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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att studera vad som händer med förskolebarns kommunikation, 
samspel och lärande i mötet med det digitala verktyget ipad. I denna undersökning har jag även 
tittat närmare på hur pedagogen förhåller sig och påverkar situationen. Jag har närmat mig 
undersökningsområdet med en kvalitativ ansats där jag använt mig av observation som metod. 
Mina observationer har utförts på en förskola där jag studerat barn och pedagoger på två av 
förskolans avdelningar, en avdelning med barn i åldern 1-3 år och en avdelning med barn i åldern 
3-5 år.  
 
Resultatet påvisar att barnen blir språkligt aktiv och engagerade i mötet med ipaden. De 
kommunicerar och samspelar med varandra på många olika sätt. Studien visar även att barn 
möter ipaden under tystnad med koncentration och förundran. Pedagogen, kamraterna och 
ipadens olika applikationer har betydelse för kommunikationen och lärandet. Ipaden är ett 
lustfyllt verktyg som barnen möter med total orädsla och nyfikenhet. Barnen uppvisar en stor 
vilja att vara aktiva och interagera med det digitala verktyget och ipaden kan anses vara ett stöd 
för barns lärande. Förskolan har gett barnen möjligheter att möta och bli språkliga med det 
digitala verktyget ipad men undersökningen visar också att miljön och pedagogerna begränsar 
barnen på olika sätt. Slutsatsen av studien är att ipaden kan användas som ett verktyg för att 
stärka barns kommunikation, samspel och lärande om den används på ett genomtänkt och 
medvetet sätt i förskolans verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: barn, ipad, förskola, IKT, kommunikation, samspel, lärande 
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1. Inledning 

Vi lever i ett samhälle som blir allt mer teknologiserat. Nya moderna tekniker och digitala redskap 
utvecklas kontinuerligt. Dessa redskap har blivit en del av människans vardag och är på så sätt 
viktiga att kunna hantera, kommunicera och leta kunskap med. Dagens barn växer upp med dessa 
digitala tekniker som en naturlig och självklar del av vardagen. Jag tycker det är viktigt att barn får 
möta och använda IKT, informations- och kommunikationsteknik, som ett sätt att uppleva, 
utforska och lära redan i tidig ålder. Kan vi låta barnen möta, använda och utforska med dessa 
verktyg redan på förskolan tror jag att det kommer gynna och utveckla deras digitala kompetens. 
Denna kompetens tror jag är viktig att inneha för att klara sig i dagens moderna digitala samhälle, 
vilket även är något läroplanen för förskolan pekar på genom följande ord: 

 
Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett 
samhälle präglat av stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska 
lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram som alla i samhället behöver.1  

 
Förskolan har i uppdrag att lägga grunden för livslångt lustfyllt lärande, ett lärande som baseras 
på att barnen samspelar med varandra och med vuxna. Vidare skall förskolan utmana barnens 
intressen för medier och tekniker och ge barnen möjligheter att kommunicera på en mängd olika 
sätt. Allt detta skall göras för att ge barnen möjligheter att bättre stå rustade för att klara sig i det 
moderna tekniksamhället som vi lever i.2  
 
Jag har lång erfarenhet av arbete i förskola och har på senare år intresserat mig för barns möten 
med digitala tekniker. Min erfarenhet säger mig att tillgången till IKT-verktyg och andra tekniska 
verktyg varierar från förskola till förskola. Även om de digitala verktygen finns på förskolan är 
det inte säkert att de får och kan används av barnen. Jag upplever också att pedagoger i 
verksamheten generellt är relativt dåliga på att ta till sig och nyttja den digitala tekniken som ett 
redskap för barns utveckling och lärande. Ofta beror detta på att man inte på ett medvetet sätt 
har diskuterat igenom hur, när och till vad de digitala verktygen ska och kan användas i vardagen.   
 
Eftersom jag är nyfiken på barns möten med digitala verktyg har jag under min utbildningstid i 
olika projekt använt mig av bl.a. datorn med barnen. Min upplevelse är att barn är intresserade av 
digitala verktyg och när de möter dessa redskap kan man se glädje, nyfikenhet och engagemang. 
Jag upplever också att många barn redan är bekanta med och använder IKT-verktyg i sin 
hemmiljö. I samband med detta examensarbete tar jag nu möjligheten att titta närmare på vad 
som händer när barn möter och använder ny digital teknik i form av en ipad på förskolan.  
 
 
 
 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att studera vad som händer med barns kommunikation, 
samspel och lärande i mötet med en ipad i verksamheten på förskolan. I denna verksamhet har 
pedagogen en viktig roll och betydelse för barns möjligheter att utvecklas och lära. Ett 
underliggande syfte är även att studera hur barn och pedagoger förhåller sig till varandra när 
ipaden används. För att närma mig denna studie och nå mitt syfte har jag tagit hjälp av följande 
frågeställningar. 
 

