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Abstrakt 
Applications in preschool – A qualitative study about children’s and teacher’s 
interaction while using tablet applications 
 
Syftet med studien var att undersöka och synliggöra vad som sker när barn och 
pedagoger samlas omkring förskolans surfplatta och dess applikationer. För att svara på 
studiens syfte formulerades två forskningsfrågor: 1) Hur samspelar barnen vid 
användningen av surfplattans applikationer? 2) Vilka roller intar pedagogerna vid 
användningen av surfplattans applikationer tillsammans med barnen? Vid insamlingen 
av empiri användes videoobservationer och fältanteckningar som metod. Den insamlade 
empirin analyserades därefter ur ett socialsemiotiskt perspektiv. Resultatet visade att 
barnen ingick i ett flertal olika samspelsformer som alla hade olika syften, beroende på 
barnets intresse för stunden samt hur detta togs emot av mottagaren. Det medförde att 
barnen både hjälpte varandra, samtalade om applikationens innehåll och delade sin 
glädje med varandra, men att de även kunde ingå i konflikter med varandra. Resultatet 
visade även att ett samspel mellan barnen nödvändigtvis inte behövde uppstå och att 
barnen tenderade att ignorera varandra om applikationen var av ett större intresse än 
kamratens kommunikation. Vidare synliggjorde resultatet att pedagogerna fanns 
närvarande för att hjälpa barnen med applikationerna och stödja dem i deras lärande, 
men att de ibland frångick aktiviteten vid surfplattan om något som ansågs vara av 
större vikt uppstod runt omkring. 
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1 Inledning 
Idag lever människan i ett samhälle där informations- och kommunikationstekniken har 
en stor inverkan på människans liv. Såväl tonåringar som vuxna människor använder sig 
av smartphones, surfplattor och datorer för att söka information, läsa nyheter eller bara 
slappna av genom att exempelvis använda sociala medier eller titta på film. Den digitala 
tekniken finns ständigt runt omkring människan, vilket även medför att barn redan tidigt 
i livet blir introducerade för olika digitala verktyg, så som smartphones och surfplattor. 
Statens medieråd (2017) framhåller att mellan 80 % - 90 % av barn i åldrarna 2-8 år har 
tillgång till en surfplatta i hemmet. Surfplattan är ett populärt och relativt nytt digitalt 
verktyg som även har gjort ett kraftigt intåg i förskolans verksamheter (Skolverket, 
2016a). 
 
Surfplattan är en relativt ny teknik som också har medfört nya sätt att kommunicera på, 
få tillgång till information och tillägna sig nya kunskaper. Det innebär även en 
förändring av både förskolans styrdokument och förskollärarnas arbetssätt. Skolverket 
(2016b) föreslår en revidering av förskolans läroplan, lpfö98, med grund i att tekniken 
har en sådan betydande roll i människors liv. Skolverkets förslag syftar till att barnen 
ska ges möjlighet att utveckla digital kompetens, dvs. kunskaper om hur de använder 
olika digitala tekniker, såsom surfplattan. Förslaget innebär även högre krav på 
förskolans pedagoger, vilka ska stödja barnen i utvecklandet av dessa kunskaper (ibid). 
Rent praktiskt betyder det att barnen behöver få tillgång till förskolans surfplattor, vilket 
Skolverket (2016c) har redovisat inte sker särskilt ofta idag. 
 
Varför barnen inte får tillgång till förskolans surfplattor har olika anledningar. Finegang 
och Austin (2002) framhåller att många förskollärare är oroliga över att användandet av 
den digitala tekniken är en ensamaktivitet och att den hämmar barnens sociala samspel. 
De förskollärare jag har samtalat med beskriver att de inte har introducerat surfplattan 
och tillhörande applikationer1 i barngruppen, för att de upplever en osäkerhet kring vad 
som sker runt det digitala verktyget när det används av barnen. Förskollärarna beskriver 
en oro över att barnen ”bara spelar” och kommenterar att ”spela kan de göra hemma”. 
 
Med Skolverkets (2016b) kommande revidering av förskolans läroplan, lpfö 98, ställs 
högre krav på förskolans pedagoger att använda surfplattan i barngruppen och samtidigt 
stödja barnen i deras användning av den. Att låta barnen använda sig av applikationer är 
ett av surfplattans många användningsområden som tillåter barnen att utforska och 
använda surfplattan. Dock är det även det användningsområde som förskolans 
pedagoger uttrycker störst osäkerhet kring. Föreliggande studie vänder sig därmed till 
verksamma pedagoger som är intresserade av att få en inblick i vad som sker vid 
surfplattan när dess applikationer används av barn och pedagoger.  

                                                
1 Applikationer är begreppet på olika typer av program som kan laddas ned till surfplattan. Vad 
en applikation innehåller varierar, vilket gör att en applikation kan vara allt ifrån sociala medier 
så som Facebook och Instagram, till spel så som Pettsons uppfinningar och Tipp, trapp träd. 
Begreppet applikationer kan även förkortas till appar. 
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2 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka och synliggöra vad som sker när barn 
och pedagoger samlas omkring förskolans surfplatta och dess applikationer. Studien 
fokuserar på de strategier deltagarna använder sig av när de interagerar med varandra. 
Syftet ska uppnås genom att observera och analysera dessa strategier ur ett 
socialsemiotiskt perspektiv. 
 
2.1 Frågeställningar 
Följande frågeställningar har formulerats för att uppnå studiens syfte: 
 

• Hur samspelar barnen vid användningen av surfplattans applikationer? 
• Vilka roller intar pedagogerna vid användningen av surfplattans applikationer 

tillsammans med barnen? 
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3 Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning på området. För att få en djupare förståelse för hur 
barn och pedagoger samspelar kring och använder sig av surfplattans applikationer, 
presenteras först Gunilla Jedeskogs (1993) kategorisering av datorprogram. Därefter 
presenteras tidigare forskning om barns samspel vid användningen av datorer och 
surfplattor, vilket följs av de olika roller pedagogerna kan inta vid användningen av 
datorn eller surfplattan. 
 
3.1 Jedeskogs kategorisering av program 
Gunilla Jedeskog (1993) har utvecklat en modell som gör det möjligt att kategorisera 
olika datorprogram utifrån deras innehåll. Modellen går att överföra till applikationer 
för surfplattor och kommer därför att användas för att kategorisera surfplattans 
applikationer, för att mer djupgående kunna beskriva och tolka hur barns samspel 
utspelar sig vid användning av applikationerna. Modellen beskrivs i ett fyrfältsdiagram 
som visas nedan: 
 

 
 

                   (Jedeskog 1993, s 17) 
 
Diagrammets vänstra sida anger att applikationen kategoriseras som ett drillprogram 
(Jedeskog, 1993), dvs. att applikationen har ett förbestämt syfte och regler att förhålla 
sig till. Ett drillprogram kan antingen vara ett träningsprogram (fält A), där barnets 
uppgift är att besvara inprogrammerade frågor (Jedeskog, 1993). Det kan exempelvis 
vara en matematikapplikation där barnet ska trycka på rätt svar eller lösa en uppgift. 
Drillprogram kan även bestå av färdighetsprogram (fält C), där barnets uppgift är att 
följa spelets angivna direktiv. Det kan exempelvis innebära att barnet använder sitt 
finger och följer en bokstavsmall i syfte att lära sig forma bokstäver (ibid). 

                                                              
                                                               

A 
 

Träningsprogram 
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Databas (problemlösning) 
Dynamisk simulering 

Interaktiv video 

 
 

C 
 

Färdighetsprogram 

 

D 
 

Ordbehandling 
Ritprogram 

Kalkylprogram 
Datakommunikation 

Expertsystem 

”Program	med	innehåll”	

”Skapa	själv”	
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Diagrammets högra sida anger applikationer som ger barnet möjlighet att ”skapa själv” 
(Jedeskog, 1993). Applikationen kan antingen bestå av ett skal, där barnet får fylla 
innehållet på egen hand, exempelvis en ritapplikation (fält D), eller ett program med ett 
innehåll, där barnet själv får bestämma hur innehållet ska användas. Exempel på dessa 
applikationer är Minecraft och PuppetPals (fält B) (ibid). 
 
Vidare utgörs diagrammets nedersta del av verktygsprogram, dvs. färdighetsprogram 
(fält C) eller ritprogram utan något speciellt innehåll (fält D) (Jedeskog, 1993). 
Diagrammets översta del utgörs därefter av applikationer som har ett innehåll, dvs. att 
applikationen innehåller fakta eller information som barnet använder för att lösa en 
uppgift (fält B). Det kan även vara ett träningsprogram där innehållet är speciellt 
anpassat efter barnets behov, exempelvis en matematikapplikation (fält A) (ibid). 
 
3.2 Barns samspel 
Nedan presenteras tidigare forskning kring barns samspel, dvs. hur barn interagerar med 
varandra. För att tydligare kunna synliggöra och redogöra för hur barn samspelar vid 
användningen av surfplattans applikationer kommer samspelet att delas upp i verbalt 
samspel och icke-verbalt samspel. Först görs dock en redogörelse för hur den verbala 
och icke-verbala kommunikationen kan ingå i ett komplext samspel med varandra, då 
barnen väver samman dessa kommunikationsformer i interaktionen med varandra. 
 
3.3 Den verbala och icke-verbala kommunikationen i ett komplext 
samspel 
Det kan vara problematiskt att dela upp barnens samspel i termer av verbalt och icke-
verbalt samspel, då dessa i många fall pågår i ett komplext samspel med varandra. 
Vanligt är att medspelaren använder sig av verbal kommunikation i syfte att hjälpa det 
spelande barnet, som i sin tur svarar med icke-verbal kommunikation, i form av att 
exempelvis svepa eller trycka på skärmen (Petersen, 2015; Beschorner & Hutchison, 
2013; Svensson, 2000). Det kan även vara tvärtom, dvs. att det spelande barnet ställer 
medspelaren en verbal fråga, varpå medspelaren svarar genom att använda icke-verbal 
kommunikation, i form av att exempelvis peka eller trycka på skärmen (Beschorner & 
Hutchison, 2013). Det finns även tillfällen då båda dessa kommunikationsformer 
används samtidigt. Den främsta anledningen är att den icke-verbala kommunikationen 
används för att förstärka eller förtydliga den verbala kommunikationen (Nilsen, 2014). 
Ett exempel på detta är då barnet förtydligar sitt verbala yttrande ”den där” genom att 
använda sig av icke-verbal kommunikation och pekar på skärmen. Det kan även 
innebära att barnet använder sig av ett verbalt yttrande, så som ”titta” och samtidigt 
förstärker detta med icke-verbal kommunikation i form av en gest, där barnet lägger 
handen på kamratens arm (ibid). 
 
Även om både den verbala och icke-verbala kommunikationen i många fall ingår i ett 
komplext samspel med varandra, finns situationer där det tydligt går att urskilja dessa 
kommunikationsformer från samspelet. Följande rubriker kommer därför att hålla isär 
det verbala och icke-verbala samspelet, för att på ett mer djupgående sätt kunna 
synliggöra och redogöra för hur barnen använder sig av verbal och icke-verbal 
kommunikation i sitt samspel. 
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3.4 Barns verbala samspel 
Muller och Perlmutter (1985) framhåller att den digitala tekniken främjar barnens 
kommunikation. Vad barnen kommunicerar om kan dock variera beroende på hur 
mycket uppmärksamhet och engagemang applikationen kräver. Björk-Willén (2011) 
betonar att barnens kommunikation både inkluderar det som sker på skärmen, men även 
sådant som inte har med applikationen att göra. När applikationen kräver barnens fulla 
uppmärksamhet kommunicerar barnen om applikationen och det som sker på skärmen 
(ibid). Alexandersson, Linderoth & Lindö (2000) menar att det inte finns tid eller 
utrymme för andra diskussioner när barnens fulla koncentration är riktad mot datorn och 
programmet eller problemlösningen. När applikationen däremot inte kräver fullständig 
uppmärksamhet tenderar kommunikationen att skifta och barnen samtalar om sådant 
som inte har med applikationen eller spelet att göra (Björk-Willén, 2011). Vanligt är 
dock att denna kommunikation ändå har sin utgångspunkt i applikationen. I Björk-
Willéns (2011) studie initierar barnen exempelvis ett samtal om olika språk efter att 
karaktären i spelet har benämnt ett ord på engelska. 
 
3.4.1 Kommunikationens innehåll varierar beroende på applikation 
Petersens (2015) studie visar att barnens kommunikation skiljer sig åt beroende på 
applikationens innehåll. När applikationen ger barnen möjlighet att skapa innehållet 
själv, dvs. ”skapa själv”-program, handlar samspelet om vad barnen vill använda 
applikationen till, dvs. vad de vill fylla innehållet med. När applikationen har ett 
förbestämt syfte och regler att förhålla sig till, dvs. drillprogram, handlar samspelet om 
hur applikationen fungerar och hur barnen ska göra för att klara spelet (ibid). 
 
Den största delen av interaktionen vid drillprogram är metod-relaterat, vilket innebär att 
medspelaren ger spelaren råd och stöd om hur hen kan göra för att lösa uppgiften eller 
komma vidare i spelet (Svensson, 2000). Nackdelen är att metod-relaterat stöd 
mestadels innefattar korta kommentarer utan någon vidare förklaring, så som ”gör det” 
eller ”tryck där” (Plowman & Stephen, 2005). Barnet får därmed ingen förståelse för 
varför tillvägagångssättet är framgångsrikt, eller hur hen kan göra om ett liknande 
scenario uppstår senare (ibid). 
  
Vid användning av ”skapa själv”-program bygger samspelet på att barnen 
kommunicerar i syfte att tillsammans bygga upp en berättelse eller skapa en bild. 
Shifflet, Toledo och Mattoon (2012) upptäckte hur surfplattans ritapplikation öppnade 
upp för ett rikt samspel, där barnen kommunicerade och samarbetade för att tillsammans 
skapa en bild i applikationen. Barnen samtalade om den interaktiva bilden, kom med 
förslag på vad som kunde läggas till, följde upp varandras förslag och turades därefter 
om att måla i applikationen (ibid). ”Skapa själv”-program kräver inga förbestämda svar 
eller lösningar, vilket gör att barnens kommunikation tenderar att bli mer genomtänkt 
och utvecklat när de använder dessa program (Falloon & Khoo, 2014). 
 
Betydelsefullt att poängtera är dock att det även förekommer samspelssituationer där 
barnen använder sig av metod-relaterat stöd vid användningen av ”skapa själv”-
program. När barnet behöver hjälp med att förstå hur applikationen fungerar, tenderar 
kamraten att använda sig av en kort kommentar i syfte att hjälpa barnet att få en 
förståelse för applikationen (Beschorner & Hutchison, 2013). Det kan innebära att 
kamraten berättar var en viss funktion finns, exempelvis en pensel eller färg (ibid). 
 



