev tvungna att ha 

medgivande av vårdnadshavarna och av den anledningen kunde inte alla barn delta eller så 

gick inte alla observationer att använda då vi inte hade fått medgivande till det. Flera barn 

visade dock sitt intresse att delta men av både tidsbrist samt avsaknaden av lappar kunde de 

inte delta.  

 

Den data som ligger som grund till denna undersökning är 7 barnobservationer där det deltog 

mellan två till fem barn vid varje tillfälle. Vi observerade ca: 15 minuter per 

observationstillfälle då en avgränsning behövdes, utgångspunkt till denna tid var från 

verksamheten då de hade 15 minuter med “paddan” som en rutin och barnen var vana med 

det. En konsekvens av detta var att vi tydligt såg en början, flöde och avslut i alla 

observationer. Efter observationen frågade vi barnen om de skulle vilja delta i en intervju där 

de fick berätta lite om vad för sorts aktiviteter de utförde med lärplattan och deras tankar 

kring detta. Därav valde 6 av de 7 barnen som hade förfogande över lärplattan att delta i en 

intervju. Utöver det valde vi också att göra en intervju med förskolläraren på avdelningen för 

att kunna se vad pedagogens tankar var inom ämnet och om de liknade barnens. Bell (2006, s. 

115-116) menar att de metoder som man väljer att använda och den data man samlar in ska 

kunna fullborda undersökningen. Vi använde oss utav triangulering genom att använda flera 

datainsamlingsmetoder på så sätt kan man få kännedom om något utifrån olika synvinklar, 

men all forskning måste ställas mot den tid som finns tillgänglig. När vi hade fått in denna 

data och börjat analysera och transkribera den kände vi att utifrån data och tidigare forskning 

kunde vi börja se ett mönster.  
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6.2 Genomförande 

När vi anlände till förskolan samlade vi in de resterande medgivandeblanketterna och valde 

barn utifrån vilka som hade fått godkänt av sina vårdnadshavare, så några andra barn fick 

ändå vara ägare av lärplattan men inga observationer eller intervjuer utfördes på dessa barn. 

Sedan samtalade vi med pedagogerna på verksamheten vart vi kunde sitta och göra 

observationer, då vi inte ville vara mitt i verksamheten men inte heller kände för att gå iväg 

till en avskild plats. Alla observationer utfördes av oss båda och spelade in ljudupptagning på 

dem, för att kunna gå tillbaka och analysera vidare och se vad vi missade. Vårt syfte var att se 

hur många barn som samlades runt lärplattan samt hur det sociala samspelet fungerar runt 

den. På verksamheten hade de ett så kallat “blått rum” som både var avskilt men med öppen 

dörr, så att det bjöd in till andra barn som ville delta i studien. När tiden började lida till sitt 

slut sa vi till barnen att de skulle avsluta det de gjorde och sedan stänga ner “paddan”. Sedan 

hörde vi med barnen om de skulle vilja svara på några frågor som hörde till det de nyss hade 

gjort, majoriteten av barnen deltog. Vi gick antingen tillsammans eller enskilt med barnen 

utifrån deras önskemål till olika ställen där de kände sig trygga med att svara på frågorna. Det 

hände att vi satt på golvet på en avskild plats på avdelningen samt vid bord och stolar och i 

samlingsrummet tillsammans med andra barn som satt och lekte. 

 

 

6.3 Forskningsetiska ställningsantaganden  

Vi har i vår studie utgått ifrån och förhållit oss till vetenskapsrådets forskningsetiska fyra 

principer (2011, s. 66-69) vilka är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. 

Vilket i stort handlar om att personerna som forskningen utgår ifrån ska bli avidentifierade 

och få sin integritet skyddad. Vi anser att vi har uppfyllt dessa genom att deltagarnas 

uttalande stannar hos oss och görs anonyma i studien. Samt att personens uppgifter blir 

skyddade och att inga utomstående ges tillgång till dem vilket gör att personernas integritet 

blir skyddade och svåra att koppla samman med någon särskild person. Vidare har vi bett om 

vårdnadshavarens tillstånd att observera och intervjua barnen men vi har inte tyckt att bara 

det räckte utan barnen har blivit underrättade av oss vad studien kommer att handla om och 

om de vill delta och hur länge.  

 

Bell (2006, s. 157) beskriver att det är viktigt att deltagarna i undersökningen förstår sina 

rättigheter och vad studien handlar om innan den startar vilket är forskarens skyldigheter att 
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underrätta deltagarna. Vidare menar hon att personer som ska bli intervjuade helst ska ha 

tillgång till frågorna innan för att kunna förbereda sig samt för att veta vad undersökningen 

handlar om. Detta har vi tagit hänsyn till i intervjun med pedagogen då vi delade ut frågorna 

några dagar innan intervjun ägde rum. Men med barnen fann vi inte detta lönt eller 

genomförbart, men barnens svar var ändå värdefulla och välgenomtänkta då de precis arbetat 

med lärplattan när vi började intervjun med dem. Bell (2006, s. 55) hävdar även att det är 

väldigt viktigt med samtyckekravet vilket betyder att deltagarna vet vad forskningen handlar 

om och att de godkänner sitt deltagande. Vad som ofta glöms bort är att forskaren har ett 

juridiskt ansvar om vad och hur materialet ska användas. Vi tycker att detta är något som vi 

har förhållit oss till genom att ge ut medgivandeblanketter till vårdnadshavarna där vi 

förklarat syftet med studien och att materialet kommer behandlas konfidentiellt. Samt att 

pedagogerna blivit delgetts syftet och fått godkänna att vi kan genomföra vår studie inom 

deras verksamhet och att råmaterial kommer förstöras. Det vi har valt att studera om via 

observationer och intervjuer har med stor sannolikhet blivit färgat av våra tidigare 

erfarenheter och tankar inom ämnet, även om vi i största möjliga mån försökt att åsidosätta 

dem. I likhet pekar Walldén Hillström (2014, s. 37) på att all data och empiri man samlar in 

som observatör alltid blir påverkad av ens tidigare val och meningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

7. Resultat & analys 

Eftersom vi inte kunde utgå ifrån alla barn på avdelningen blev vi tvungna att ge ett barn som 

vi hade tillåtelse att studera lärplattan. Men även andra barn deltog utan att vi observerade 

eller intervjuade det barnet, då vi inte ville uteslutna några barn ur gruppen. Detta kan ha 

påverkat resultatet i den mån att barnen inte helt fått välja själv. Men vi tycker ändå att 

barnen var fullständigt med på att använd lärplattan och att barnen upplevdes som positiva, 

samt att om något barn inte kände för att vara med för stunden kunde de återkomma senare. 

Vad som var intressant att notera är att vi inte sa åt barnen vad de skulle göra med lärplattan 

utan det var fritt öppet för barnen att välja själv. Men ändock så valde alla barnen att spela 

spel på lärplattan och inget annat som t.ex. filma eller ta kort. Detta lämnar oss undrande om 

barnen bara hade tillgång till att spela spel på den i vanliga fall, eller om de bara fann detta 

mera attraktivt? Men vi anser ändå att vi fått in tillräckligt med material för att kunna se ett 

mönster och liknelser ur observationerna och intervjuerna.   

   

 

7.1 Sammanställning av barnobservationerna 

Under alla observationer utom en befann det sig ca: 3-5 stycken barn runt den ägande av 

lärplattan, barnen var 3-5 år och det fanns en tydlig skillnad mellan barnens ålder som 

kommer beskrivas här nedan. De äldre barnen 4-5 år hade en stor förståelse för turtagning 

och samt att barnen samtalade om ämnen de var bekanta med som förekom på “paddan”. 

Genom samtal interagerar barnen för att få fram ny information tillsammans med andra barn 

som leder till att barnens förståelse ökar kring de olika ämnena genom ett socialt 

sammanhang och med hjälp av olika artefakter skapar barnen vidare mening och förståelse. 

Vilket Ahlskog-Björkman (2014, s. 3) menar just att barnen skapar mening i sociala samspel 

med hjälp av kommunikationen och redskap ur ett sociokulturellt perspektiv. De yngre 

barnen på verksamheten som vi observera var positiva till lärplattan och dess innehåll. När 

det var yngre barn vid lärplattan så samtalades det inte lika mycket men via kroppsspråk 

interagerade barnen med varandra och hade ett samspel. De hade svårt att välja ett spel och 

spela en längre stund utan de hoppade runt mycket mellan de olika spelen som fanns på 

lärplattan. 

Alla barnen som vi observerade lät de andra barnen som befanns sig bredvid vara med i 

aktiviteten även om ett par barn fick kämpa sig in med olika sorters tillträdes- strategier och 

lyckades i olika mån. Walldén Hillström (2014, s. 74) nämner detta om att barnen använder 
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olika verbala och kroppsliga strategier för att få tillträde men att det är barnet med högst 

position som väljer om de andra får tillträde till leken. I alla dessa observationer var det 

ägaren av lärplattan som var innehavaren av högsta positionen och lät alla som ville vara med 

få det men i olika positioner. Dessa positioner beskriver Ljung-Djärf (2004, s. 119-120); 

Walldén Hillström (2014, s.75) som är ägaren, deltagaren och åskådaren vilka framstod 

tydligt i våra observationer vilken position barnen fick.  

 

I den observationen där det endast ingick två barn (en ägare och en deltagare) så valde barnen 

själva att sitta i ett hörn på avdelningen som förskolan hade som “padda” hörnan. Inget annat 

barn kom förbi under tiden vilket vi antar beror på att barnen satt i den hörnan där de själva 

uppfattar att bara två får närvara vid. Samt att platsen är så pass undanskymd att den inte 

inbjuder till större samspel och att de andra barnen lätt missar att några är där då det inte syns 

från övriga platser. Men då de endast deltog två barn gjorde att deras samspel blev väldigt 

intimt och möjliggjorde en interaktion mellan barnen och lärplattan på ett annat sätt än när 

det var flera barn. Ägaren var här villig att låta deltagaren komma med förslag och även 

handgriplig hjälp på hur saker kunde lösas och utforskats, barnen satt tätt ihop och studerade 

lärplattan och hjälptes åt även om ägaren mest styrde i vad som framstod som ett lustfyllt 

socialt samspel. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt kan det handla om att barnen valde 

denna undanskymda hörna för att de ville skydda sin kamratkultur och sina positioner 

(Löfdahl, 2014, s. 13,17; Skånfors, 2013, s. 29). Hade barnen valt en mera öppen plats hade 

det förmodligen kommit fler barn och försökt få tillträde till leken och barnens positioner 

samt att den egna kamratkultur inte hade blivit lika självklar vilket hade medfört att deras 

syfte med leken inte uppfylldes. Men genom att de valde denna plats blev leken skyddad och 

som Corsaro säger skyddade de sitt interaktiva utrymmen (Skånfors, 2013, s. 27). 

 

Ett annat exempel på hur barnen samtalade om de olika spelen var en 5 årig flicka som 

spelade ett spel med en skolbuss som körde runt och släppte av passagerare på olika 

hållplatser, pojke 5 år börjar då berätta för oss observatörer om vilken skola x ska börja på 

efter sommaren samt vilken skola deras äldre syskon går på. När vi observera de yngre 

barnen på verksamheten som var ca:3 år märkte vi att de inte kunde sitta lika länge med ett 

spel utan de bytte ofta spel, ett barn bytte spel 6 gånger under 15 minuts period medan de 

äldre barnen 5 år satt med max 2 spel under samma tidsperiod. De yngre barnen pratade inte 

lika mycket då de var koncentrerade på vad de gjorde i spelet och de barn som befann sig 
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bredvid var tysta och tittade på men de skrattade hela tiden och hade kul trots att de inte 

samtalade lika mycket med varandra.  

 

I en observation deltog 4 barn även om en flicka bara fick titta på, hon erbjöds aldrig att delta 

i konversationen hon gjorde dock ett försök till att komma med men det blev ignorerat av de 

andra barnen och hon blev där med positionerad som åskådare. Ägaren är en pojke som 

annars var lite tystare men när han blev tilldelad lärplattan kunde han styra aktiviteten och 

fick en högre position. De två andra barnen deltog aktivt i spelandet och fick därmed platser 

som deltagare. Vad som var särskilt intressant i denna observation var att barnen skapade ett 

nytt spel i spelet med flit. Barnen förklarar för oss att de gjorde detta av egen vilja och i 

samspel för att skapa en mer spännande handling och att det blev roligare även om det inte är 

meningen så. Spelet handlade om att man ska para ihop olika bollar på en vagn, men barnen 

valde att para ihop dem fel så att det sker explosioner istället. 