  
 

6 

3.4.1.1 Barns verbala stöttning som gemensam nämnare 
Gemensamt för barnens kommunikativa samspel är att de stöttar och hjälper varandra 
vid användningen av applikationen, oavsett applikationens innehåll. Vid användning av 
drillprogram använder sig barnen i de flesta fall av metod-relaterat stöd (Svensson, 
2000) i form av korta kommentarer, för att stödja och hjälpa spelaren att lösa uppgiften 
eller komma vidare i spelet (Plowman & Stephen, 2005). Vidare används metod-
relaterat stöd för att hjälpa det spelande barnet att förstå hur ”skapa själv”-programmet 
fungerar, exempelvis genom att berätta var specifika funktioner finns (Beschorner & 
Hutchison, 2013). När barnen har kunskap om hur ”skapa själv”-programmet fungerar 
fokuserar barnen istället på vad de vill fylla innehållet med. Barnen bidrar då med egna 
idéer och förslag för att stödja och hjälpa varandra i utformningen av den interaktiva 
bilden (Shifflet, m.fl., 2012). Oavsett vilken typ av program barnen använder sig av, är 
det vanligt att de stödjer varandra genom att bidra med förslag och idéer trots att barnet 
som håller i surfplattan inte har frågat om hjälp (Beschorner & Hutchison, 2013; 
Svensson, 2000). 
 
3.5 Barns icke-verbala samspel 
Surfplattans pekskärm styrs genom att svepa eller trycka på skärmen (Nilsen, 2014). 
Många applikationer kräver dessutom att barnen skrollar, sveper, trycker, drar och nyper 
på skärmen för att kunna styra applikationen (Simpson, Walsh & Rowsell, 2013). Att 
samspela med hjälp av fingrarna och använda sig av fingergester får därmed en stor 
betydelse när barnen använder sig av surfplattan och dess applikationer. 
 
3.5.1 Att tillsammans styra applikationen med fingergester 
En del applikationer tillåter att barnen simultant, dvs. samtidigt, manövrerar 
pekskärmen. Det innebär att flera barn kan svepa, trycka och dra på skärmen samtidigt. 
När applikationen tillåter att barnen styr pekskärmen simultant, ingår de många gånger i 
ett komplext icke-verbalt samspel genom att använda sig av fingergester (Wohlwend, 
2015). Wohlwend (ibid) beskriver hur barnen i studien ska framställa en berättelse i 
applikationen PuppetPals och därför har skapat varsin karaktär. Barnen använder sig 
därefter av olika fingergester för att simultant förstora, förminska, dra och trycka på sina 
karaktärer och det icke-verbala samspelet blir avgörande för barnens framställning av 
berättelsen (ibid). 
 
Även om applikationen tillåter att pekskärmen styrs simultant, är det vanligt att barnen 
samspelar genom att turas om att styra pekskärmen. Walldén Hillström (2014) ger ett 
exempel på hur barnen kan samspela genom att samarbeta och i tur och ordning styra 
pekskärmen, även om applikationen är utformad för att kunna användas simultant. I 
studien har barnen fått i uppgift att tillsammans lösa en uppfinning i applikationen 
”Pettsons uppfinningar”, vilket innebär att barnen ska dra rätt objekt till rätt plats för att 
få uppfinningen att fungera. Som ett komplement till kommunikationen använder sig 
barnen av fingergester och samspelar genom att i tur och ordning, dra varsitt objekt till 
en specifik plats på skärmen för att tillsammans försöka placera rätt objekt på rätt plats, 
i syfte att lösa uppfinningen (ibid). 
 
3.5.2 Pekningen som kommunikationsform 
Att gestikulera med hjälp av pekningar är vanligt förekommande när två eller fler barn 
använder sig av datorn eller surfplattan. Alexandersson m.fl. (2000) och Walldén 
Hillströms (2014) studier visar hur en pekning kan ha flera betydelser. En pekning kan 
antingen ske i tystnad eller användas som ett komplement till kommunikationen 
(Alexandersson m.fl., 2000). Vanligast är dock att barnen använder sig av pekningar för 
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att peka på ett objekt, istället för att verbalt benämna objektet. Medspelaren kan bland 
annat använda sig av pekningar för att uppmana kamraten att utföra medspelarens 
önskvärda handling. Genom att peka på delar av skärmen kan medspelaren uppmana 
spelaren att exempelvis använda sig av ett specifikt objekt, alternativt en funktion i 
applikationen, eller förflytta den animerade figuren till en specifik plats i spelet (ibid). 
 
En pekning kan även användas av medspelaren i syfte att hjälpa kamraten vid 
användning av applikationen. Walldén Hillström (2014) ger ett exempel på hur barnen i 
hennes studie samspelar med hjälp av pekningar, i syfte att lösa ett problem i 
applikationen ”Pettsons uppfinningar”. Författaren beskriver hur båda barnen har 
blicken riktad mot surfplattan och använder sig av pekningar som ett komplement till 
kommunikationen. Den ena flickan pekar på ett objekt på skärmen och visar därefter 
med sin pekning, var hon vill att hennes kamrat ska förflytta objektet. Kamraten svarar 
med att dra objektet till den plats som angetts med hjälp av pekningen (ibid). Vidare 
beskriver Alexandersson m.fl. (2000) hur pekningen ibland sker i tystnad, där den mer 
kompetenta kamraten endast pekar på skärmen i syfte att visa spelaren var spelets 
animerade figur ska förflyttas eller vilket objekt som kan användas för att komma vidare 
i spelet. Vid användning av ”skapa-själv”-program kan pekningen även användas för att 
visa spelaren vad hen ska trycka på för att kunna använda en önskvärd funktion i 
applikationen (ibid). Som visats av studierna ovan, behöver en interaktion inte pågå 
under en längre tidsperiod för att kategoriseras som ett samspel (Svensson, 2000). En 
interaktion framför datorn kan exempelvis bestå av att ett barn säger ett ord som därefter 
besvaras med att samspelspartnern pekar på ett objekt vid datorn (ibid). 
 
3.6 Pedagogens roll 
I följande avsnitt presenteras de olika roller pedagogerna kan inta vid användningen av 
surfplattan. Följande roller presenteras: Den stödjande pedagogen, den medforskande 
pedagogen, den konfliktlösande pedagogen och den observerande pedagogen. 
 
3.6.1 Den stödjande pedagogen 
Den stödjande pedagogen befinner sig ständigt nära barnen för att kunna stötta, 
uppmuntra och hjälpa dem när det behövs (Ljung-Djärf, 2004). Pedagogen är både 
fysiskt och mentalt närvarande, då hen sitter nära barnen och följer deras användande av 
surfplattan (Walldén Hillström, 2014). Att inta rollen som stödjande pedagog kan 
innebära att pedagogen föreslår en annan lösning, ger positiv uppmuntran, muntligt 
beskriver hur något fungerar eller rent fysiskt hjälper barnet att navigera på datorn 
genom att lägga handen på barnets hand och därefter styra datormusen tillsammans 
(Plowman & Stephen, 2005). Klerfelt (2007) lyfter pedagogens stödjande roll när 
pedagog och barn använder sig av ”skapa själv”-program på datorn för att skapa en 
berättelse. Pedagogen befinner sig ständigt nära barnet och ställer stöttande frågor för 
att stödja barnet i utformningen av berättelsen. Därefter introducerar pedagogen 
programmets olika funktioner med hjälp av pekningar och verbal kommunikation. Med 
pekningar visar pedagogen var olika funktioner finns i programmet och hen använder 
sig därefter av verbal kommunikation i syfte att förklara för barnet hur funktionerna 
används (ibid). Pedagogen gör detta för att barnet ska få möjlighet att självständigt 
använda programmets funktioner och Klerfelt (2007) beskriver hur pedagogen på detta 
sätt vägleder och stödjer barnet i sin närmaste utvecklingszon. 
 
Lantz-Andersson (2009) betonar vikten av att en stödjande pedagog finns närvarande 
när barnen använder sig av applikationer på surfplattan, då applikationerna inte har 
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möjlighet att justera feedbacken till spelaren. Det innebär att barnen får samma respons 
från applikationen varje gång de stöter på ett problem i applikationen. Surfplattans 
respons indikerar endast att barnen gör fel, men kan inte rikta barnens fokus mot 
problemområdet, vilket gör att barnen många gånger inte får någon uppfattning om vad 
problemet är eller hur det kan lösas och därmed inte kommer vidare i spelet. En 
pedagog som är fysiskt och mentalt närvarande ges däremot möjlighet att hjälpa barnen 
stanna upp i spelet och samtidigt ställa frågor till barnen för att rikta deras blick mot 
problemet. Pedagogen har även möjlighet att variera sina frågor och uppmaningar om 
barnen inte förstår och behöver ytterligare stöd, vilket surfplattan inte kan (ibid). 
 
Det sker många saker samtidigt när barnen använder applikationer på surfplattan, vilket 
kan göra det svårt för pedagogen att få barnen att stanna upp i spelet. Vangsnes, Gram 
Øklands & Krumsvik (2012) ger exempel på hur förskolläraren gör åtskilliga försök till 
att ställa frågor och öppna upp för diskussioner mellan barnen, i syfte att få dem att 
stanna upp och tillsammans reflektera kring hur de kan gå tillväga för att komma vidare 
i spelet. Det spelande barnet och medspelaren är dock alltför koncentrerade på spelet 
och kommentarerna de får av spelets virtuella figur, vilket leder till att de ignorerar alla 
pedagogens frågor och försök till diskussioner (ibid). Vangsnes m.fl. (2012) menar att 
detta kan bero på att pedagogen och barnen har två olika sätt att se på datorspelandet. 
Medan barnen ser spelandet som en lustfylld och tävlingsinriktad aktivitet, ser 
pedagogen datorspelandet ur ett didaktiskt perspektiv. Med utgångspunkt i spelet 
försöker pedagogen kommunicera och föra dialoger med barnen, i syfte att skapa 
lärtillfällen som bidrar till lärande och utveckling (ibid). 
 
3.6.2 Den medforskande pedagogen 
Varför pedagogen intar en medforskande roll kan ha flera anledningar. En vanlig orsak 
är att pedagogerna inte har tillräckligt med kunskaper om applikationen för att kunna 
stödja barnen i deras användning (Kjällander, 2014) eller att pedagogen inte har använt 
applikationen tidigare (Sandvik, Smørdal och Østeruds, 2012). Den medforskande 
rollen innebär därmed att pedagogen utforskar applikationen tillsammans med barnen 
och att både barn och pedagoger kan lära av varandra (Kjällander, 2014; Sandvik m.fl., 
2012). Det betyder även att barnens och pedagogens roller möjligtvis skiftar, dvs. att 
barnen stödjer pedagogen i sitt utforskande av applikationen (Kjällander, 2014). 
 
En ytterligare orsak kan vara att det krävs ett mer aktivt deltagande av pedagogen för att 
upprätthålla barnens intresse för applikationen. Det aktiva deltagandet kan 
karaktäriseras av pedagogens kommunikation, där pedagogen ingår i ett aktivt 
kommunikativt utforskande tillsammans med barnet. Sandvik m.fl. (2012) ger ett 
exempel på hur det kommunikativa utforskandet kan utspela sig. I studien använder 
barnet och pedagogen en applikation där deltagarna ska hitta olika objekt som finns 
gömda bakom föremål på skärmen. Pedagogen följer aktivt barnets utforskande av 
applikationen och deltar genom att upprepade gånger tänka högt och bidra med förslag 
på var barnet kan leta för att hitta objekten och lösa uppdraget (ibid). 
 
Det aktiva deltagandet kan även innebära att pedagogen är fysiskt deltagande, dvs. att 
pedagogen rent fysiskt har tillgång till och använder surfplattan. Walldén Hillströms 
(2014) studie åskådliggör hur pedagogen använder sig av både ett kommunikativt och 
fysiskt deltagande, i syfte att upprätthålla barnens engagemang för applikationen och 
samtidigt försöka stödja dem i deras lärande. När barnen i studien inte lyckas komma 
vidare i spelet, trots pedagogens uppmuntringar, frågor och dialoger med barnen, börjar 
barnen ge upp och vill byta spel. Pedagogen väljer då inta en mer aktiv och 
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medforskande roll genom att rent fysiskt sätta sig mellan barnen för att få tillgång till 
surfplattan och därefter testa olika lösningar på egen hand. Pedagogen drar med 
fingrarna på surfplattan och försöker förflytta rätt objekt till rätt plats, i syfte att hjälpa 
barnen att komma vidare i spelet. Medan pedagogen använder surfplattan sker ett 
samspel mellan de tre deltagarna. Både barnen och pedagogen ställer frågor, utbyter 
tankar och idéer och pedagogen blir därmed en aktiv deltagare i aktiviteten (ibid). 
 
3.6.3 Den konfliktlösande pedagogen 
Walldén Hillström (2014) beskriver hur det enkelt kan uppstå konflikter när många barn 
samlas runt surfplattan samtidigt. Det blir många åsikter och idéer att ta hänsyn till för 
den som rent fysiskt har kontroll över surfplattan (ibid). Vid vissa tillfällen måste 
pedagogen därmed kliva in i rollen som konfliktlösare, i syfte att hjälpa barnen att 
samarbeta och på så sätt komma vidare i spelet eller användningen av applikationen 
(Klerfelt, 2007). Vanligt är att pedagogen rent fysiskt sitter med barnen under 
aktiviteten för att enkelt kunna kliva in om en konflikt uppstår (Walldén Hillström, 
2014). I Klerfelts (2007) studie sitter pedagogen tillsammans med två barn vid datorn 
och hjälper dem att framställa en berättelse. Det uppstår en konfliktfylld situation när 
barnen inte kommer överens om vilka färger som ska användas i deras skapande av 
berättelsen. Pedagogen kliver då in och öppnar upp för samtal mellan barnen, samtidigt 
som hen ger ett exempel på hur problemet hade kunnat lösas (ibid). 
 
Att inta rollen som konfliktlösande pedagog kan även innebära att pedagogen har skapat 
strategier för att förebygga att en konflikt inte uppstår från första början. Det kan 
exempelvis innebära att pedagogen har kontroll över turtagningen av surfplattan och 
meddelar barnen när det är dags att lämna över surfplattan till nästa kamrat (Jernes, 
2013). Pedagogen kan antingen uppskatta hur länge barnen har använt surfplattan eller 
använda sig av ett tidtagarur. Med hjälp av denna strategi uppstår färre situationer där 
barnen konkurrerar om att få använda surfplattan, vilket beror på att barnen är medvetna 
om att det sker en rättvis användning av surfplattan, dvs. att alla barn får använda 
surfplattan lika länge. Väsentligt att poängtera är att denna strategi inte begränsar 
barnens samspel, utan endast minskar de konfliktfyllda situationer som tidigare kunde 
uppstå. Barnen samlas fortfarande omkring surfplattan och samspelar med varandra 
samtidigt som de väntar på sin tur (ibid). 
 