 

 Utdrag ifrån barnens samtal: 

Pojken som deltagare säger ”gör så den sprängs”… vi görs så den sprängs, då blir det 

roligt” 

Pojken som ägare säger ”ja det gör vi, då ska jag köra på” 

Flickan som är deltagare svarar ”mm, ja ja”… ”när sprängs de då” 

Pojken som är deltagare ”när alla bollar är uppe på varan, när det är slut på bollar, 

där” 

Pojke som är ägare ”ja, de röda” 

Pojke som är deltagare ”visst vill du att de sprängs” 

Pojke som är ägare ”Åja, det börjar bli tungt” 

Flickan som är deltagare ”snart kommer den att sprängas eller hur” 

 

Barnen fortsatte att spela och kommunicera både verbalt och kroppsligt med varandra om hur 

de skulle få bollarna att sprängas och när de sprängdes skrattade alla och hade kul. Vad vi 

tyckte var intressant var att samspelet och konversationen i denna observation var mera 

utförlig än de flesta andra. Att barnen skapade sitt eget spel i spelet när de gick emot vad som 

skulle göras kanske kan vara svaret på att de blev ett så bra socialt samspel, för att barnen helt 

utgick ifrån sina egna intressen istället för förutbestämda görande. Skånfors (2013, s. 24-25) 

& Löfdahl (2014, s. 14-15) menar just att barnen i sin kamratkultur genom tolkande 

reproduktion omtolkar och skapar ny mening åt dem. Vilket barnen gjorde i denna 
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observation när de skapade ett nytt spel i spelet vilket förmodligen ledde till en starkare 

kamratkultur. I observationerna framstod det väldigt tydligt vem som var ägande av lärplattan 

samt vilka som var deltagare och åskådare runt ägaren. Det var ägaren som alltid styrde och 

valde vad som skulle spelas men när de fastnade på olika ställen var de andra barnen som var 

deltagare hjälpsamma och förklarade hur de skulle klara av de olika hindren som uppkom 

under spelets gång. För det mesta valde även ägaren att ta åt sig tips och även viss fysisk 

hjälp från deltagarna många gånger gjordes detta utan att ägaren kommenterade att de 

lyssnade men vi såg att ägaren av lärplattan valde att göra så som blivit förslaget. Under varje 

observation såg vi att det var ett givande socialt samspel mellan barnen, de samtalade om 

varje spel fastän de kunde sväva ut ibland höll barnen sig alltid till lärplattan och dess 

innehåll.  

 

Barnen kunde komma med kommentarer som: 

“Det här spelet har jag hemma”. 

“I den här rymdraketen är det alltid någon när man bygger den”, i detta samtal berättar 

barnet om hur det går till när man bygger en rymdraket i spelet, samt att det måste 

vara någon inuti rymdraketen som gör att den byggs ihop för att sedan kunna åka 

iväg. 

 

I varje spel som förekom hjälpte barnen åts och samtalade om vad de gjorde, hur de skulle 

lösa pussel och andra problemlösnings spel samt hur de skulle inreda vissa rum med saker. 

Berman & Fors (2015, s. 25) menar just att barnen som hjälper varandra när de spelar ökar 

deras sociala samspel. Vi som observatörer startade inga samtal med barnen utan de var de 

själva som bestämde vad de skulle prata om. Men när barnen fråga oss om vi visste hur spelet 

fungerade eller liknande frågor så svarade vi och gjorde medvetet så att barnen skulle få 

förklara vad spelen handlar om och hur man ska lösa de olika problemen. Detta gjorde vi för 

att öka barnens sociala samspel med de delaktiga (både barn och oss själva) i denna situation, 

barnen får träna språkligt samt får de träna på att förklara och prata inför en grupp. 

 

Vi kan tydligt utläsa ur våra observationer att barnen samarbetar och samspelar med varandra 

om än i lite olika mån. Barnen kommunicerar både kroppsligt och verbalt med varandra 

utifrån lärplattan. Detta ser även Walldén Hillström (2014, s. 22) att artefakten blir en 

utgångspunkt som kan möjliggöra och styra en mängd olika samspel. Vilket barnen i våra 

observationer gav uttryck för genom olika interaktioner med varandra. De berörde turtagning 
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och förstod vad det innebar, de samspelade bra med varandra och lät alla komma till tals även 

om det rådde tydliga hierarkiska positioner utifrån vem som styrde lärplattan. Walldén 

Hillström (2014, s. 110) menar att humor är en bra strategi för att bli en deltagare i leken och 

att den öppnar nya vägar in. Vi kunde även se att barnen använde sig av detta då alla barnen 

utnyttjade humor och bejakande av ägaren för att positionera sig starkare i förhållande till 

lärplattan. Barnen som var deltagare bejakade ägaren väldigt mycket och de visade sig i att de 

höll med ägaren i vad den gjorde och att de berömde ägaren när den spelade. Men barnen 

använde även mycket humor i form av att de skämtade till saker som hände på spelen och 

skrattade mycket. Barnen kunde även dra paralleller till verkliga livet och berätta om den på 

ett skämtfulla sätt. Som ett barn gjorde när ägaren spelade ett spel där man sköt saker då 

förklarade barnet att dennes kusiner var poliser och att ”de skjuter när nån säger nått, eller gör 

nått, pang, pang” och skrattar. Så vi kunde se i våra observationer att humorn blev just ett sätt 

för barnen att behålla sina positioner eller att kunna bli deltagare och på det sättet bli en del 

av interaktionen och kamratkulturen.  

 

 

7.2 Sammanställning av barnintervjuerna  

Detta är en samanställning av de sex intervjuerna vi gjorde med barnen på förskolan. Barnen 

fick själva välja efter observationen om de ville delta och vart de ville vara och om båda vi 

skulle delta. Detta ledde till att intervjuerna hölls på en mängd olika ställen allt från där vi 

observerade till i en koja eller att barnet klättrade runt på oss. Variationen på platserna var 

stor liksom hur länge de höll på vilket varade mellan ca: 5-10 minuter. Barnen valde också 

om de ville vara själva eller om andra barn skulle få vara med. Vår tanke var att tillmötesgå 

barnen och att de skulle känna sig nöjda och trygga för att på det sättet hoppades vi att 

frågorna skulle generera i djupare och utförligare svar med möjlighet till uppföljning. 