3.6.4 Den observerande pedagogen 
Att inte vara närvarande som pedagog kan vara ett aktivt val av pedagogen, i syfte att få 
syn på hur barnen samspelar och utforskar surfplattan tillsammans, utan hjälp från en 
vuxen (Petersen, 2015). Petersens (ibid) studie visar att även om pedagogen har placerat 
sig synlig för barnen, gör barnen åtskilliga försök att klara spelet på egen hand genom 
att samspela med varandra. Trots barnens samarbete och försök lyckas de inte lösa 
uppgiften och blir därmed beroende av pedagogens stöd och förklaringar för att kunna 
klara spelet. Barnen vänder sig dock inte till pedagogen, utan bestämmer sig istället för 
att byta applikation (ibid). Barnens användning av datorn eller surfplattan är överlag 
kortvarig när barnen inte får tillgång till pedagogens stöd (Ljung-Djärf, 2004). När 
barnen lämnas ensamma vid datorn förväntas de att på egen hand tillägna sig kunskaper 
om spelet och hur datorn används. Många gånger stöter barnen på problem i 
programmet eller datorn över lag och om de inte lyckas lösa det väljer de att lämna 
datorn istället (ibid). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
I följande teoriavsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter samt de teoretiska 
begrepp som kommer att användas vid tolkning och analys av det insamlade materialet. 

4.1 Socialsemiotiskt perspektiv 
För att svara på studiens syfte knyter studien an till ett socialsemiotiskt perspektiv, 
vilket fokuserar på hur människor kommunicerar med varandra (Selander, 2008). Ett 
särskilt fokus ligger vid hur människan skapar och tolkar olika tecken i 
kommunikationen med andra (ibid). Vidare betonar Kress, Jewitt, Ogborn och 
Tsatsarelis (2001) att det socialsemiotiska perspektivet fokuserar på alla de 
teckensystem människor använder sig av för att kommunicera med varandra. Det 
innebär att teckensystem som kroppsrörelser, blickar och gester är lika betydelsefulla 
för människans kommunikation, som exempelvis det verbala språket (ibid). Alla dessa 
teckensystem har därmed en betydande roll för hur mottagaren av kommunikationen 
uppfattar och tolkar det innehåll som människan vill kommunicera (Kress, 2010). 
Genom ett ständigt skapande och tolkande av tecken interagerar människan med andra 
och skapar på så sätt mening om sin omvärld (ibid). Människan ses därmed som en 
aktivt handlande, social och meningsskapande individ (Leijon & Lindstrand, 2012). 

4.1.1 Teckensystem och teckenskapande 
Teckensystem och teckenskapande är två centrala begrepp inom det socialsemiotiska 
perspektivet. Genom att använda sig av olika teckensystem kommunicerar människan 
med andra (Kress, 2010). Ett teckensystem kan vara allt ifrån det verbala språket, 
gester, mimik, blickar, kroppsrörelser och dans, till stillbilder, rörliga bilder, skrivna 
texter, färger, ljud och musik m.m. Varje teckensystem som används i 
kommunikationen med andra människor bär på en specifik information. Olika 
teckensystem används därför i olika situationer eller vid olika tillfällen i 
kommunikationen, beroende på vad människan vill förmedla. Medan gester vanligtvis 
används för att ”peka” på en specifik aspekt, kan det verbala språket användas för att 
förklara något och handlingar för att demonstrera något (ibid). 

Då ett tecken är en sammanslagning av uttrycksform och mening (Kress, 2003), betonar 
Kress (2010) att ett tecken aldrig kan återanvändas. Ett tecken skapas alltid av en 
individ, en teckenskapare. Det betyder att förhållandet mellan uttrycksform, dvs. 
teckenskaparens val av tecken, och mening, dvs. det innehåll teckenskaparen avser att 
kommunicera, alltid är motiverad (ibid). Kress m.fl. (2001) menar därmed att 
teckenskaparen ständigt skapar tecken som enligt teckenskaparen, är mest lämpliga att 
använda för att kommunicera det specifika innehållet. Den miljö teckenskaparen vistas i 
och de resurser som finns att tillgå i miljön påverkar vilken uttrycksform 
teckenskaparen använder sig av (Kress, 2010). Med resurser menas de material, medier, 
objekt och teckensystem som både finns tillgängliga i den miljö teckenskaparen 
befinner sig i, men som teckenskaparen även kan använda sig av för att kommunicera 
(ibid). I föreliggande studie är surfplattan och de tillhörande applikationerna resurser 
som finns i förskolans miljö och som både barn och pedagoger använder sig av i sin 
kommunikation med varandra. Surfplattans applikationer omfattar dessutom en 
variation av teckensystem, så som ljud, musik, färg, rörliga bilder, verbalt språk m.m. 

Teckenskaparen kan använda sig av ett eller flera teckensystem för att på bästa sätt 
uttrycka sin mening (Kress, 2010). Kress m.fl. (2001) framhåller att det innehåll som 
uttrycks i två teckensystem samtidigt, i många fall är likvärdiga, dvs. att tecknen 
kompletterar varandra eller att det andra tecknet upprepar information som det första 
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tecknet har gett. Lärare är en grupp som nästan alltid använder sig av flera teckensystem 
samtidigt för att uttrycka sin mening. Vanligt är att läraren använder gester tillsammans 
med det verbala språket för att rikta elevernas fokus mot något specifikt (ibid). 

4.1.2 Representation och kommunikation 
När människor kommunicerar med varandra sker det alltid i två steg, genom a) 
representation och b) kommunikation. Begreppet representation fokuserar på vad 
teckenskaparen anser vara intressant i en viss situation och vad denne därmed vill föra 
vidare till någon annan (Kress m.fl., 2001). Intresset kan exempelvis grunda sig i att 
teckenskaparen har uppmärksammat något roligt eller spännande i situationen, eller att 
teckenskaparen vill förstå eller synliggöra något. Representationen fokuserar därmed på 
vad teckenskaparen vill berätta, visa eller uttrycka i situationen, utifrån sitt intresse för 
stunden (Kress, 2010). Kommunikationen fokuserar på hur teckenskaparen går till väga 
för att göra sin representation tillgänglig för den mottagare hen har i åtanke (Kress m.fl., 
2001). För att det inte ska uppstå några missförstånd i kommunikationen måste 
teckenskaparen skapa tecken som är lämpliga för det hen vill förmedla till mottagaren 
(ibid). Teckenskaparen måste därför reflektera över vilket tecken som är mest lämpligt 
att använda till den tänkta mottagaren, i den situation och miljö de båda befinner sig i, 
för att på bästa sätt kunna representera och kommunicera det som teckenskaparen har 
avsett att kommunicera (Kress m.fl., 2001). Därefter skapar teckenskaparen ett eller 
flera tecken som hen anser är mest lämpliga att använda för att förmedla sitt budskap till 
mottagaren (ibid). Kress (2010) betonar att alla tecken som skapas av en teckenskapare, 
alltid är skapade för en specifik grupp med människor och alltid har ett specifikt syfte. 

En kommunikation uppstår först när mottagaren uppmärksammar och svarar på en 
uppfattad ”prompt” (Kress, 2010). Kress (ibid) beskriver att en prompt är det 
mottagaren finner intressant och riktar sin uppmärksamhet mot i kommunikationen. En 
blick, beröring, gest, fysisk förflyttning eller en verbal kommentar kan alla utgöra en 
prompt. För att mottagaren ska kunna svara på en uppfattad prompt krävs först ett 
tolkningsarbete, där mottagaren tolkar den uppfattade prompten och försöker skapa 
mening av detta (ibid). Utifrån sin tolkning skapar mottagaren därefter ett nytt tecken 
(Kress, 2003) och en kommunikation har uppstått. Förhoppningsvis fortsätter denna 
process och kommunikationen kan fortgå. Om en prompt uppmärksammas eller inte 
beror på om mottagaren upplever att teckenskaparens budskap är intressant eller inte 
(Kress, 2010). Det är därmed mottagarens uppmärksamhet och intresse som styr om en 
prompt uppmärksammas och om en kommunikation uppstår (ibid). 

Genom att kommunicera interagerar människor med varandra (Kress & Van Leeuwen, 
2001). Med interaktion menar Kress och Van Leeuwen (ibid) att människan gör något 
med eller för andra människor. När människan underhåller någon annan, övertygar 
någon att tänka på ett visst sätt eller att göra på ett visst sätt, interagerar människan med 
andra (ibid). För att dessa kommunikativa aktiviteter ska kunna uppstå krävs dock att ett 
representerat innehåll har uttrycks av teckenskaparen (ibid) och att detta innehåll har 
uppfattats som en prompt hos någon mottagare (Kress, 2010). 
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5 Metod 
I metodkapitlet presenteras metodval, studiens urvalsgrupp samt hur genomförande och 
databearbetning har utförts, följt av studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Kapitlet 
avslutas med en presentation av vilka etiska ställningstaganden som har tagits. 
 
5.1 Val av metod 
För att uppnå studiens syfte användes kvalitativ data i form av videoobservationer. 
Denscombe (2009) betonar att observationer är särskilt användbart när forskaren ska 
undersöka hur något utspelar sig i praktiken. Med observationer behöver forskaren inte 
förlita sig på vad deltagarna i studien säger att de gör, utan kan på egen hand se vad som 
sker i verksamheten (ibid). Videoobservationer var särskilt gynnsamt då 
undersökningen fokuserade på barns och pedagogers samspel. Gester, blickar och verbal 
kommunikation är alla betydelsefulla aspekter i en samspelssituation och fångades 
enklast upp med hjälp av videoinspelning. Wohlwend (2015) har i sin studie visat hur 
dessa kommunikationsformer används i ett komplext samspel med varandra, samt hur 
användningen av dessa sker väldigt fort. Att använda sig av spaltdokumentationer skulle 
därmed bli problematiskt, då det hade blivit svårt att skriftligt hinna dokumentera allt 
som sker i situationen. Även Denscombe (2009) poängterar att mycket information 
utelämnas när forskaren endast använder sig av skriftliga anteckningar, oavsett 
situation. Det blir därefter upp till forskarens minne och tolkning av situationen om 
något är otydligt eller behöver kompletteras (ibid). Fördelen med videoinspelning är att 
den fångar upp såväl den verbala som icke-verbala kommunikationen (Denscombe, 
2009), samt att forskaren kan återgå till observationstillfället flera gånger. 
 
Att observera med hjälp av videoinspelning är positivt i många avseenden, men 
videoinspelningen fångar inte upp allt som kan vara betydelsefullt för forskaren att ta 
reda på. Fältanteckningar gjordes därför efter varje videoobservation, i syfte att fånga 
upp sådant som inte gick att observera med videoinspelningen. Anteckningarna kunde 
exempelvis innehålla en skriftlig beskrivning av den applikation som användes av 
deltagarna vid dokumentationstillfället. Fördelen med fältanteckningar är just att de kan 
bidra med väsentlig information som inte går att dokumentera med exempelvis 
videoinspelning (Denscombe, 2009). På så vis kan fältanteckningarna komplettera den 
information som videoinspelningen har gett (ibid). 
 
5.2 Urval 
Studien syftar till att undersöka och synliggöra vad som sker när barn och pedagoger 
samlas omkring förskolans surfplatta och dess applikationer. Undersökningen 
genomfördes därför på en förskoleavdelning där personalen var intresserade av 
surfplattan och hade som vana att använda den i barngruppen. Avdelningen förfogade 
över totalt fem surfplattor, varav tre stycken som enbart användes i barngruppen och två 
stycken som enbart användes av personalen. Surfplattorna har funnits på avdelningen 
från och med att den öppnade upp år 2016. 
 
Urvalsgruppen bestod av en barngrupp på 19 barn i åldrarna 3-5 år, vilket var en 
lämplig åldersgrupp för studien då fokus låg vid såväl den verbala som icke-verbala 
kommunikationen i barnens samspel. Urvalsgruppen bestod även av två förskollärare 
som var vana att använda surfplattan i barngruppen. De hade dock ingen utbildning 
inom IKT, dvs. om hur teknik så som surfplattan, kan användas i verksamheten. Urvalet 
utgjordes därmed av en relativt liten grupp, men Denscombe (2009) menar att det är 
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vanligt vid kvalitativa studier, då forskaren undersöker en specifik fråga på djupet. 
 
5.3 Genomförande 
I första hand kontaktades förskolan och tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i 
undersökningen. Då förmedlades studiens undersökningsområde, preliminära metod 
samt vad undersökningen skulle innebära för deltagarna och förskolan tackade ja till 
deltagandet. En samtyckesblankett lämnades därefter ut till barnens vårdnadshavare, där 
de blev informerade om studiens syfte, metod, vad barnens deltagande skulle innebära 
samt vilka etiska principer undersökningen måste förhålla sig till (se Bilaga A). För att 
även pedagogerna som deltog i studien skulle få samma information, fördes även ett 
samtal om blanketten tillsammans med pedagogerna. Veckan efter spenderades en dag 
på förskolan för att skapa en relation till barn och pedagoger innan undersökningen 
påbörjades. Barnen blev då informerade om undersökningen i en samling. Därefter 
besöktes förskolan tre gånger i veckan under tre veckors tid för att genomföra 
undersökningen. Besöken ägde rum på förmiddagen mellan klockan 08:00 och 11:30, 
eller efter vilan på eftermiddagen mellan klockan 12:00 och 14:30, då majoriteten barn 
och personal befann sig på förskolan. Vilken tid förskolan besöktes varierade beroende 
på om avdelningen hade planerat in något särskilt på förmiddagen eller om barnen gick 
hem tidigt på eftermiddagen. Tiden förskolan skulle besökas dagen därpå bestämdes 
därför tillsammans med pedagogerna, efter varje observationstillfälle. Syftet med att 
besöka förskolan kontinuerligt men vid varierade tider under dagen var för att få en 
variation i materialet med olika konstellationer av barn och pedagoger, samt olika typer 
av aktiviteter vid surfplattan. 
 
Då förskolans pedagoger inte hade möjlighet att delta vid alla observationstillfällen, 
genomfördes även observationer som enbart fokuserade på barnens samspel vid 
surfplattan. Av totalt tio videoobservationer genomfördes tre observationer utan en 
närvarande pedagog. Innan varje observationstillfälle bestämdes vilka barn samt vilken 
pedagog som skulle närvara vid aktiviteten, i samråd med pedagogerna. Barnen 
tillfrågades därefter om de ville använda surfplattan och delta i aktiviteten, antingen av 
forskaren eller en pedagog. Deltagarna valdes ut i förväg för att med säkerhet få en 
variation i materialet, med olika konstellationer av barn och pedagoger vid surfplattan. 
Mot slutet av empiriinsamlingen bestämde dock forskaren vem av pedagogerna som 
skulle delta i observationen för att få en jämn fördelning av pedagogernas deltagande. 
Totalt genomfördes tio videoobservationer som sammanlagt utgjorde 3,5 timmar 
inspelat material, där tio barn och två pedagoger deltog i tio olika konstellationer. 
 
En aktivitet vid surfplattan initierades antingen av pedagogerna eller forskaren själv. 
Forskaren deltog dock aldrig i aktiviteterna eller interagerade med deltagarna, utan intog 
istället rollen som observatör. Barnen och pedagogerna fick även själva bestämma vilka 
applikationer de ville använda, samt längden på aktiviteten. När en aktivitet vid 
surfplattan hade initierats tillfrågades barnen om aktiviteten fick filmas, därefter 
placerade sig forskaren nära deltagarna och filmade den pågående aktiviteten fram till 
dess att den avslutades eller till dess att ett barn blev ensam vid surfplattan. Genom att 
placera sig nära deltagarna kunde videofilmen både fånga upp det som utspelade sig på 
surfplattans skärm samt deltagarnas verbala kommunikation, blickar, handrörelser och 
övriga icke-verbala gester. För att fånga upp sådant som inte framkom i videofilmerna 
skrevs även fältanteckningar efter varje observationstillfälle. I anteckningarna gavs en 
beskrivning av de applikationer som hade använts vid observationstillfällena, samt den 
miljö deltagarna befann sig i när observationen ägde rum, dvs. var i lokalen deltagarna 
befann sig och vad som pågick runt omkring. Även dag, datum, klockslag, vilka som 
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deltog i observationen, barnens ålder samt videofilmens längd antecknades. 
 
Nio observationer genomfördes inne på avdelningens största rum. Fem observationer 
genomfördes utan andra barn runt omkring, vilket kunde bero på att de övriga barnen 
sov eller var ute på gården. Fyra observationer genomfördes med andra barn och 
pedagoger runt omkring som kunde ansluta sig till aktiviteten om de ville. En gång hade 
pedagogen planerat en aktivitet vid surfplattan tillsammans med ett barn, observationen 
genomfördes då i ett avskilt rum, där deltagarna kunde använda surfplattan ostört. 
 
5.4 Databearbetning 
Efter varje observationstillfälle fördes videofilmen över till datorn och transkriberades. 
Endast ett par sekunder av videofilmen transkriberades åt gången. För att få med all 
verbal kommunikation samt alla olika gester och blickar m.m., spolades videofilmen 
tillbaka flera gånger och transkriberingen kompletterades. Detta gällde även om barnens 
eller pedagogernas kommunikation var otydlig. Gick det absolut inte att höra vad som 
sades antecknades det i transkriberingen. Videofilmen transkriberades direkt efter 
observationstillfället då stora delar av observationstillfället fortfarande fanns kvar i 
minnet, vilket gjorde det enklare att komplettera transkriberingen om något i filmen var 
otydligt eller om det hände något under observationen som inte syntes i videofilmen. 
 
För att bekanta sig med det insamlade materialet är det betydelsefullt att läsa igenom 
transkriberingarna mer än en gång (Linnér & Lundin Åkesson, 2011). När varje enskild 
transkribering var färdigställd lästes den igenom i sin helhet. När all empiri samlats in 
och alla transkriberingar var färdigställda, skrevs transkriberingarna ut på papper och 
lästes igenom ännu en gång innan analysen påbörjades. Anledningen till att 
transkriberingarna skrevs ut på papper var för att mer konkret komma i kontakt med 
materialet och för att få möjligheten att överblicka det insamlade materialet. Fördelen 
med att arbeta med utskrifter ligger just i möjligheten att kunna överblicka materialet, 
vilket en datorskärm inte kan erbjuda på samma sätt (Dimenäs, 2007). Holm (2007) 
betonar även vikten av att läsa och analysera det insamlade materialet med så kallade 
”teoretiska glasögon”, dvs. med en teori i åtanke. Den teoretiska utgångspunkt forskaren 
använder sig av, påverkar hur forskaren ser på materialet och vilka tolkningar som görs 
(ibid). Vid bearbetningen av den insamlade empirin analyserades materialet ur ett 
socialsemiotiskt perspektiv. Det innebär att hänsyn togs till alla de teckensystem barnen 
och pedagogerna använde sig av i sin kommunikation med varandra. Vid analysen 
gjordes anteckningar av vilka teckensystem som användes och i vilket sammanhang de 
användes. Detta gjorde det möjligt att upptäcka mönster i barnens och pedagogernas 
kommunikation. De mönster som upptäcktes i kommunikationen delades därefter in i 
olika kategorier som till sist utgjorde rubriker och underrubriker i resultatet. 
 
5.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Karlsson (2007) påpekar att resultatets trovärdighet och tillförlitlighet bör diskuteras i 
förhållande till studiens undersökningsinstrument och metoden som helhet. När en 
studie är trovärdig innebär det att studiens resultat går att tro på (Kihlström, 2007). 
Studiens trovärdighet bygger på i vilken utsträckning forskaren kan visa att den 
insamlade empirin är träffsäker (Denscombe, 2009). En fördel med kvalitativa studier är 
att de upptäckter som har synliggjorts i det insamlade materialet grundar sig på empirisk 
data som har samlats in under en längre tidsperiod vid ett kontinuerligt fältarbete, vilket 
Denscombe (ibid) menar styrker studiens trovärdighet. Att använda sig av triangulering 
är ett ytterligare sätt att stärka studiens trovärdighet. Det kan innebära att forskaren 
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”[…] använder data som har samlats in vid olika tidpunkter” (Denscombe, s 186) eller 
att insamlingen av data har genomförts på flera platser, dvs. i fler geografiska, kulturella 
eller sociala miljöer. Det kan även innebära att forskaren använder sig av fler 
undersökningsinstrument och exempelvis kompletterar observationer med intervjuer 
(ibid). I studien har data samlats in vid olika tidpunkter och dagar, men på samma 
förskoleavdelning. Videoobservationer har även kompletterats med fältanteckningar 
med syftet att fånga upp allt som är betydelsefullt i situationen. 
 
När en studies tillförlitlighet diskuteras bör forskaren ställa sig frågan om en annan 
forskare hade kommit fram till samma resultat och slutsatser om undersökningen hade 
genomförts av någon annan (Denscombe, 2009). Denscombe (ibid) betonar vikten av att 
ge en detaljerad beskrivning av forskningsprocessen för att andra forskare ska ha 
möjlighet att upprepa undersökningen. Det innebär att studiens val av metod, 
urvalsgrupp, genomförande och databearbetning måste beskrivas på ett sådant sätt att en 
annan forskare kan genomföra undersökningen på samma sätt (ibid). I föreliggande 
studie har en detaljerad beskrivning av samtliga val och genomföranden getts. 
 
5.6 Etiska ställningstaganden 
När en undersökning ska genomföras ska samtliga deltagare ge sitt samtycke innan 
undersökningen påbörjas (Vetenskapsrådet, 2017). Hermerén (2011) betonar att ett 
skriftligt samtycke är det ideala, men att ett muntligt samtycke även är godtagbart. 
Innan undersökningen påbörjades informerades samtliga deltagare om undersökningen. 
Barnens vårdnadshavare och förskolans pedagoger blev skriftligt informerade om 
undersökningens syfte, hur och när materialet skulle samlas in samt vad deltagandet 
innebar för individerna. Medan pedagogerna gav ett muntligt samtycke till deltagandet i 
studien, fick vårdnadshavarna skriva under en samtyckesblankett för att ge sitt skriftliga 
samtycke om barnens deltagande i undersökningen (se Bilaga A). Detta beror på att 
forskaren måste ha ett skriftligt samtycke av barnens vårdnadshavare, då barnen i 
undersökningen är yngre än 15 år (Vetenskapsrådet, 2017). I samtyckesblanketten som 
både vårdnadshavarna och pedagogerna fick ta del av beskrevs även vilka etiska 
principer undersökningen måste förhålla sig till, dvs. vad undersökningen har för syfte, 
att deltagandet är frivilligt, att alla uppgifter förvaras konfidentiellt samt att uppgifter 
och insamlad empiri endast används till studien, vilket Vetenskapsrådet (2017) menar är 
av största vikt. Barnen har även blivit informerade om undersökningen vilket Hermerén 
(2011) betonar vikten av även om ett skriftligt samtycke har getts av vårdnadshavarna. 
Betydelsefullt att poängtera är även att samtliga barn och pedagoger har fått fiktiva 
namn i studiens resultat, för att behålla deras anonymitet. 
 
När videoinspelning används som metod är det av största vikt att barnens integritet 
respekteras (Vetenskapsrådet, 2017), samt att hänsyn tas till barnets perspektiv av 
situationen (Christensen & James, 2008). Vid varje observationstillfälle har hänsyn 
tagits till barnens integritet och barnens perspektiv. Om barnet på något sätt upplevdes 
som obekväm med eller besvärad av kameran avbröts observationen. För att ta hänsyn 
till barnets perspektiv och även få barnens samtycke, vilket Vetenskapsrådet (2017) 
betonar är av största vikt, har barnen vid varje videoinspelad aktivitet vid surfplattan 
blivit tillfrågade om aktiviteten får filmas. Forskaren har även varit särskilt uppmärksam 
under observationstillfällena, då barnens känslor för videoinspelningen inte behöver 
uttryckas verbalt, utan även kan signaleras via blickar och kroppsspråk. Vid 
insamlingen av empirin togs ibland beslutet att avvakta med, eller avbryta en 
videoobservation för att det inte kändes etiskt försvarbart att filma. Det kunde vara 
situationer där ett barn blev väldigt aggressiv och/eller ledsen. En videoinspelning 
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kunde även avbrytas om barnen blev intresserade för inspelningen eller om barnen blev 
filmade för första gången och upprepade gånger vände blicken mot kameran. Vid dessa 
tillfällen avbröts videoinspelningen och videofilmen visades för barnen. Därefter 
tillfrågades barnen ännu en gång om aktiviteten fick filmas. 
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6 Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras och analyseras studiens resultat. I kapitlet presenteras först 
barnens samspel vid användningen av surfplattans applikationer och därefter 
pedagogernas roller vid användningen av surfplattans applikationer tillsammans med 
barnen. Resultaten tolkas med hjälp av begrepp från studiens teoretiska utgångspunkt 
och avslutas därefter med en sammanfattning, där resultaten sammanfattas och 
analyseras med hjälp av den teoretiska utgångspunkten. 
 
6.1 Barnens samspel vid användningen av surfplattans applikationer 
I följande avsnitt presenteras hur barnen samspelar när de använder sig av surfplattans 
applikationer. Analysen av materialet har gjort det möjligt att framställa följande 
kategorier: Det hjälpsamma samspelet, det konfliktfyllda samspelet, det lustfyllda 
samspelet, det narrativa samspelet samt det uteblivna samspelet. 
 
6.1.1 Det hjälpsamma samspelet 
Det hjälpsamma samspelet grundar sig på medspelarens intresse av att hjälpa det 
spelande barnet med applikationen. Medspelaren använder sig av teckensystemen 
verbalt språk och gester i syfte att hjälpa spelaren. Det verbala språket används för att ge 
korta verbala yttranden om hur spelaren ska göra, så som ”den ska vara där”, ”den, där”, 
”och sen” och/eller namnet på det föremål spelaren ska förflytta eller dra i. Medspelaren 
kompletterar även det verbala språket med gester i form av pekningar, för att på ett 
tydligare sätt få fram budskapet till spelaren. Genom att peka på den plats och eller/det 
föremål barnet har benämnt eller samtalat om, visar medspelaren på ett ytterligare sätt 
hur spelaren ska göra för att lösa problemet. Ibland utför medspelaren handlingen åt det 
spelande barnet, genom att sträcka sig mot skärmen för att trycka på eller dra i föremålet 
med fingret och därmed lösa problemet åt barnet. Denna handling kan antingen ske i 
tystnad eller samtidigt som barnet verbalt förklarar vad som måste göras för att 
problemet ska lösas. 
 
Följande citat synliggör hur Dino hjälper Neo med applikationen Pettsons uppfinningar. 
Barnens uppgift är att dra rätt objekt till rätt plats i uppfinningen för att få den att 
fungera. I citatet nedan ska barnen få några blommor att vattnas för att de ska växa: 
 
Neo: (Tittar på uppfinningen en stund) Ehm, det måste vara en vattenkanna som vattnar 
Dino: (Pekar på en tom gräsplätt, till vänster om en blomma) Vattenkanna 
Neo: (Tittar på Dinos pekning) (letar efter vattenkannan med blicken) Där var den (börjar dra i 
vattenkannan) 
Dino: Där ska den vara (pekar snabbt på en den tomma gräsplätten igen) 
Neo: (Drar vattenkannan dit Dino pekar) [det blir rätt och vattenkannan fastnar på platsen] 
Dino: Titta! 
Neo: (Trycker på spaken uppe i det högra hörnet för att starta uppfinningen) 
Dino: Näe, munnen med (drar snabbt munnen till rätt plats i uppfinningen) 
Neo: Mhmm… (trycker på spaken uppe i det högra hörnet för att starta uppfinningen igen) 
 
Båda pojkarna delar intresset av att placera samtliga objekt på rätt plats i uppfinningen, i 
syfte att klara spelet. Dino, som har kunskap om var objekten ska placeras, använder sig 
av två olika teckensystemen för att på bästa sätt hjälpa Neo. Teckensystemen Dino 
använder sig av är det verbala språket och gester i form av pekningar och fingergester. 
Med det verbala språket förklarar Dino vilket objekt som ska placeras var. Som ett 
komplement till det verbala språket använder han sig även av pekningar för att peka på 
den specifika platsen och därigenom förtydliga det som har uttryckts verbalt. Neo visar 
att han har förstått Dinos kommunikation genom att placera objektet på den specifika 
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platsen. Han gör därefter tolkningen av att uppfinningen är avklarad genom att trycka på 
spaken för att starta uppfinningen och Dino hjälper honom ännu en gång. Genom att 
använda sig av det verbala språket förklarar Dino att uppfinningen inte är avklarad. Han 
förklarar även vilket objekt som måste placeras i uppfinningen för att den ska fungera. 
Som ett komplement till det verbala språket använder sig Dino även av en fingergest, då 
han drar det specifika objektet till rätt plats i uppfinningen för att återigen hjälpa Neo. 
 
6.1.2 Det konfliktfyllda samspelet 
Det konfliktfyllda samspelet karaktäriseras av att det spelande barnet inte tillåter att 
medspelaren styr skärmen eller hjälper barnet. Samspelet inleds med att medspelaren 
sträcker sig mot skärmen för att svepa, trycka eller peka på något specifikt, antingen för 
att hjälpa spelaren eller för att medspelaren är nyfiken och vill se eller testa något 
specifikt i applikationen. Det spelande barnet svarar därefter genom att antingen stöta 
bort eller hålla fast medspelarens hand, eller genom att använda sin egen hand för att 
blockera surfplattans skärm. Dessa handrörelser kompletteras även med korta verbala 
yttranden, så som ”men”, ”sluta”, ”stopp”, ”nej”, ”vänta”, ”nu är det min tur” eller 
medspelarens namn. Ibland förekommer det även att handrörelserna kompletteras med 
en verbal förklaring, där spelaren förklarar varför hen inte tillåter att medspelaren styr 
pekskärmen eller hjälper barnet. 
 