Alla barnen uttrycket att det var kul och roligt att använda lärplattan i intervjuerna och de 

flesta barnen var väldigt intresserade på att delta eller använda lärplattan vilket även både 

Bergman & Fors (2015, s. 19; Sheridan & Pramling Samuelsson (2003, p. 279) sett i sina 

studier att barnen är väldigt positiva och genuint intresserade av tekniken.  

 

Barnen uppgav även att de ville använda paddan mera. Vi tolkar det som att lärplattan även 

uppstår som en attraktiv artefakt för barnen i den fria leken men den finns inte alltid 

tillgänglig och det är inget barnen bara kan plocka fram. Utan barnen upplever det som att de 
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måste få tillstånd av en ”fröken” att använda den. De utryckte sig bland annat ”jag säger till 

fröken att jag vill spela, sen får jag vänta på min tur” ett annat barn säger ”jag går och hämtar 

fröken, hon liksom godkänner.” Vi förstår det som att barnen har den uppfattningen att de måste få ett 

godkännande och tillstånd av pedagogen för att kunna använda sig av lärplattan. Så när barnet fått 

tillstånd att använda lärplattan sätter de sig oftast i en lugn vrå i utkanten av verksamheten 

som pedagogerna utsätt till paddahörnan där barnen har möjlighet att arbeta avskilt. De sitter 

vid sidan av diskbänken och drar barnen in fötterna kan man inte se att de är där utan att gå 

fram dit. 

 

Barnen beskriver även att användandet av lärplattan är styrd av en klocka och när den ringer 

är det nästa barns tur att använda den. Klockan är en timer som ställs på 15min av 

pedagogerna. Flera barn uttryckte att det var jobbigt att behöva vänta på sin tur att spela och 

därmed gav upp försöket att komma åt lärplattan en sa ”ibland bara orkar jag inte.” Vi tolkar 

detta som att barnen upplever det jobbigt att behöva vänta på sin tur och att de även finner det 

frustrerande att de inte kommer fram till lärplattan på grund av reglerna runt den. Barnets synbara 

markering i hur de höjer rösten och rullar med ögonen när de säger ”ibland bara orkar jag inte” blir 

en tydlig frustration från barnets sida att den känner det näst intill omöjligt att få tillgång till 

lärplattan. Vidare beskriver barnet i fråga att den nästan aldrig får lärplattan efter vissa barn. Detta 

tyder på att barnen har svårt att komma in och få vara med på denna plats om inte de tillhör ägarens 

kamratkultur vilket även Engelsen & Jernes (2012, s. 287-288) påpekar i sin studie.  

 

Vidare uttryckte barnen att det var det barnet som hade lärplattan som bestämde vad som 

gjordes medan den andre fick bara titta på och vänta på sin tur för ”fröken.” Barnen sa ”alla 

får inte, bara titta på för fröken” men också ”man får va med, men, men inte störa.” Barnens 

uttalande tyder på att de har en klar bild över hur det ska fungera när de använder lärplattan 

på förskolan. Alla barnen uttryckte att de antingen spelade själva eller så fick ett annat barn 

delta eller titta på. Det var att äga lärplattan som sågs som det roliga det uttrycktes genom 

”roligast när jag har den” och ”när jag spelar är det kul.”  Vi ser det som att alla barnen vi 

intervjuade tyckte det var roligast när de själva var ägare men att andra barn accepterades att 

titta på och även till en viss del delta om barnet som var ägaren av lärplattan fann det 

givande. Utifrån vad barnen säger ser vi tydligt hur barnet intar en ägarroll för den som 

förfogar över lärplattan och att de andra barnet blir förpassat till att vara åskådare efter 

pedagogens direktiv och vänta på sin tur, vilket Ljung-Djärf (2004, s. 118) talar om i barnens 

positioner kring datorer. 
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De flesta barnen tyckte inte att de spelade olika spel själv eller när de var två, det kan handla 

om att barnen mest spelade själv och att de upplevde det som att de andra barnen bara skulle 

titta på och inte delta. Men en del av barnen uttryckte ändå att de spelade olika spel beroende 

på om de var själva eller inte. Ett barn tyckte om att spela ”akta bina, gillar jag” men spelade 

inte detta med andra det kan handla om att de andra barnen inte tycker spelet är roligt och att 

barnet inte vill välja ”fel spel” men det kan även vara att barnet bara ville göra det själv.  

Vi såg att barnen förhåller sig till olika regler som finns på förskolan eller som de upplever 

att de ska förhålla sig till. Det blev tydligt när vi var där under våra observationer att dessa 

regler inte gällde och att det på det sättet öppnades upp för barnen att samspela och förhålla 

sig till och runt lärplattan på ett annat sätt en vad de var vana vid. 

 

 

7.3 Sammanställning av pedagogintervjuven  

Förskolläraren som vi intervjua har jobbat på denna verksamhet sedan HT -14 och har jobbat 

inom yrket i ca: 32 år. Pedagogen berättade att det fanns en lärplatta per avdelning som både 

pedagogerna och barnen använder, den första lärplattan fick de år 2010 då pedagogerna 

använde sig av dem samt att de fick utbildning inom detta område de 2 första åren innan 

barnen fick började använda lärplattan. Pedagogen berättade vidare att de har en struktur på 

avdelningen hur användandet kring lärplattan fungerar, hon berättade att varje barn ska få 

sitta med paddan minst en gång varje månad och att de för protokoll på det. 