Följande citat synliggör hur Omar sträcker sig mot surfplattan för att hjälpa Sigge med 
en applikation, vilket Sigge inte uppskattar. Barnen sitter bredvid varandra med varsin 
surfplatta i knät och använder sig av applikationen Pekboken och spelar memory: 
 
Sigge: (Trycker på en bricka) [Bilden av brickan föreställer en båt] Hu! [Drar in luft] Omar, det här har 
du gjort! (Vinklar surfplattan mot Omar och pekar på bilden) (vänder blicken mot Omar och vänder sedan 
tillbaka den mot skärmen) 
Omar: (Vänder blicken mot Sigges surfplatta) Får jag se? (Sträcker sig över surfplattan) Och sen jag… 
(Trycker på tre brickor i rad, på den översta raden) 
Sigge: Hu! Men hallå Omar, Omar (stöter bort Omars hand) 
Omar: (Flyttar tillbaka handen och överkroppen, men har fortfarande blicken vänd mot Sigges surfplatta) 
Sigge: (Trycker på åtta olika brickor) [han har ännu inte fått något par] 
Omar: (Sträcker handen över Sigges surfplatta och försöker trycka på en bricka med en bild av ett föl) 
Sigge: Men Omar! (Stöter bort Omars hand) 
Sigge: (Trycker på två brickor bredvid varandra som båda föreställer ett föl) [en bricka var vänd sedan 
tidigare och därför blev det inget par] 
Omar: Den ska vara där, bara (pekar på brickan som Sigge senast tryckte på) 
Sigge: (Trycker på de två brickorna med bilden av ett föl på igen) [får ett par] 
Omar: (Flyttar tillbaka handen men har fortfarande blicken vänd mot Sigges surfplatta) 
 
Sigge uppmärksammar att Omar har spelat samma memory tidigare och vinklar 
skärmen mot honom samtidigt som han pekar på brickans bild för att visa Omar. När 
Omar sträcker sig mot skärmen och använder sig av fingergester för att trycka på tre 
olika brickor i memoryt kan det tolkas som att han vill visa Sigge hur han gjorde när 
han spelade memoryt tidigare. Sigge uppmärksammar Omars fingergester som en 
prompt och använder sig av både det verbala språket och handrörelser för att 
kommunicera att han inte vill att Omar trycker på pekskärmen och använder 
applikationen. Genom att använda sig av handrörelser för att stöta bort Omars hand 
förtydligar Sigge sitt verbala yttrande och innehållet i det han vill kommunicera. Omar 
uppfattar Sigges kommunikation och tar bort handen från skärmen men fortsätter att 
observera vad Sigge gör vid applikationen, dvs. vilka brickor han trycker på och vilka 
bilder som finns på brickorna. När Sigge har tryckt på ett flertal olika brickor utan att ha 
fått ett par sträcker Omar sin hand mot skärmen igen och trycker på en av brickorna. 
Det kan tolkas som att Omar uppmärksammade ett par bland brickorna och valde att 
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sträcka sig mot skärmen för att hjälpa Sigge. Genom att återigen stöta bort Omars hand 
och komplettera det med ett verbalt yttrande kommunicerar Sigge ännu en gång att han 
inte tillåter att Omar styr pekskärmen, samt att han inte vill ha Omars hjälp. 
 
6.1.3 Det lustfyllda samspelet 
I det lustfyllda samspelet präglas barnens interaktion av glädje, vilket tar sig uttryck 
genom en variation av teckensystem, så som blickar, verbalt språk, mimik, dans, 
kroppsrörelser och gester. Barnen kommunicerar sin glädje genom att titta på varandra, 
ge positiv uppmuntran, skratta, le, dansa, klappa händerna och/eller knyta näven för att 
gestikulera en seger. Det lustfyllda samspelet uppstår när barnen har uppmärksammat 
något roligt i applikationen, klarat ett spel eller löst ett problem i applikationen. 
Samspelet kan även uppstå om barnen tittar på ett roligt videoklipp eller om de lyssnar 
på bra musik som spelas i applikationen. 
 
Följande citat synliggör hur Aisha delar sin glädje med Jasmin efter att hon har klarat ett 
spel i applikationen Radioapan. För att klara spelet måste Aisha först laga en radio, 
genom att dra sex olika delar till rätt plats i radion: 
  
Jasmin: (Tittar på surfplattans skärm) 
Aisha: (Gör åtskilliga försök men flyttar till slut respektive del till rätt plats i radion) [Klarar spelet] 
Virtuella apan: Ja, banankalas! [Musik spelas samtidigt] 
Aisha: (Knyter nävarna och rör armarna upp och ner i luften [som en segerdans], samtidigt som hon 
vänder blicken mot Jasmin och ler stort) 
Jasmin: (Tittar på Aisha och skrattar) 
[Spelet avslutas] 
Jasmin & Aisha: (Vänder blicken mot skärmen) 
 
Citatet synliggör hur Aisha väljer att kommunicera sin glädje till Jasmin genom att 
vända blicken mot henne och gestikulera en segerdans. Det är möjligt att tolka det som 
att Aisha blev glad över att hon klarade spelet, men att hon även ansåg att musiken och 
apans kommentarer var roliga då hon valde att uttrycka sin glädje genom att knyta 
nävarna som en segergest, men samtidigt röra armarna upp och ner i luften som en 
dansrörelse. Jasmin uppmärksammar Aishas segerdans och uttrycker sin glädje genom 
att vända blicken mot henne och skratta. 
 
6.1.4 Det narrativa samspelet 
I det narrativa samspelet använder sig barnen av det verbala språket för att 
kommunicera om det som sker i applikationen eller om sådant som har sin utgångspunkt 
i applikationen. Det förekommer även att barnen framställer korta berättelser utifrån 
händelserna i applikationen. Utöver det verbala språket använder sig barnen vid vissa 
tillfällen även av teckensystem så som blickar och gester i form av pekningar. Medan 
blickar används för att fånga kamratens uppmärksamhet, används pekningar för att peka 
på det barnen samtalar om och därigenom förtydliga det som har uttryckts verbalt. I det 
narrativa samspelet har barnen flyttat sin uppmärksamhet från att klara spelet, använda 
funktionerna i applikationen eller titta på videoklippet, till att uppmärksamma och 
reflektera kring det som sker i applikationen, dvs. vad de virtuella figurerna kan tänkas 
säga eller göra, vad en bild/färg symboliserar eller vad som är intressant i ett videoklipp. 
 
Följande citat synliggör hur Neo och Dino kommunicerar om pannkakor och vilka 
tillbehör de vill ha på pannkakorna. Barnen använder sig av applikationen Tripp, trapp, 
träd och har startat ett videoklipp där figuren Ben Rangel ska laga pannkakor: 
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[Videoklippet startar och Ben Rangel börjar prata] 
Neo: Pannkaka! (Vänder blicken mot Dino) 
Dino: Pannkakor! [Samtidigt som Neo] (Tittar på Neo och ler) 
Neo: Mm, för jag älskar pannkakor. När jag ser pannkakor här vill jag ha en pannkaka… Med grädde och 
lingonsylt. Det är gott på pannkakan va? (Har hela tiden blicken vänd mot Dino och ler) 
Dino: Ja (nickar instämmande och tittar på Neo) Och så vill jag ha blåbär på 
Neo: Jag med, och hallonsylt! 
Dino: Det är jättegott (ler) 
Neo: Och sen kan vi ta kaninöron (skrattar) 
Dino: (Skrattar) 
Neo: Kaninöron! (Skrattar) 
Neo: (Vänder blicken mot skärmen) 
[Ben Rangel lyfter upp ett lock, under locket står en syltburk på en tallrik] 
Neo: (Pekar på skärmen) Och sedan kommer bara grädde 
[Ben Rangel lyfter på ett nytt lock, under locket står en skål med grädde] 
 
Citatet synliggör hur både Neo och Dino intresserar sig för videoklippets innehåll, vilket 
i detta fall är pannkakor. Utifrån sitt intresse för pannkakorna och tillbehören som 
senare visas i videoklippet använder sig Neo av både blickar och verbalt språk för att 
fånga Dinos uppmärksamhet och inleda en kommunikation om pannkakor och vilka 
tillbehör som är goda att ha på pannkakorna. Dino uppmärksammar en prompt i Neos 
kommunikation och vänder blicken mot honom samtidigt som han fortsätter att 
kommunicera om vad han vill ha på sina pannkakor genom att använda det verbala 
språket. Innehållet i barnens kommunikation tar sin utgångspunkt i applikationens 
videoklipp och fortsätter på samma sätt fram till dess att Neo uppmärksammar och 
intresserar sig för något annat i videoklippet. 
 
6.1.5 Det uteblivna samspelet 
Vid två tillfällen uteblir barnens samspel helt och hållet. Det sker när pedagogen lämnar 
en aktivitet och även när pedagogen inte närvarar men säger åt barnen att turas om att 
använda surfplattan. I det uteblivna samspelet uppstår ingen kommunikation mellan 
barnen. Det spelande barnet har blicken vänd mot surfplattans skärm och använder 
applikationen i tystnad, medan medspelaren pendlar med blicken mellan surfplattans 
skärm och det som sker i rummet eller utanför fönstret. Barnens ålder och vänskap har 
ingen betydelse för det uteblivna samspelet. 
 
I följande citat har pedagogen Cajsa precis lämnat aktiviteten vid surfplattan för att 
hjälpa ett barn med ett blöjbyte. Nora har surfplattan framför sig och har precis bytt 
applikation för att använda sig av Pettsons uppfinningar: 
 
I två minuter sitter Harry bredvid Nora medan hon spelar. Ibland tittar han på surfplattan, ibland rakt fram 
mot fönstret och ibland på pedagogerna runt omkring. Nora har hela tiden blicken vänd mot skärmen. 
Harry vänder sig tillslut om och lägger armarna över stolen. Det slutar med att han reser sig upp och går 
iväg för att hämta Anton. I 2,5 minuter sitter Anton och Harry bredvid Nora och tittar på medan hon 
spelar. Anton tittar hela tiden på skärmen och Nora har också sin blick riktad mot skärmen. Ingen säger 
något. Harry fortsätter att pendla med blicken och tittar ibland på skärmen och ibland ut genom fönstret 
eller omkring i rummet. Harry ställer sig sedan upp och går därifrån, men kommer springandes tillbaka 
efter ett par sekunder, i samband med att Nora har klarat en uppfinning. Nora gör dansrörelser samtidigt 
som hon tittar på uppfinningen hon har klarat. Harry och Anton fortsätter att titta på surfplattans skärm i 
ytterligare någon minut, innan pedagogerna avbryter aktiviteten. 
 
Noras intresse ligger i att styra pekskärmen för att lösa uppfinningarna och klara spelen 
i applikationen. Då hennes uppmärksamhet riktas mot vad hon behöver göra i 
applikationen för att lösa uppfinningarna, har hon varken tid eller ett intresse av att visa 
eller berätta för Harry och Anton vad hon gör i applikationen. Nora stöter aldrig på 
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några större problem i applikationen och har därför inget behov av att kommunicera 
med barnen som sitter bredvid. Harry och Anton gör inte heller några försök till att 
kommunicera med Nora, vilket kan tolkas som att de respekterar det faktum att hon 
använder surfplattan och därmed nöjer sig med att endast titta på. Då Harry och Anton 
är yngre än Nora är det även möjligt att tolka det som att de inte har hunnit skapa 
mening om hur applikationen fungerar och därför inte vet vad de ska kommunicera om. 
När Nora har löst uppfinningen väljer hon att titta på händelseförloppet som spelas upp 
samtidigt som hon utför dansrörelser för att uttrycka sin glädje. Det kan tolkas som att 
hon finner ett större intresse i att se vad som händer med de virtuella figurerna och 
objekten i uppfinningen, än att dela med sig av sin glädje eller på något annat sätt 
kommunicera med Harry och Anton som sitter bredvid henne. 
 
6.1.5.1 När barnen ignorerar varandra 
När medspelaren eller det spelande barnet använder sig av det verbala språket och 
försöker kommunicera med kamraten, antingen om applikationen eller något annat, blir 
de ibland ignorerade av kamraten som varken reagerar med blickar, mimik, gester eller 
ett verbalt svar, utan fortsätter att använda applikationen eller titta på det som sker på 
skärmen. Att ignorera varandra är också en form av ett uteblivet samspel, då 
kommunikationen mellan barnen uteblir, men under en kortare tidsperiod. 
 
Följande citat synliggör hur Nora blir ignorerad av Sigge när han använder sig av 
applikationen Pettsons uppfinningar. Sigge har precis klarat en uppfinning och har i 
samråd med Nora bestämt sig för att göra samma uppfinning igen. Han har just dragit 
tillbaka alla objekt och påbörjat uppfinningen på nytt: 
 
Nora: Den är rätt kul [syftar på uppfinningen] 
Sigge: (Drar ett kugghjul till rätt plats i uppfinningen) 
Nora: (Fnittrar) 
Sigge: (Drar en väderkvarn och ett kugghjul till rätt plats) 
Nora: Jag kan skratta mycket (vänder upp blicken och tittar på Sigge) 
Sigge: (Drar ett nytt objekt från sidan och drar omkring det i uppfinningen) 
Nora: Kan du också skratta mycket? (Tittar på Sigge och ler) 
Sigge: (Släpper objektet) [det åker tillbaka], (drar ett nytt objekt och placerar det på rätt plats), (tar tag i 
ett ytterligare objekt från sidan) 
Nora: Kan du skratta mycket mer? (Tittar på Sigge och vänder sedan blicken mot skärmen) [Sigge 
placerar ett objekt på rätt plats samtidigt som Nora pratar] 
Sigge: (Drar i ett nytt objekt från sidan) 
Nora: Mer (vänder snabbt upp blicken mot Sigge igen) 
Sigge: (Släpper objektet på rätt plats) 
Nora: M… Mera än mig? (Tittar ner mot skärmen) 
Sigge: Så! (Trycker på spaken uppe i det högra hörnet för att starta uppfinningen) Den är klar (ler och 
tittar på skärmen) 
Nora: (Tittar på skärmen) (skrattar) 
 
Citatet synliggör hur Sigges intresse ligger i att försöka klara uppfinningen och han 
riktar därför sin uppmärksamhet mot applikationen. Han använder sig hela tiden av 
fingergester för att dra objekten till specifika platser i uppfinningen och tolkar den 
responsen har får från applikationen för att reflektera över vad han ska göra härnäst. Om 
objektet placeras på rätt plats fastnar objektet där, men är objektet felplacerat får barnet 
en respons på det med hjälp av en rörlig bild där objektet åker tillbaka till sidan av 
uppfinningen igen. Medan Sigge intresserar sig för att lösa uppfinningen i syfte att klara 
spelet, uppmärksammar Nora att uppfinningen är rolig. Nora försöker utifrån sitt 
intresse, kommunicera med Sigge om hur mycket de kan skratta, genom att använda sig 
av det verbala språket och samtidigt söka efter hans uppmärksamhet med hjälp av 
blickar. Trots upprepade försök att få Sigges uppmärksamhet, blir hon ignorerad av 
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Sigge som varken reagerar med blickar, mimik, kroppsrörelser, gester eller ett verbalt 
svar. Det kan tolkas som att Noras blickar och verbala kommentarer inte är tillräckligt 
intressanta för att Sigge ska lyfta blicken från skärmen och ingå i en kommunikation 
med henne. Noras blickar och verbala kommentarer uppfattas inte som en prompt, då 
Sigge finner ett större intresse för applikationen och att försöka klara uppfinningen. När 
Sigge har placerat samtliga objekt på rätt plats, gör han dock en representation av 
situationen och inleder en kommunikation med Nora utifrån sitt intresse för stunden, 
dvs. att uppfinningen nu är avklarad. 
 
6.1.6 Sammanfattning 
Resultatet visar att barnen ingår i ett flertal olika samspelsformer vid användningen av 
surfplattans applikationer. Kress m.fl. (2001) påpekar att människan inleder en 
kommunikation och interagerar med andra, utifrån det människan finner intressant i en 
situation. Vilken typ av samspelsform som uppstår beror därmed på barnets intresse för 
stunden och om detta intresse delas av kamraten eller inte. Det medför att samspelet 
både kan vara hjälpsamt, dvs. att medspelaren hjälper spelaren med applikationen, men 
att samspelet även kan bli konfliktfyllt om spelaren inte tillåter medspelarens hjälp eller 
att medspelaren på något sätt försöker styra pekskärmen. Det spelande barnet delar 
därmed inte medspelaren intresse och kommunicerar detta genom att stöta bort 
medspelarens hand från skärmen. Resultatet visar även att barnen gärna interagerar 
genom att kommunicera sin glädje till varandra när något positivt eller roligt har hänt i 
applikationen och därmed ingår i ett lustfyllt samspel tillsammans. Vidare lyfter 
resultatet hur barnen ibland intresserar sig för det som sker i applikationen och ingår i 
ett narrativt samspel tillsammans genom att kommunicera om applikationens innehåll. 
Gemensamt för ovanstående samspelsformer är att barnen uppmärksammar och svarar 
på en prompt, vilket Kress (2010) menar krävs för att en kommunikation ska uppstå. En 
prompt är det mottagaren finner intressant och riktar uppmärksamheten mot i 
kommunikationen (ibid). När barnen använder sig av surfplattans applikationer kan allt 
ifrån en blick, gest, handrörelse eller en verbal kommentar utgöra en prompt hos barnen. 
För att en prompt ska uppmärksammas krävs dock att barnet upplever att det som 
kamraten försöker kommunicera är av ett större intresse än applikationen, annars uteblir 
både kommunikationen och samspelet. 
 
Vid användningen av surfplattans applikationer använder barnen en variation av 
teckensystem för att kommunicera med varandra, så som det verbala språket, gester, 
handrörelser, blickar, mimik och dans. Det verbala språket framträder i de flesta 
samspelsformer, men vad barnen kommunicerar med det verbala språket varierar 
beroende på samspelsform och vad kommunikationen har för syfte. Det verbala språket 
kan därmed antingen användas för att hjälpa det spelande barnet, säga ifrån, ge positiv 
uppmuntran eller för att samtala om applikationen. På ett liknande sätt använder barnen 
olika teckensystem vid olika samspelsformer, beroende på vad de avser att 
kommunicera till kamraten. Kress (2010) poängterar att varje teckensystem som 
används i kommunikationen med andra människor bär på en specifik information. 
Därför används olika teckensystem i olika situationer eller vid olika tillfällen i 
kommunikationen, beroende på vad individen vill förmedla (ibid). Medan dans, mimik 
och gester i form av en knuten näve används för att kommunicera sin glädje till 
kamraten i ett lustfyllt samspel, används handrörelser i ett konfliktfyllt samspel, för att 
stöta bort kamratens hand från surfplattans skärm och därigenom kommunicera att 
kamraten inte får använda applikationen. Vidare används pekningar för peka på en 
specifik plats eller ett objekt i syfte att visa något eller hjälpa spelaren. 
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6.2 Pedagogernas roller vid användningen av surfplattans 
applikationer tillsammans med barnen 
I följande avsnitt presenteras de olika roller pedagogerna intar när de använder sig av 
surfplattans applikationer tillsammans med barnen. En analys av materialet har gjort det 
möjligt att framställa följande kategorier, med stöd i tidigare forskning: Den stödjande 
pedagogen, den lärandefokuserade pedagogen samt den frånvarande pedagogen. 
 
6.2.1 Den stödjande pedagogen 
Att inta rollen som den stödjande pedagogen innebär att pedagogen sitter bredvid 
barnen och följer deras användning av applikationerna för att kunna hjälpa dem om det 
behövs. När pedagogen hjälper barnen använder hen två olika teckensystem: Det 
verbala språket och gester. Gesterna uttrycks i form av pekningar eller genom att 
gestikulera svepningar och dragningar med fingret. Det verbala språket används för att 
rikta barnens fokus mot något specifikt, hjälpa barnen att lösa ett problem, förklara hur 
något fungerar samt beskriva vad barnen ska göra i applikationen. Gesterna används 
därefter som ett komplement till det verbala språket för att på ett tydligare sätt få fram 
det budskap som har uttrycks verbalt. Medan pekningarna används för att visa barnen 
var de ska titta någonstans, används svepningar och dragningar för att visa barnen hur 
något ska/kan göras. När pedagogen exempelvis beskriver var barnen ska trycka eller 
titta någonstans kompletteras det med en pekning, där pedagogen pekar på den specifika 
platsen eller det specifika objektet hon pratar om. På samma sätt kan en verbal 
förklaring om hur något ska utföras för att ett problem ska lösas, kompletteras med en 
gest. Vanligt är att pedagogen placerar fingret över problemområdet för att gestikulera 
en svepning eller dragning med fingret samtidigt som hen verbalt förklarar hur barnet 
ska göra, dvs. om barnet ska dra eller svepa på skärmen. Ibland förekommer det även att 
pedagogen placerar fingret på skärmen och på egen hand utför fingergester, så som att 
dra, svepa eller nypa på skärmen, samtidigt som hen verbalt förklarar hur en funktion 
fungerar. 
 
Följande citat synliggör hur pedagogen Eva hjälper Jasmin vid användningen av en ny 
applikation, Skrivguiden. I applikationen ska barnen följa olika linjer med fingret för att 
färglägga mönster, bokstäver eller siffror. För att färglägga linjerna måste barnen dra en 
pil till en röd cirkel som finns i slutet av varje linje. Pilen visar åt vilken riktning den 
ska dras: 
  
Jasmin: (Börjar dra pilen nedåt, i pilens riktning) [pilen når inte ner till cirkeln] 
Jasmin: (Börjar dra pilen uppåt, till mitten av mönstret) [pilen pekar fortfarande neråt] 
Jasmin: Vad ska jag göra? (försöker dra pilen åt höger för att fylla i en ny linje) 
Eva: Följa pilen 
Jasmin: (Drar den röda cirkeln längst ner, uppåt) 
Eva: Följa pilen (pekar på pilen som pekar neråt), där den pekar 
Jasmin: (Försöker dra pilen nedåt) [råkar dra fingret lite åt höger vilket gör att hon tappar greppet och 
pilen och inte kan dra den mer] Men jag vet inte (skrattar lite) 
Eva: (Pekar på pilen) Den pekar ner (drar fingret neråt längst med linjen) Då ska du dra ner 
Jasmin: (Drar pilen nedåt) 
 
Eva använder sig av teckensystemen verbalt språk och gester, i syfte att hjälpa Jasmin 
att skapa mening om hur applikationen fungerar. Till en början använder sig Eva endast 
av det verbala språket och förklarar för Jasmin vad hon förväntas att göra i 
applikationen, men när hon upptäcker att Jasmin inte förstår eller misstolkar hennes 
kommunikation, kompletterar hon det verbala språket med gester i syfte att förtydliga 
kommunikationen. Med sina pekningar visar Eva var Jasmin ska rikta sin blick, 
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samtidigt som hon verbalt förklarar vad pilen betyder och vad hon förväntas att göra. 
Genom att gestikulera en dragning i pilens riktning visar Eva därefter hur Jasmin ska 
göra, samtidigt som hon använder det verbala språket för att muntligt förklara detta. 
 
6.2.2 Den lärandefokuserade pedagogen 
Den lärandefokuserade pedagogen sitter bredvid barnen och följer deras användning av 
applikationerna för att få möjlighet att stödja barnen i deras lärande. Pedagogen 
använder sig av teckensystemen verbalt språk, gester och blickar för att på bästa sätt 
förmedla sin mening till barnen. Medan det verbala språket används för att öppna upp 
dialoger, benämna begrepp eller ställa frågor till barnen, används gester i form av 
pekningar för att peka på det föremål pedagogen har benämnt eller ställt en fråga kring. 
Som ett komplement till gesterna och det verbala språket använder sig pedagogen vid 
vissa tillfällen även av blickar för att titta på barnen och på ett ytterligare sätt försöka 
fånga deras uppmärksamhet och därigenom få möjlighet att förmedla sin mening. 
 
Följande citat synliggör hur pedagogen Cajsa stödjer barnen Harry, Anton och Nora i 
deras lärande genom att använda sig av applikationen för att ställa frågor och benämna 
begrepp. Nora använder applikationen Panda Mix som innehåller fyra olika spel. Det 
spel som används i citatet består av fyra olika rutor, samt en ring i mitten. I varje ruta 
finns ett föremål som ska paras ihop med det föremål som dyker upp i ringen. När 
barnet har parat ihop föremålet från ringen med föremålet i en av rutorna kommer ett 
nytt föremål fram i ringen: 
 
Spelet börjar om, med nya föremål som ska paras ihop. I mitten finns nu bokstaven D. 
Nora: (Drar bokstaven D till rutan med lilla bokstaven d) 
[I mitten finns nu en skugga av ett bi] 
Cajsa: Det är bokstaven D (pekar på bokstaven D) 
Nora: (Drar biets skugga till rutan med ett annat bi) 
Cajsa: Vad är det? (Pekar på ett bi) 
[I mitten finns nu en skugga av en nyckelpiga] 
Nora: (Drar nyckelpigans skugga till rutan med en annan nyckelpiga) 
Cajsa: Vad är det? (Håller fortfarande kvar pekfingret och pekar på biet) 
Nora: (Tittar på skuggan hon precis har dragit till rätt plats) (mumlar) En skugg… (Flyttar blicken till 
Cajsas finger och pekar på biet) Ett bi 
[I mitten finns nu en skugga av en tomte] 
Cajsa: Ett bi! 
Cajsa: (Pekar på nyckelpigan i en annan ruta) Och det? 
Nora: Nyckelpiga 
Cajsa: Ja 
Nora: (Drar det sista föremålet, tomtens skugga, till rutan med den andra tomten) 
Nora: (Pekar på tomten) Tomten [vagt ljud] 
Cajsa: Och vad var det där då? (Pekar på tomten) 
Harry: Tomten 
Cajsa: Tomten! (Kramar om Harry och tittar på honom) 
 
I följande citat använder Cajsa det verbala språket för att benämna begrepp och ställa 
frågor till barnen i syfte att stödja dem i deras lärande. Hon använder även två olika 
teckensystem då hon kompletterar det verbala språket med pekningar för att visa barnen 
var de ska rikta blicken. Då Cajsa hela tiden har blicken riktad mot skärmen kan det 
tolkas som att hennes verbala frågor riktar sig till alla barn. När något av barnen därefter 
riktar sin uppmärksamhet mot bilderna i applikationen och benämner begreppen, blir 
begreppen tillgängliga för alla deltagare och barnen kan lära av varandra. På samma sätt 
kan barnen även lära av Cajsa som både pekar på en av bilderna, dvs. en bokstav, 
samtidigt som hon benämner vad bilden föreställer. Barnen får då möjlighet att både se 
hur bokstaven ser ut, samtidigt som de får höra bokstavsnamnet. Exemplet synliggör 
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även hur betydelsefull pedagogens pekningar är, i syfte att få det spelande barnet att 
stanna upp, lyssna på pedagogen och förflytta blicken dit hon pekar. Vid ett tillfälle 
krävs det att Cajsa håller kvar sin pekning och upprepar sin verbala fråga för att Nora 
ska uppmärksamma och intressera sig för det Cajsa vill kommunicera. 
 
6.2.3 Den frånvarande pedagogen 
Att sitta bredvid barnen och följa deras användande av applikationerna under en hel 
aktivitet visar sig vara problematiskt. Att inta rollen som den frånvarande pedagogen 
innebär att pedagogen flyttar sin uppmärksamhet från aktiviteten vid surfplattan till en 
situation som pågår någon annanstans. Även om merparten av pedagogens tid vid 
surfplattan präglas av både ett fysiskt och mentalt närvarande, dvs. att pedagogen sitter 
bredvid barnen och följer deras användande av applikationerna, uppstår också många 
situationer där kollegor och andra barn fångar pedagogens uppmärksamhet. Barnen och 
kollegorna söker efter pedagogens uppmärksamhet genom att fysiskt närma sig eller 
vända blicken mot pedagogen för att ställa frågor eller kommentera något. Pedagogen 
flyttar då sin uppmärksamhet från aktiviteten vid surfplattan, till barnen eller kollegorna 
och väljer att ingå i en kommunikation med dem. Ibland väljer pedagogen att även 
fysiskt förflytta sig från aktiviteten och lämnar barnen ensamma vid surfplattan. Det kan 
exempelvis uppstå situationer där pedagogen vill kommunicera ostört med en kollega 
eller där pedagogen behöver hjälpa andra barn med exempelvis blöjbyten eller problem 
som har uppstått vid en lek. 
 
Följande citat synliggör hur pedagogen Eva lämnar barnen Jasmin och Nora vid 
surfplattan för att kommunicera med en kollega. Barnen använder sig av applikationen 
Skrivguiden tillsammans med Eva, när kollegan Saga som precis har börjat arbeta för 
dagen kommer in genom dörren. Saga går mot avdelningens schema för att se vilka barn 
som är på förskolan. Hon bjuder därefter in Eva till en kommunikation: 
 
Nora: (Letar sig omkring på surfplattans skärm med både fingret och blicken) 
Jasmin: Nu är det jag (tar tag i Noras hand) Nu är det min tur (försöker stöta bort Noras hand) 
Nora: (Trycker på ett nytt mönster) [ett grishuvud] 
[En tom sida kommer fram, en hand målar grishuvudets linjer med en vit färg] 
Nora: (Skrattar) 
Jasmin: Men jag vill inte gris! (Ler) 
Saga i bakgrunden: (Håller upp en lista med barnens namn och tittar på Eva) Är det dagens? 
Nora: (Fortsätter att skratta) 
Eva: (Vänder upp blicken mot Saga och nickar) 
Eva: (Vänder tillbaka blicken mot skärmen, men reser sig snabbt upp och går iväg för att prata med Saga) 
[Eva är borta i 2,5 minuter] 
Jasmin: (Tittar upp mot Eva som har kommit tillbaka och ler) Hej 
Eva: Nu ska vi se! (Sätter sig ner i soffan igen) 
 
Citatet synliggör hur Eva uppfattar kollegans verbala språk och gestikulering som en 
prompt och väljer att ingå i en kommunikation med henne. Genom att lyfta blicken från 
skärmen till kollegan, gestikulera en nickning och fysiskt förflytta sig från aktiviteten 
vid surfplattan, ger Eva uttryck för att den situation som pågår utanför surfplattan är av 
ett större intresse. Vad Eva ville förmedla till kollegan är omöjligt att veta, men det är 
möjligt att tolka det som att det Eva behövde förmedla till Saga var av större vikt, än 
aktiviteten och den pågående konflikten vid surfplattan. Det är dock möjligt att Eva inte 
uppmärksammade barnens konfliktfyllda samspel då Nora skrattar och därigenom 
uttrycker glädje, samtidigt som innehållet i Jasmins kommunikation är motsägelsefullt 
och därför kan ha varit svårt för Eva att uppfatta. Med det verbala språket uttrycker 
Jasmin att det är hennes tur att använda applikationen och att hon inte uppskattar att 
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Nora trycker på skärmen. Med mimik uttrycker hon dock glädje, då hon ler samtidigt 
som hon säger ifrån Nora. Eva kan ha gjort tolkningen att Jasmin ansåg att Noras val av 
mönster var roligt och att barnen därmed ingick i ett lustfyllt samspel, vilket gjorde att 
Eva ansåg att kommunikationen med kollegan var av större vikt vid det tillfället. 
 