 

När vi ställde frågan om barnen sitter i grupp eller ensamma när de brukar plattan så 

berättade pedagogen att det är olika, för det är den som brukar plattan som bestämmer om hur 

många som ska befinna sig bredvid eller om detta barn vill sitta själv. Här ser vi en klar 

skillnad och motsättning i vad barnen säger då de upplever att det är pedagogerna som styr 

antalet deltagare vid lärplattan.  Pedagogen förklarar hur de går tillväga när de ska använda 

sig utav nya applikationer till lärplattan, först samtalar de på avdelningen om vad de vill 

använda för applikationer och hur de ska användas i verksamheten, sedan har verksamheten 

fått hjälp från både kommunen och förskolechefen med att ladda ner applikationer som är 

okej i verksamheten. Pedagogen betonar även här att barnen inte har kommit med några 

förslag om applikationer som de vill ladda ner men att föräldrarna har kommit med förslag 

men då har de förslagen varit för skolinriktade som inte passar i förskolans verksamhet.  
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När barnen använder sig utav lärplattan får de som sagt bestämma om de vill sitta själv eller 

hur många barn antal som får befinna sig bredvid och detta kan barnen hantera bra och 

pedagogerna observerar barnen för att se hur samtalet går och vilka program barnen använder 

sig utav. En annan fråga vi ställde var hur länge barnen har tillgång till lärplattan och varför 

det är så? Pedagogen berättar här att barnen har tillgång till lärplattan i 15 min/ var och har en 

timer som tjuter när tiden är slut. Pedagogerna på avdelningen observerar barnen när 

lärplattan används och om barnen sitter i par eller fler så studerar pedagogerna om barnen kan 

turas om och lämna över lärplattan när deras tid är slut, detta har gått bra. Något tydligt svar 

på varför de har denna tidsgräns fick vi inte men att de rörde sig om att alla skulle hinna 

använda den var klart. 

 

Då vi frågade om lärplattan är en tillgång till socialt samspel var pedagogen mycket positivt 

och ser detta som ett mycket bra verktyg. Pedagogen förklarade vidare att det är på grund av 

de pedagogiska applikationerna i lärplattan som skapar samtalen kring dem samt att barnen 

hjälper varandra. Här ser vi att pedagogen intar ett sociokulturellt perspektiv detta styrks av 

Ahlskog-Björkman (2014, s. 3) som förklarar vikten av kommunikation, samspel och 

artefaktens hjälp till att skapa mening och nytt lärande inom perspektivet. Vad som ändå var 

lite intressant att notera är att samspelet endast blir till för två barn åt gången utifrån deras 

regler om användandet av lärplattan. Utifrån våra frågeställningar tolkar vi det som att 

pedagogen anser att det förekommer socialt samspel runt lärplattan. Samt att det är 

framförallt de pedagogiska applikationerna som möjliggör ett samspel mellan barnen när de 

kommunicerar och hjälper varandra. 

 

 

7.4 Meningsskiljaktigheter  

Utifrån vår frågeställning om -hur bjuds barnen in att arbeta med den digitala lärplattan? 

visade resultatet för vår studie på intressanta faktorer. Det framkom tydligt att barnen hade en 

synpunkt/uppfattning om hur de får tillgång till “paddan” i verksamheten medan pedagogen 

som vi intervjua hade en annan synpunkt. Barnen berättade i sina intervjuer att de antingen 

ska sitta ensam eller med en kompis när de använder lärplattan, medan pedagogen berättade i 

sin intervju att barnet som är ägaren av lärplattan får bestämma hur många barn som får delta.  
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8. Diskussion 

Syftet med denna studie var att vi hade för avsikt att undersöka om det förekom socialt 

samspel i förskolan mellan barnen när de använde lärplattan. Men även i vilken utsträckning 

det i så fall förekom och vilka möjligheter som erbjöds i situationerna som uppstod 

runtomkring lärplattan.  

 

Vi utgick ifrån dessa frågeställningar: 

● Förekommer det socialt samspel runt lärplattan? 

● Vilket socialt samspel möjliggör verktyget samt hur kommer det till uttryck? 

● Vad är det inom lärplattan som öppnar upp eller utesluter socialt samspel? 

● Hur bjuds barnen in att arbeta med den digitala lärplattan? 

 

Studiens resultat visar att många faktorer så som åldern på barnen och vilka kamratkulturer 

som finns i förskolan är avgörande för om ett socialt samspel förekommer mellan barnen vid 

användandet av lärplattan och i så fall i vilken utsträckning. Vi har med studiens syfte och 

frågeställningar försökt att belysa hur det kan se ut på en förskola och vad barnen och 

förskolläraren har för tankar och uppfattningar om användandet av lärplattan. Vi har inga 

anspråk på att studien är representativ i generell mening, men den ska istället ge en bild av 

hur det för tillfället fungerade på en förskola i Sverige. Det är därmed ingen definitiv sanning 

om ämnet utan ger en förståelse av hur det kan se ut idag på en förskola. Men självfallet finns 

det inget som talar emot att liknande händelser och tankar utspelar sig på andra förskolor i 

landet. Men det är sådant som bara går att spekulera om utan att göra en vidare studie, vilket 

inte vare sig var meningen eller möjligt med denna studie.    

Vad vi anser som var det viktigaste för att överhuvudtaget kunna åstadkomma ett socialt 

samspel är att barnen har tillgång och möjlighet till att använda lärplattan på förskolan. På 

den förskolan där studien utfördes hade barnen denna tillgång och därav valet, men vad vi 

kunde se var att barnen hade en syn på användandet av lärplattan medan pedagogen på 

verksamheten hade en annan syn. Alla barnen berättade i sina intervjuer hur deras uppfattning 

om systemet kring lärplattan fungerade. Barnen hade fått en uppfattning av pedagogerna att 

de får vara ensam med lärplattan eller två och två samtidigt som pedagogen berättar i sin 

intervju att det är barnet som är ägaren av lärplattan som får bestämma hur många barn som 

får delta. Hur kan då barnen fått en annan uppfattning undrar vi?  
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Eftersom det tydligt framgick att alla barnen hade denna uppfattning och att den var 

sanktionerad av pedagogerna. En tänkbar förklaring är att det uppstått meningsskiljaktigheter 

mellan pedagogerna då de kan ha olika åsikter inom detta ämne och har då informerat barnen 

om vad de tycker. Det kan även i vissa situationer varit så att barnen har upplevts varit för 

många vid lärplattan tidigare och att de då har uppstått konflikter mellan barnen eller att det 

befaras att bli så. Vilket har lett till att pedagogerna då kan ha sagt utan vidare förklaring att 

det skulle vara bättre om barnen var i mindre grupper. 

 

En tänkbar förklaring till barnens uppfattning är miljön där de ska använda lärplattan. 

Eftersom “paddahörnan” är i ett hörn i verksamheten på en madrass längst ner i en gång vid 

sidan av diskbänken. Vilket vid andra situationer är det bara pedagogerna som brukar röra sig 

där, vilket påverkar vilka möjligheter till socialt samspel som kan ske. Denna vrå möjliggör 

för barnen att i lugn och ro kunna utforska lärplattan antingen enskilt eller med en 

medspelare. Vilket visade sig i en av våra observationer med två barn att denna plats just 

möjliggjorde ett väldigt intimt samspel där båda barnen hade möjlighet att utforska och leka 

med lärplattan tillsammans. Vår förmodan är att detta just är pedagogernas syfte med denna 

hörna att barnen enskilt eller i par ska kunna leka och lära av varandra på ett stillsamt sätt fria 

från yttrestörning. Men samtidigt som denna miljö möjliggör en viss form av interaktion så 

begränsas barnen märkvärt av dess fysiska utformning. Walldén Hillström (2014, s. 58) 

menar att rummets fysiska utformning och dess föremål påverkar vilket samspel som kan ske. 

Här blir barnen begränsade av platsen då den inte tillåter att mer än två barn åt gången får 

delta vid användandet av lärplattan och därför inte kan möjliggöra ett större socialt samspel. 

Här i kan ligga förklaringen på att barnen upplevde det som en regel att två åt gången endast 

fick använda lärplattan då pedagogerna valt att inreda en plats som inte var anpassad för fler. 

Ahlskog- Björkman (2014, s. 2) anser att om barn i förskolan ska ha möjlighet att samarbeta 

och lära sig av varandra är det viktigt att pedagogerna tillhandahåller gynnsamma 

förutsättningar för detta. Det görs genom att skapa tillåtande klimat med möjligheter och vilja 

till samarbete. Frågan blir då om förskolan hade skapat gynnsamma förutsättningar?  

   Till viss del har förskolan absolut gjort det då samspelet mellan två kan fortlöpa avskilt men 

platsen är inte optimerad för att låta flera barn delta. En spekulation kring detta är att inget 

barn utanför kamratkulturen kommer ges tillträde till deltagande då pedagogerna gav ägaren 

av lärplattan makten att avgöra om nått annat barn fick delta eller ej. Då blir det föga troligt 

att något barn med lägre status eller mindre kunskap kommer kunna delta i aktiviteten och på 

det sättet lära sig av en skickligare användare.  Platsen kan istället bli en befästning av redan 
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starka kamratkulturer och öppnar upp för ägaren att utöva makt och uteslutningar. Löfdahl 

(2014, s. 27, 57) påpekar att leken inte bara är positiv utan att den innehåller både makt, 

uteslutningar och sorg. Den här platsen skulle då kunna göra att de yngre barnen som 

förmodligen har mindre digitala kompetenser inte kommer få delta när de äldre barnen har 

lärplattan, vilket några barn i intervjuerna påpekade genom att de inte fick tillträde eller inte 

orkade vänta på sin tur. Men tillskillnad mot våra observationer möjliggjorde vi istället att 

platsen vi valde öppnade upp för fler barn att delta samtidigt och att åskådarplatsen snarare 

accepterades. I våra observationer framstod barnen i de tre olika positionerna som är ägare, 

deltagare och åskådare där positionerna dels var självvalda eller styrda av ägaren och till viss 

del av deltagarna. De positionerna barnen tog eller fick möjliggjorde olika samspel mellan 

barnen där de interagerade med varandra om turtagning, samarbete och lära av varandra 

under en lustfylldlek utifrån vad deras positioner möjliggjorde. Så barnens positioner och 

vilka applikationer som används påverkar om och vilket socialt samspel som sker. 

 

En annan tänkvärd sak att notera och fundera kring är att användandet av lärplattan är 

tidsstyrd. Pedagogen menade att timern hjälpte barnen att veta när de skulle lämna över till 

nästa barn. Pedagogerna förde också statistik på att alla barn hade fått använt lärplattan minst 

en gång i månaden men det framgick aldrig om det fanns något övre tak. Vi antar att de 

handlar om att både se lärplattans potentialer till lärande samtidigt som en viss skepsis till 

användandet i för stora mängder. Vilket styrks av vad Geist (2012, p. 27); Walldén Hillstöm 

(2014, s. 21) när de pratar om olika myter och farhågor kring barnens användande av digitala 

teknologier. En tänkbar förklaring är att de råder delade meningar om användandet av 

lärplattan mellan pedagogerna. Samtidigt som pedagogen i intervjun hävdar att lärplattan 

möjliggör socialt samspel och lärande kan deras handlande visa på annat. Ingen annan 

aktivitet eller artefakt i förskolan är vare sig reglerad av tid eller följs upp av statistik. Vi har 

aldrig varit med om eller hört att barnen blivit klockade på hur länge de lekt med en viss bil, 

lagt ett pussel eller ritat vilka är vanligt att barnen gör på förskolan. En tanke kan vara att 

lärplattan är en eftertraktad leksak som 20 barn vill leka med, för att få en turtagning i 

verksamheten så att alla barn som vill arbeta med lärplattan ska få en möjlighet till det 

använder sig pedagogerna utav en timer. En tanke är då från vår sida varför pedagogerna 

sätter en gräns på att barnen får använda lärplattan en gång i månaden och inte en gång i 

veckan, då det borde hinnas med. 

 



36 

Men när de kommer till användandet av lärplattan tyder den forskning vi tagit del av att 

lärplattor fortfarande bemöts med oro, då pedagogen i vår studie upplevdes vara positiva till 

lärplattor finns det pedagoger enligt forskning som fortfarande är emot lärplattor i förskolan.  