6.2.4 Sammanfattning 
Pedagogernas samspel med barnen grundar sig på viljan att stödja barnen i deras lärande 
och att hjälpa dem vid användningen av applikationerna. Det gör pedagogerna genom 
att använda sig av teckensystem som det verbala språket, blickar och gester i form av 
pekningar samt svepningar och dagningar med fingret. Vad som uttrycks verbalt och 
vilka typer av gester som används varierar beroende på vad pedagogen vill förmedla till 
barnen. Kress m.fl. (2001) betonar att människan ständigt skapar tecken som enligt 
människan, är mest lämpliga att använda för att kommunicera det specifika innehållet 
till den specifika mottagaren, vilket pedagogerna även gör i resultatet. När pedagogerna 
vill stödja barnen i deras lärande används det verbala språket för att ställa frågor och 
benämna begrepp, men om pedagogerna vill hjälpa barnen med en applikation används 
det verbala språket för att förklara hur något fungerar eller för att rikta barnens fokus 
mot problemområdet. Gester i form av pekningar används därefter för att peka på 
problemområdet eller det föremål pedagogen har benämnt eller ställt en fråga kring. 
Vidare används gester i form av svepningar och dragningar med fingret för att visa 
barnet hur något ska utföras. Kress m.fl. (2001) framhåller att det innehåll som uttrycks 
i två teckensystem samtidigt i många fall är likvärdiga. Det innebär att de tecken som 
används av individen kompletterar varandra, alternativt att det andra tecknet upprepar 
information som det första tecknet har gett (ibid). Pedagogerna använder samtliga gester 
för att upprepa det som har uttrycks verbalt eller som ett komplement till det verbala 
språket, i syfte att förtydliga innehållet i kommunikationen. 
 
Som tidigare nämnts uppstår en kommunikation när mottagaren svarar på en uppfattad 
prompt, dvs. något mottagaren finner intressant och riktar uppmärksamheten mot i 
kommunikationen (Kress, 2010). Att ständigt vara närvarande för att följa barnens 
användande av applikationerna visar sig vara problematiskt när andra händelser sker 
runt omkring. När andra barn och kollegor fysiskt närmar sig pedagogen, vänder 
blicken mot pedagogen, ställer en verbal fråga eller kommenterar något uppfattas detta 
som en prompt av pedagogen. Pedagogen flyttar då sin uppmärksamhet från aktiviteten 
vid surfplattan till barnet eller kollegan och ingår i en kommunikation med dem istället. 
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7 Diskussion 
Diskussionskapitlet har delats in i fyra underrubriker; resultatdiskussion, 
metoddiskussion, framtida forskningsområden och pedagogiska implikationer. 
 
7.1 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat i relation till den tidigare forskningen 
som har presenterats i kapitel 3. Resultatdiskussionen har delats in i följande rubriker: 
Barnens verbala samspel, barnens icke-verbala samspel, det uteblivna samspelet samt 
betydelsen av att kunna växla mellan sina roller som pedagog. 
 
7.1.1 Barnens verbala samspel 
Studiens resultat synliggör hur barnen både använder sig av korta verbala kommentarer 
i samspelet med varandra, men även ett mer utvecklat språk beroende på vad de vill 
kommunicera. Petersen (2015) har också synliggjort att barnens verbala kommunikation 
skiljer sig åt, men vad det beror på skiljer sig dock åt från föreliggande studies resultat. 
Petersen (2015) framhåller att barnens kommunikation skiljer sig åt beroende på 
applikationens innehåll, dvs. om barnen använder sig av ett drillprogram eller ett ”skapa 
själv”-program. Falloon och Khoo (2014) menar att barnens kommunikation tenderar att 
vara mer utvecklat och genomtänkt när de använder sig av ”skapa själv”-program, då 
programmet inte kräver några förbestämda svar eller lösningar. Vidare lyfter Svensson 
(2000) fram att kommunikationen vid drillprogram till största delen är metod-relaterad, 
vilket enligt Plowman och Stephen (2005) innebär att barnen använder sig av korta 
kommentarer i form av ”gör det” och ”tryck där” i syfte att hjälpa spelaren. Studiens 
resultat visar dock att barnens kommunikation inte styrs av applikationens innehåll, utan 
att kommunikationen skiljer sig åt beroende på vilken representation som görs i 
situationen, dvs. vad barnet anser vara intressant i situationen och vill föra vidare till 
kamraten (Kress, m.fl. 2001). Representationen fokuserar med andra ord på vad barnet 
vill berätta, visa eller uttrycka i situationen, utifrån sitt intresse för stunden (ibid). Det 
medför att barnen både använder sig av korta kommentarer men även ett mer utvecklat 
språk, oavsett vilken typ av applikation som används. När barnen intresserar sig för att 
hjälpa spelaren med en svårighet i applikationen tenderar barnen att använda sig av 
korta verbala kommentarer, likt de Plowman och Stephen (2015) beskriver. När barnen 
däremot intresserar sig för att framställa berättelser utifrån applikationens innehåll eller 
kommunicera om applikationens innehåll tenderar barnens språk att vara mer utvecklat.  
 
7.1.2 Barnens icke-verbala samspel 
Barnen använder en variation av icke-verbala teckensystem i samspelen med varandra, 
så som pekningar, mimik, dansrörelser, handrörelser och blickar. Barnens användning 
av pekningar har tydliga kopplingar till Walldén Hillströms (2014) och Alexanderssons 
m.fl. (2000) resultat. Föreliggande studie framhåller att en pekning kan ha två olika 
betydelser beroende på det medspelande barnets intresse för stunden, dvs. vilken 
representation medspelaren gör i situationen (Kress, m.fl. 2001). Både studiens resultat 
och Walldén Hillströms (2014) samt Alexanderssons m.fl. (2000) resultat visar att en 
pekning kan användas för att peka på en specifik plats eller ett specifikt föremål i syfte 
att hjälpa det spelande barnet med applikationen. Genom att peka på platsen och/eller 
föremålet visar barnet vilket objekt som ska användas och eventuellt även var det ska 
förflyttas (Walldén Hillström, 2014; Alexandersson, 2000), vilket även föreliggande 
resultat framhåller. När det spelande barnet därefter följer medspelarens instruktioner 
har barnen ingått i ett hjälpsamt samspel. Det visar även att en interaktion inte behöver 
pågå under en längre tidsperiod för att kategoriseras som ett samspel, vilket även 
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Svensson (2000) framhåller. Resultatet synliggör även hur en pekning kan användas av 
medspelaren i syfte att peka på något specifikt i applikationen för att kommunicera att 
medspelaren vill se eller testa något i applikationen, vilket även Alexandersson m.fl. 
(2000) framhåller. Denna typ av pekning brukar dock leda till att barnen ingår i ett 
konfliktfyllt samspel, där spelaren stöter bort medspelarens hand för att kommunicera 
att hen inte tillåter att medspelaren närmar sig pekskärmen. 
 
Resultatet synliggör även nya upptäckter kring hur barnen använder sig av icke-verbala 
teckensystem i samspelen med varandra. Medan Walldén Hillström (2014) och 
Alexandersson m.fl. (2000) beskriver hur barnen samspelar genom att använda sig av 
pekningar, synliggör även föreliggande resultat att barnen använder sig av fler icke-
verbala teckensystem i samspelen med varandra, så som mimik, dansrörelser, 
handrörelser och blickar. Vilka typer av teckensystem som används beror på vad barnen 
avser att kommunicera till varandra. Kress (2010) poängterar att alla tecken som skapas 
alltid har ett specifikt syfte, vilket resultatet även synliggör. Barnen använder mimik 
och dansrörelser för att kommunicera sin glädje till varandra i ett lustfyllt samspel, 
vilket uppstår när barnen har klarat ett spel, löst ett problem i en applikation eller då 
barnen tittar på ett roligt videoklipp eller lyssnar på bra musik i applikationen. Vidare 
används handrörelser i ett konfliktfyllt samspel för att stöta bort medspelarens hand från 
pekskärmen, i syfte att kommunicera att medspelaren inte får hjälpa spelaren eller styra 
pekskärmen för att utföra en önskvärd handling. Blickar är avslutningsvis ett tecken 
som används i flera samspelsformer med syftet att fånga kamratens uppmärksamhet. 
 
7.1.3 Det uteblivna samspelet 
Kress och Van Leeuwen (2001) framhåller att människan interagerar med andra genom 
att kommunicera. När människan exempelvis underhåller någon eller övertygar någon 
att göra på ett visst sätt, interagerar människan med andra. För att dessa kommunikativa 
aktiviteter ska kunna uppstå krävs dock att ett representerat innehåll har uttryckts av en 
individ (ibid) och att detta innehåll har uppfattats som en prompt hos någon mottagare 
(Kress, 2010). Både föreliggande resultat och tidigare forskning synliggör hur barnen 
samspelar genom att hjälpa varandra (jfr Walldén Hillström, 2014; Alexandersson m.fl., 
2000; Svensson, 2000; Beschorner & Hutchison, 2013) och kommunicera om olika 
saker (jfr Petersen, 2015; Björk-Willén, 2011, Shifflet, m.fl., 2012) vid användningen 
av surfplattans applikationer. Studiens resultat bidrar dock med en ny upptäckt då det 
även synliggör hur samspelet mellan barnen ibland tenderar att utebli. Under ett 
uteblivet samspel kan kommunikationen utebli under en kortare tidsperiod, då spelaren 
eller medspelaren blir ignorerad av kamraten. Som tidigare nämnts uppstår en 
kommunikation först när mottagaren svarar på en uppfattad prompt (Kress, 2010). Om 
en prompt uppmärksammas eller inte beror på om mottagaren upplever att budskapet är 
intressant eller inte. Det är därmed mottagarens uppmärksamhet och intresse som styr 
om en prompt uppmärksammas och om en kommunikation uppstår (ibid). För att en 
kommunikation och ett samspel ska uppstå när barnen använder sig av surfplattans 
applikationer måste barnets budskap vara av ett större intresse för kamraten, än 
användningen av eller händelserna i applikationen. Varför barnen ibland ignorerar 
varandra skulle därmed kunna förklaras med att det kamraten försöker kommunicera 
inte är tillräckligt intressant för att barnet ska lyfta blicken från skärmen och ingå i en 
kommunikation med hen. Händelserna i applikationen fångar barnets uppmärksamhet 
och är av ett större intresse än det kamraten försöker kommunicera, vilket bidrar till att 
kamraten blir ignorerad och att samspelet uteblir under en kortare tidsperiod. 
 
Resultatet synliggör även att samspelet kan utebli helt när pedagogen inte är närvarande 
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och då barnen har turats om att använda surfplattan. Varför samspelet uteblir kan ha 
olika förklaringar. Då samspelet har en tendens att utebli när barnen har turats om att 
använda surfplattan skulle en förklaring kunna vara att det uteblivna samspelet har blivit 
en följd av de strategier som Jernes (2013) beskriver att den konfliktlösande pedagogen 
har skapat i syfte att förebygga att en konflikt inte uppstår. Jernes (2013) beskriver i sitt 
resultat hur förskolans pedagoger har kontroll över turtagningen av surfplattan och 
meddelar barnen när det är dags att lämna över surfplattan till kamraten. Pedagogerna 
använder därmed turtagningen som en strategi för att minska de konfliktfyllda 
situationer som kunde uppstå när barnen konkurrerande om surfplattan (ibid). Jernes 
(ibid) resultat visar dock att denna strategi inte begränsar barnens samspel utan endast 
minskar de konfliktfyllda situationer som tidigare kunde uppstå. Studiens resultat 
synliggör dock att denna strategi vid vissa tillfällen kan begränsa barnens samspel, då 
kommunikationen och därmed även samspelet, tenderar att utebli då barnen respekterar 
att det är kamratens tur att använda surfplattan och därför nöjer sig med att endast titta 
på. Det är även möjligt att samspelet uteblir för att medspelarna inte har kunskap om 
hur applikationen fungerar och därför inte vet vad de ska kommunicera om. 
 
En förklaring till varför det spelande barnet inte gör några försök till att inleda en 
kommunikation i syfte att samspela med medspelarna kan vara att händelserna i 
applikationen är av ett större intresse. Som tidigare nämnts omfattar surfplattans 
applikationer en variation av teckensystem så som rörliga bilder, färg, verbalt språk, 
musik och ljud. Det är därmed möjligt att något av dessa teckensystem uppfattas som en 
prompt hos det spelande barnet, vilket gör att barnets uppmärksamhet och intresse riktas 
mot applikationen istället för medspelarna. Det skulle därmed vara rimligt att dra 
slutsatsen av att det är betydelsefullt att barnen har tillgång till en närvarande pedagog 
som kan ställa frågor eller uppmärksamma saker som händer i applikationen för att få 
barnen att kommunicera och samspela med varandra om det skulle behövas. 
 
7.1.4 Betydelsen av att kunna växla mellan sina roller som pedagog 
När barnen använder sig av surfplattans applikationer ingår de i en variation av 
samspelsformer. Samspelsformerna varierar beroende på barnens intresse och hur detta 
tas emot av mottagaren. Det medför att samspelet både kan vara hjälpsamt, lustfyllt och 
narrativt, men även konfliktfyllt, ignorerande eller vid vissa tillfällen utebli helt. Med en 
variation av samspelsformer vid surfplattans applikationer blir det betydelsefullt att 
förskolans pedagoger medvetet kan växla mellan sina roller beroende på sammanhang 
och vilken samspelsform de ser. Vidare följer en diskussion kring vilka roller 
pedagogerna kan inta beroende på sammanhang och samspelsform. 
 