Antagligen handlar det om att lärplattan fortfarande är en relativt ny företeelse men 

framförallt att det saknas tillräckligt med kunskap inom ämnet. Sheridan & Pramling 

Samuelsson (2003, p. 277) menar att det hänger på pedagogernas kunskap och deras synsätt 

på användandet när barnen kommer i kontakt med digitala tekniker. Att vi valde att följa 

förskolans direktiv om tidsbegränsningen bottnade i att dels barnen skulle känna igen sig och 

att vi behövde en tidsgräns för observationerna. Vi ser både fördelar och nackdelar med att ha 

denna begränsning. Genom att ha dessa tidsgränser möjliggör det för flera barn att hinna 

använda lärplattan och att de får en bredare digitalkompetens. Men samtidigt ser vi på 

avgränsningen som något negativt och att man inte helt står upp för användandet och att det 

beläggs med ett visst motstånd. Däremot så påpekade pedagogen att barnen börjar lära sig att 

dela med sig av lärplattan och att de inte är lika styrda av tiden längre. Vi tolkar detta som att 

förskolan haft en inkörningstid för barnen och att de nu kommer börja att rucka på reglerna 

för att se hur mycket ansvar barnen klarar av att ta själva. Förskolan arbetar därmed mot en 

förändring för att bemöta barnen i deras behov och intressen. Det skulle vara intressant att se 

hur barnen kommer att förhålla sig till lärplattan och i vilken utsträckning de kommer 

använda den när den finns tillgänglig för barnen att använda fritt i den fria leken. Kommer 

lärplattan bara vara en nyhetens behag som alla vill använda i början eller kommer den bli en 

till möjlighet bland alla andra i barnens lek och utforskade på förskolan. Walldén Hillstöm 

(2014, s. 21) menar att lärplattan ska användas som vilket annat verktyg som helst på 

förskolan men att den öppnar upp bra för både olika samspelsformer och kommunikationer. 

 

Det vi tydligt såg i våra observationer var positionerna barnen fick utifrån Ljung-Djärf (2004, 

s. 118); Walldén Hillström (2014, s. 75) om rollerna som ägare, deltagare och åskådare. Vi 

kunde se utifrån dessa definitioner om barnen var ägare, deltagare eller åskådare av 

lärplattan. Men vad vi även såg och ställer oss frågande till är om rollerna verkligen är så 

svart eller vit eller om de beror på något mer. Utifrån våra observationer tycker vi att man 

kunde se flera nyanser av rollerna och att de kunde skifta i sin karaktär och antingen kunde gå 

åt ena eller det andra hållet. Rollen som ägare framstod ändå som uppenbar då det var den 

som hade lärplattan som var ägaren. Men rollerna som deltagare eller åskådare anser vi kan 

vara svårare att definiera då flera faktorer kan spela roll till vilken position barnen får. 

Samtidigt menar vi att man måste vara medveten om att det är ut ett vuxenperspektiv som ger 
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barnen dessa roller och positioner, samt att barnen själva kanske inte alls upplever sig så. På 

ena sidan kan åskådarrollen lätt ses som negativt, då barnen blir uteslutna och inte får vara 

med att påverka leken eller delta i interaktionen. Men på andra sidan kan åskådarrollen vara 

positiv då den möjliggör för barn med mindre digitala kompetenser att delta och lära sig utav 

de mer erfarna användarna utan att de behöver framstå som okunniga.  

 

Engelsen & Jernes (2012, s. 287-288) påpekar att det är ägaren som styr aktiviteten och att 

denna person kan välja att blockera eller acceptera de andra barnen. Men även om ägaren styr 

positionerna tillviss del då denna person väljer om de andra får delta eller bli bejakade så kan 

även deltagaren inleda ett samspel med åskådaren. Så även om åskådaren inte kan påverka 

eller får delta av ägaren kan deltagaren bli en länk och en medlare mellan ägaren och 

åskådaren och på det sättet blir det en interaktion mellan alla. Värt att reflektera över är om 

olika grader av interaktion utesluter deltagande och i så fall utifrån vems perspektiv ser man 

på saken. Är det vi vuxna som avgör hur situationen är eller är det barnens egna uppfattningar 

och känslor som ligger till grund för hur interaktionen blir mellan barnen i aktiviteten? 

 

Dagens barn kommer till förskolan med en mängd olika erfarenheter om digitala verktyg. Det 

är meningen att pedagogerna ska välja att utgå ifrån barnens intressen och tidigare 

erfarenheter, därför bör barnen ha tillgång till att använda lärplattan då barnen finner den 

intressant och är en del av deras livsvärld. Men för att kunna göra det krävs att förskolan har 

tillgång till verktyget och att pedagogerna har rätt utbildning och är motiverade till att 

använda lärplattan. Vidare så krävs det att miljön är anpassad till att barnen i samspel kan 

leka, lära och utforska med hjälp av lärplattan.  

 

Sheridan & Pramling Samuelsson (2003, p. 277) påpekar också att det handlar om en 

demokratisk rättighet- jämställdhetsfråga till att barnen har tillgång och lär sig använda IKT i 

förskolan. Vidare menar Walldén Hillström (2014, s.15,17; Forsling, 2011, s. 78) att 

Europarådet och Europaparlamentet anser att digital kompetens även är en nyckelkompetens 

till det livslånga lärandet, vilket grunden ska läggas i förskolan. Därför anser vi att barnen ska 

ha tillgång till att använda lärplattor i förskolan. Men inte bara för att de ger dem 

digitalkompetens utan för att verktyget har potentialer till att skapa forum där barnen övar sin 

sociala förmåga som stärker och möjliggör nya kamratkulturer i en social interaktion med 

utgångspunkt i lärplattan. Men i likhet med allt annat som sker inom förskolan bör 
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applikationerna samt hur verktyget används ständigt granskas av pedagogerna ur ett kritiskt 

förhållningssätt för att se om det fyller en funktion kopplat till förskolans syfte och mål.  

Vi ser på lärplattan som ett verktyg som kan möjliggöra en mängd olika lärande så som 

språkutveckling, samspel och finmotorik och att den är bra för barnens interaktion med 

varandra då den öppnar upp för nya sociala samspel. Det handlar inte om att den ska ta över 

andra saker i förskolan utan att vara ett komplement till nytt lärande och samspel mellan 

barnen och pedagogerna. Kjällander & Moinian (2014, pp. 13-14) påpekar att lärplattan ger 

barnen och pedagogerna en jämnare horisontell relation än vad många andra aktiviteter gör 

på förskolan. Vi anser att lärplattan kan bli som en bro som binder ihop lärandet och skapar 

nya relationer mellan alla inblandade och som utgår ifrån barnens livsvärldar och intressen. 

Denna studie är inriktad på hur barnen samspelade med varandra och lärplattan och de 

pedagogerna som befann sig på verksamheten höll sig undan medan vi utförde 

observationerna samt intervjuerna. Läroplanen för förskolan säger att den pedagogiska 

verksamheten “Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter” 

(Lpfö98/10, s. 11). Så utifrån vad läroplanen säger menar vi att förskolan ska arbeta med 

lärplattor för att de utgår ifrån barnens tidigare erfarenheter och att barnen visar ett stort 

intressen av dem. Samt att barnen har behov av det då det anses som en av 

nyckelkompetenserna människan behöver. Vidare hade alla barnen åsikter om att de ville 

använda lärplattan på förskolan då det är roligt. 