Resultatet visar att barnen gärna hjälper varandra med svårigheter som uppstår vid 
användningen av applikationerna, vilket även Plowmans och Stephens (2005) resultat 
framhåller. Vid dessa situationer räcker det att pedagogen intar en observerande roll, 
som Petersen (2015) beskriver det, där pedagogen nöjer sig med att följa barnens 
samspel för att få syn på hur de går tillväga för att tillsammans lösa problemet (ibid). 
Ibland uppstår dock svårigheter som varken spelaren eller medspelaren kan lösa och då 
kan pedagogen inta en stödjande roll. Den stödjande pedagogen stöttar och hjälper 
barnen vid användningen av applikationerna (Ljung-Djärf, 2004), genom att exempelvis 
ställa frågor, beskriva hur något fungerar eller rikta barnens fokus mot problemet 
(Plowman & Stephen, 2005). Studiens resultat stödjer Plowmans och Stephens (ibid) 
exemplifieringar, men synliggör även hur den stödjande pedagogen kompletterar den 
verbala kommunikationen med icke-verbal kommunikation i form av gester för att på 
ett tydligare sätt få fram sitt budskap till barnen och hjälpa dem med svårigheten. 
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Resultatet synliggör även hur barnens samspel kan bli konfliktfyllt när det spelande 
barnet inte tillåter att medspelaren styr skärmen för att testa något specifikt i 
applikationen eller för att hjälpa det spelande barnet. Vid denna samspelsform blir det 
lämpligt att inta rollen som konfliktlösare (Klerfelt, 2007). Den konfliktlösande 
pedagogen öppnar upp för dialoger mellan barnen om den pågående konflikten, men 
kan även ge exempel på hur konflikten kan lösas. Målet för den konfliktlösande 
pedagogen är att hjälpa barnen att fortsätta samarbeta (ibid). 
 
Vidare synliggör studiens resultat hur barnen ingår i ett lustfyllt samspel genom att dela 
sin glädje med varandra när något positivt eller roligt har hänt i applikationen. 
Resultatet visar även att barnen ingår i ett narrativt samspel genom att kommunicera om 
applikationens innehåll eller framställa berättelser utifrån applikationens innehåll. Vid 
dessa samspelsformer skulle det återigen vara tillräckligt att inta en observerande roll, 
där pedagogen endast observerar och följer barnens samspel (Petersen, 2015). Den 
narrativa samspelsformen skulle även göra det möjligt att inta en lärandefokuserande 
roll, där pedagogens utgångspunkt ligger vid att stödja barnen i deras lärande genom att 
ställa frågor och öppna upp dialoger. Vid den narrativa samspelsformen kunde det vara 
lämpligt om pedagogen fokuserade på att stödja och utveckla barnens språk genom att 
ställa frågor och öppna upp för ytterligare dialoger mellan barnen. 
 
Studiens resultat lyfter även fram att samspelssituationer mellan barnen nödvändigtvis 
inte behöver uppstå. När barnen använder sig av surfplattans applikationer kan 
samspelet utebli då det inte finns någon närvarande pedagog och då barnen har turats 
om att använda surfplattan. Resultatet synliggör även hur barnen har en tendens att 
ignorera varandra om användningen av, eller händelserna i applikationerna är av ett 
större intresse än det kamraten försöker kommunicera. Då resultatet belyser att det finns 
ett samband mellan pedagogens frånvaro och barnens uteblivna samspel, är det rimligt 
att dra slutsatsen av att det i vissa sammanhang är betydelsefullt att pedagogen är 
närvarande, för att hjälpa barnen att kommunicera med varandra. I dessa sammanhang 
kan pedagogen inta en medforskande roll för att försöka få barnen att kommunicera om 
något som de intresserar sig för. Sandvik m.fl. (2012) beskriver hur pedagogen kan inta 
en medforskande roll genom att ingå i ett aktivt kommunikativt utforskande tillsammans 
med barnen vid surfplattan. Den medforskande pedagogen följer barnens användande av 
applikationen och deltar genom att tänka högt och bidra med förslag kring vad barnen 
kan göra i applikationen eller hur barnen kan göra för att komma vidare i spelet (ibid). 
Sammanhanget gör det även möjligt för pedagogen att återigen inta en stödjande roll, 
där pedagogen ställer frågor och försöker öppna upp för diskussioner mellan barnen för 
att få barnen att tillsammans reflektera kring hur de kan gå tillväga för att komma vidare 
i applikationen (Vangsnes m.fl., 2012). En kommunikation uppstår när mottagaren 
uppmärksammar och svarar på en uppfattad prompt, dvs. något mottagaren finner 
intressant och riktar uppmärksamheten mot i kommunikationen (Kress, 2010). När 
pedagogen stöttar barnen vid användningen av surfplattans applikationer eller aktivt 
deltar i aktiviteten, är det möjligt att barnen uppfattar något innehåll i pedagogens 
kommunikation som en prompt, vilket gör att en kommunikation uppstår. 
 
7.1.5 Slutsats 
Den slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att förskolans pedagoger har en 
betydelsefull roll och bör vara närvarande när barnen använder sig av surfplattans 
applikationer. Barnen ingår i en variation av samspelsformer, vilket innebär att de 
agerar på olika sätt och kommunicerar om olika saker beroende på samspelsform. 
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Förskolans pedagoger bör därmed medvetet kunna växla mellan sina roller beroende på 
sammanhang och samspelsform för att på bästa sätt stödja och hjälpa barnen och 
samtidigt främja ett positivt samspel mellan barnen. 
 
7.2 Metoddiskussion 
För att svara på studiens syfte användes videoobservationer som metod vid insamling av 
empirin. Under det första observationstillfället gjordes upptäckten att både barn och 
pedagoger använder en variation av kroppsrörelser och gester tillsammans med den 
verbala kommunikationen. Att använda videoobservationer vid insamlingen av empirin 
har därför varit betydelsefullt, då videoinspelningen både kunde fånga upp det som 
pågick i applikationen samt barnens och pedagogernas olika kommunikationsformer. 
Fördelen med videoinspelning är just att den fångar upp både den verbala och icke-
verbala kommunikationen (Denscombe, 2009). Även om videoinspelning är positivt ur 
många avseenden, uppstod ibland svårigheter vid insamlingen av empirin. Ibland kunde 
barnens armar eller händer skymma en del av skärmen, vilket gjorde det svårt att fånga 
upp barnens fingergester och vad som pågick i applikationen. Det kunde även uppstå 
situationer där barnen förflyttade sig och blockerade skärmen med kroppen, eller att 
barnen vinklade upp surfplattans skärm vilket gjorde att videoinspelningen återigen inte 
kunde fånga upp vissa kommunikationsformer eller händelserna i applikationen. Det var 
svårt att inta en position som ständigt fångade upp alla barnens kommunikationsformer 
och det blev därför betydelsefullt att ständigt vara aktiv och förflytta kameran beroende 
på hur barnen rörde sig. För att förbättra insamlingen av empirin hade två kameror 
kunnat användas. Medan en kamera placeras på ett stativ och fångar upp en helhetsbild 
av situationen hade forskaren kunnat ha den andra kameran i handen för att följa 
händelserna i applikationen samt deltagarnas handrörelser och fingergester. 
 
Studiens urvalsgrupp utgjordes av en enskild förskoleavdelning, där samtliga tio 
observationer genomfördes. Det medför att studiens urvalsgrupp var relativt liten, vilket 
dock inte är ovanligt för kvalitativa studier enligt Denscombe (2009). Denscombe (ibid) 
påpekar dock att en studies trovärdighet stärks om undersökningen genomförs i fler 
miljöer. Beslutet av att endast undersöka en förskoleavdelning togs då tidsplanen för 
studiens genomförande var relativt kort samtidigt som studien genomfördes av en 
enskild forskare. I efterhand förs dock reflektioner kring om urvalsgruppen borde ha 
inkluderat ytterligare en förskola för att styrka studiens trovärdighet. Observationerna 
hade då kunnat delas upp mellan de två förskolorna. Att använda sig av ”[…] data som 
har samlats in vid olika tidpunkter” (s 186) är å andra sidan en ytterligare aspekt som 
stärker studiens trovärdighet (Denscombe, 2009). Då insamlingen av empiri endast 
genomfördes på en förskoleavdelning var forskaren särskilt noggrann med att få en 
variation i materialet genom att genomföra observationer av olika konstellationer vid 
olika tidpunkter och dagar. Som tidigare nämnts genomfördes tio videoobservationer 
tillsammans med tio barn och två pedagoger, i tio olika konstellationer. Efter läsningen 
och analysen av den tionde videoobservationen togs beslutet att inte genomföra fler 
observationer. Beslutet grundade sig i att det inte gick att urskilja några nya mönster i 
barnens eller pedagogernas kommunikation, trots att det var en ny konstellation av barn 
och pedagoger vid surfplattan samtidigt som en ny applikation användes. 
 
Forskaren reflekterar kring om resultatet hade sett annorlunda ut om urvalsgruppen hade 
inkluderat en ytterligare förskola. Det skulle dock vara möjligt att dra slutsatsen av att 
studiens resultat är trovärdiga, då en del likheter i resultatet går att finna i tidigare 
forskning samtidigt som nya upptäckter har gjorts. Om andra forskare hade kommit 
fram till samma resultat är svårt att säga. Forskningsprocessen har dock beskrivits 
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ingående, vilket gör att andra forskare kan genomföra undersökningen för att se om de 
kommer fram till samma resultat. Denscombe (2009) poängterar att den detaljerade 
beskrivningen är betydelsefull för studiens tillförlitlighet. 
 
7.3 Framtida forskningsområden 
I föreliggande studie fick barnen och pedagogerna själva välja vilka applikationer som 
skulle användas vid aktiviteterna vid surfplattan. Till den framtida forskningen hade det 
varit intressant att välja ut ett par applikationer och undersöka om barnens samspel hade 
skiljt sig åt beroende på applikation. Kanske finns det vissa applikationer som främjar 
ett positivt och lustfyllt samspel, medan andra applikationer bidrar till fler konflikter. 
Det hade även varit intressant att undersöka hur de yngsta barnen använder sig av 
surfplattans applikationer och om pedagogerna intar andra roller när barnen är yngre. 
 
7.4 Pedagogiska implikationer 
Studiens resultat har relevans för all verksam personal inom förskolans verksamheter. 
Resultatet visar på betydelsen av att förskolans personal reflekterar kring vilka roller de 
själva intar när de använder surfplattans applikationer tillsammans med barnen, samt 
vilka samspelsformer de kan synliggöra när barnen använder applikationerna. Vid en 
kritisk granskning och reflektion av sitt eget och kollegornas agerande kan personalen 
utvecklas och förbättras i sina roller, men även lära sig att tillämpa olika roller beroende 
på sammanhang och vilken samspelsform de ser. Personalen kan observera varandra för 
att därefter diskutera kring vilken roll som fungerade i vilket sammanhang eller vid en 
specifik samspelsform, men även vad som kan förbättras till nästa gång. 
 
Resultatet visar att barnen ingår i ett flertal olika samspelsformer vid användningen av 
surfplattans applikationer, men även att samspelet kan utebli när pedagogerna inte är 
närvarande. Användningen av applikationerna är därmed en aktivitet som kräver en 
närvarande och aktiv vuxen som medvetet kan växla mellan sina roller beroende på 
samspelsform och sammanhang. Det fungerar således inte att använda surfplattan som 
”barnpassare” medan personalen gör andra saker. Risken finns då att användningen av 
applikationerna blir en ensamaktivitet där spelaren ”bara spelar” medan medspelarna i 
tystnad väntar på sin tur, vilket är det förskollärarna inledningsvis beskrev en orolighet 
kring (jfr Finegang & Austin, 2002). En närvarande, aktiv och medveten vuxen kan 
förebygga att användningen av surfplattans applikationer blir en ensamaktivitet eller en 
konfliktfylld aktivitet där barnen ingår i konflikter, ignorerar varandra eller enbart 
iakttar spelaren i väntan på sin tur. En närvarande, aktiv och medveten vuxen kan 
istället bidra till att det blir en aktivitet där barnen utvecklar sitt språk samt sin förståelse 
för applikationerna, i samspelsformer som bygger på både samarbete och glädje. 
 
För att personalen ska ha möjlighet att växla mellan sina roller krävs det att de är såväl 
fysiskt som mentalt närvarande och följer barnens samspel och användande av 
applikationerna. Resultatet visar att detta kan vara problematiskt då många andra 
situationer som uppstår runt omkring fångar pedagogens uppmärksamhet, vilket leder 
till att pedagogen frångår aktiviteten vid surfplattan. Genom att ta del av studien kan 
verksamheten utforma nya arbetssätt kring användningen av surfplattans applikationer. 
Ett nytt arbetssätt kan vara att applikationerna endast används av barn och pedagoger i 
ett avskilt rum, där pedagogen får möjlighet att ständigt vara närvarande och med sin 
fulla uppmärksamhet kan följa barnen, deras samspel och händelserna i applikationen 
under hela aktiviteten. Genom att diskutera kring studiens resultat i arbetslaget eller vid 
ett möte tillsammans med förskolechefen kan personalen tillsammans besluta vilket 
arbetssätt som är mest passande för den specifika förskolan, då alla verksamheter inte 
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har samma förutsättningar. 
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Bilagor 
Bilaga A: Samtyckesblankett 
 
Samtyckesblankett 
 
Medgivande för Ert barns deltagande i en undersökning om surfplattan i 
förskolan 
 
Mitt namn är Maja Söderwall, jag läser min sista termin på Förskollärarutbildningen vid 
Linnéuniversitetet och ska nu skriva mitt examensarbete. Min uppsats handlar om 
förskolans användning av surfplattan och syftet är att undersöka hur barn och 
förskollärare samspelar när de använder sig av surfplattan. För att genomföra min 
uppsats behöver jag observera situationer där barn och förskollärare använder sig av 
surfplattan. Observationerna kommer att videofilmas och jag behöver därför 
vårdnadshavares samtycke innan jag påbörjar undersökningen. Jag har tagit fram denna 
samtyckesblankett som ni vårdnadshavare får skriva under om ni medger att ert barn får 
delta. 
 
Jag kommer att befinna mig på Galaxens avdelning under veckorna 38 - 42 för att samla 
in materialet till min undersökning. Undersökningen kommer innebära att barn och 
förskollärare videofilmas när de använder sig av surfplattan. När materialet har samlats 
in skrivs händelserna från videofilmerna ner på papper för att kunna analyseras. 
Videofilmerna och det nedskrivna materialet kommer endast att användas till uppsatsen 
och raderas när den är klar. Under bearbetningen av uppsatsen är det endast jag som tar 
del av det insamlade materialet. Stadens, förskolans och barnens namn kommer inte att 
lämnas ut och fingerade namn kommer att användas, vilket innebär att det inte går att 
identifiera barn, förskola eller stad i undersökningen. 
 
Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta er medverkan genom 
att antingen kontakta mig eller personalen på Galaxen. Underskriven blankett lämnas till 
personalen på Galaxen. 
 
 
 
Ytterligare information kan fås av min handledare, Tom Gagner: tom.gagner@lnu.se 
 
 

    
 
 

  
 
 

 
 
Barnets namn:____________________          Underskrift:____________________ 

 
 
Datum:____________________                     Underskrift:____________________ 

 

 

Ja, mitt barn får delta i undersökningen 

Nej, mitt barn får inte delta i undersökningen 



  
 

II 

 
Ni får gärna kontakta mig om ni har några frågor: 
 
Telefon: xxx-xxx xx xx 
Mailadress: xxxxxxx@student.lnu.se 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Maja Söderwall
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