 

 

8.1 Slutord  

Lärplattorna är här för att stanna och det är upp till pedagogerna att arbeta aktivt med den och 

skapa goda lärande - samt utvecklingsmiljöer för barngruppen. De frågeställningar som vi 

utgick ifrån i denna studie har vi funnit svar på men det har även uppkommit nya frågor om 

hur det kan se ut i förskolor i olika kommuner, hur olika pedagoger anser att lärplattan bidrar 

till socialt samspel. För att få svar på detta krävs en fortsatt forskning inom ämnet, men ett 

otroligt intressant område att utföra en vidare forskning inom. Vi ser att användandet av 

lärplattor på ett pedagogiskt sätt kan möjliggöra nytt pedagogiskt innehåll i förskolans 

verksamhet. I liket med vad Geist (2012, p. 33) säger om att barnen idag lever i en 

teknikdominerad värld. Om vuxna då försöker begränsa deras tillgång och användning av 

tekniken för att de ser den som olämplig för barnens utveckling ”is like swimming against the 

tide”. Lika lite som det går att simma uppströms går det att ta bort tekniken och vi ser snarare 
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att lärplattan ska vara en del av verksamheten likt allt annat och att istället för att tidsbegränsa 

den bör pedagogerna tillsammans med barnen skapa andra lika attraktiva möjligheter och 

aktiviteter som lärplattan för barnen. 

 

 

8.2 Vidare forskning 

Att forskningen är oense om huruvida användandet av digitala verktyg i förskolan är bra eller 

dåligt för barnen kan ha en mängd olika anledningar där t.ex. pedagoger kan vara emot 

användandet av lärplattor. Det som kan vara värt att ta i beaktande är hur och när forskningen 

har utförts vilket då förmodligen kommer ge väldigt olika svar. Vi har kommit fram till att 

den mesta forskningen nu anser att lärplattor ska användas i förskolan men frågan handlar 

snarare om hur nu. Mycket av den forskningen vi hittade handlade om vad barnen kunde lära 

sig av lärplattan vilka färdigheter och ämnen den berör utifrån pedagogernas perspektiv. 

Därför anser vi att de kan vara intressant att forska vidare på barnens interaktioner kring 

användandet av lärplattan utifrån ett barns perspektiv. Samt vad de skulle få för konsekvenser 

om barnen hade fri tillgång till lärplattan och kunde styra vad som kunde göras på den och 

med den. 
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Barnintervju                                                                                                    Bilaga 1 

 

1. Vad gjorde du med paddan? 

 

2. Varför vill du använda paddan i förskolan?  

 - Var det kul att använda paddan? 

 - Varför var det kul/inte kul att använda paddan? 

 

3. Hur fungerar det när ni vill använda paddan? 

 

4. Brukar du använda paddan när du är ensam? 

 

5. Vad tycker du om att det är flera barn vid dig när du använder paddan? 

 - Hur många brukar ni vara när ni använder paddan? 

 

6. Brukar ni göra olika saker beroende om ni är flera eller ensamma?  

 

7. Får alla som vill vara med dig när du använder paddan?  

 

8. Tycker du att du har lärt dig någonting nytt och i så fall vad? 
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                                                                                                                                        Bilaga 2 

Intervju med pedagog 

 

1. Hur länge har du jobbat på denna avdelning? 

  - Vilket år vart du färdigutbildad pedagog? 

 

2. När fick ni er första lärplatta? 

 - Hur många lärplattor har ni på verksamheten? 

 

3. Hur fungerar det när barnen vill använda sig utav lärplattorna? 

 

4. Brukar dom vara i grupp eller ensamma när de använder lärplattan?  

 

5. Vilka sorters appar använder de sig utav, är det appar som barnen arbetar tillsammans med 

eller är det appar som barnen kan arbeta med ensamma? 

 - Är det ni som har tagit ner apparna? 

 

6. Hur länge har barnen tillgång till lärplattan, och varför är det så? 

 

7. Ser ni lärplattan som en tillgång till socialt samspel?  

 - Om ja/nej på vilket sätt då och varför tycker ni det 
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                                                                                                                                        Bilaga 3  

            Observationsschema          

Tid                             Förlopp                    Reflektioner                       
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                                                                                 Bilaga 4 

 

 

Medgivande till att delta i en observation och intervju  

Hej vi är två blivande förskollärare som läser sista terminen på Uppsala Universitet, vi har nu 

påbörjat vårt examensarbete som handlar om lärplattor i förskolan. Vi kommer att observera 

barnen när de använder lärplattor och sedan ha en intervju med dem. Därför behöver vi ert 

medgivande innan vi kan påbörja denna studie. 

 

Vi kommer under observationen och intervjun att föra anteckningar och till viss del 

ljudupptagning. Detta är enbart för att vi ska kunna gå tillbaka och studera händelsen för att 

kunna göra vår studie så fullständig som möjlig. Allt material kommer endast att visas för oss 

och inga obehöriga kommer att ges tillträde till det samt att materialet kommer raderas när 

studien är klar. I vårt examensarbete kommer alla barnen samt pedagoger vara anonyma i 

både handling och uttalande, ingen information eller namn om deltagarna kommer 

förekomma i det färdiga arbetet. 

Deltagandet i observationen och intervjun är frivilliga och kan när som helst avbrytas. Ingen 

ekonomisk ersättning kommer utgå till deltagarna. 

 

Härmed ger jag mitt medgivande till att mitt barn deltar i denna studie. 

 

Barnets namn________________________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavares namn________________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavares underskrift____________________________________________ 

 

Datum:_____________________________________________________________ 

 

Blanketten lämnas till förskolan senast 19/10 

 

Vi tackar på förhand er support och hoppas att så många som möjligt kan delta! 

                               Med vänliga hälsningar Emma och Cecilia. 

 

För mera information eller frågor vänligen kontakta  

Emma Bülow,  Emma.Bulow.5324@student.uu.se 

Cecilia Hintikka Nilsson, Cecilia.Hintikka_Nilsson.8985@student.uu.se 

 

             