                                                           
1
 Skolverket: Läroplan för förskolan (2010). s.6 

2 Ibid.s.6   
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 Vad händer med barns kommunikation och samspel i mötet med en ipad? 

 Vilket lärande finns i mötet med ipaden? 

 Hur påverkar och stödjer modern digital teknik, i form av en ipad barns lärande? 

 Hur kan ipaden bli ett språkligt verktyg för förskolebarns utveckling och lärande? 
 
 

2.1. Disposition 

Denna uppsats är indelad i nio kapitel. Arbetet inleds med en introduktion till det valda 
undersökningsområdet och följs av syfte och frågeställningar för studien. Vidare tydliggörs olika 
benämningar inom digital teknik som nyttjas i arbetet. Efter detta följer en redogörelse för det 
sociokulturella perspektivet som använts som teoretisk ram i undersökningen. Fortsättningsvis 
följer en bakgrundspresentation som berör barn, kommunikation, samspel, lärande och digitala 
tekniker. Dessa områden belyses genom förskolans styrdokument, pedagogiska synssätt genom 
tid, barn och nya språklandskap, barns medie och internetvanor samt tidigare och pågående 
forskning om barn och IKT. Detta efterföljs av en metodpresentation, resultatpresentation och 
en påföljande analys av resultatet. Slutligen förs en diskussion om arbetets resultat, egna slutsatser 
och pedagogiska konsekvenser av arbetet samt förslag om fortsatt forskning inom området.  
 
 
 
 

3. Benämningar inom digital teknik 

För att ge ökad förståelse för detta arbete kommer jag i nedanstående stycke förklara digitala 
begrepp som är centrala för min studie. Jag förtydligar även hur jag använder mig av olika 
begrepp. 
 
IT, informationsteknik är ett ”[...] samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats 
genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation.”3 Nationalencyklopedin berättar 
vidare att: ”Datorer möjliggör snabb insamling, lagring och bearbetning av information i form av 
digitala data och kan omvandla sådana data mellan olika medier: text, tal, ljud, bild och video.”4  
 
IKT, står för Informations- och KommunikationsTeknik. En del av IT som handlar om 
kommunikation mellan människor.5 
 
En ipad är en ”[…] en surfplatta, dvs. en bärbar, platt liten dator med tryckkänslig skärm och 
avancerade funktioner, lanserad 2010 av Apple Inc.”6 En ipad nyttjas till surfning och att hantera 
e-post. Vidare kan den även användas till att se på film, se bilder, läsa böcker och tidningar samt 
att spela på. Till denna dator har det utvecklats nedladdningsbara applikationer (appar). Se mer 
information om appar nedan. Vidare beskrivs ipaden inte ha någon mus eller något tangentbord 
men ett virtuellt tangentbord kan tas fram om man så önskar. Ipaden styrs med fingrarna via 
skärmen och kan anslutas till ett trådlöst internetsystem.7 Ordet padda kan man hitta i 
språkrådets nyordslista för 2011 och är ett smeknamn på ipad och surfplatta.8 Fortsättningsvis 
berättar språkrådet att det blir mer och mer vanligt att ipaden och andra pekplattor används i 
förskolan som ett pedagogiskt redskap. Ordet paddagogik har kommit till genom orden padda 

                                                           
3 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/lang/it/214244 Hämtad 2011-11-25 
4 Ibid. 
5
 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/lang/datorstödd-undervisning Hämtad 2011-11-25 

6 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/lang/ipad Hämtad 2011-11-25 
7 Ibid. 
8 Språkrådet http://www.sprakradet.se/12507 Hämtad 2012-01-01 

http://www.ne.se/lang/it/214244
http://www.ne.se/lang/datorstödd-undervisning
http://www.ne.se/lang/ipad
http://www.sprakradet.se/12507
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och pedagogik. Vidare kan man läsa att det pågår just nu olika projekt i Sverige där man 
undersöker hur ny digital interaktiv teknik kan nyttjas i det pedagogiska arbetet.9 
 

App är en förkortning av applikation. En app är ett slags datorprogram som användaren kan 
ladda ner från internet till sin ipad. En app kan t.ex. vara ett spel, tillämpningsprogram eller ett 
ordbehandlingsprogram.10 Appar ger användaren ett program eller en funktion som man får 
användning av direkt. Det kan exempelvis vara program som hjälper till med översättning, läsning 
av e-böcker, program som gör att man kommer åt sociala medier såsom t.ex. facebook och 
twitter.11 
 
I detta arbete kommer jag använda mig av begrepp som IKT-verktyg, digitala verktyg och digitala 
redskap och med dessa uttryck syftar jag exempelvis på ipads, datorer och liknande digital teknik. 
 
 
 
 

4. Teoretisk ram för studien 

I nedanstående avsnitt kommer jag att redogöra för det sociokulturella perspektivet vilket jag 
använder mig av som teoretisk ram när jag tittar på barns kommunikation, samspel och lärande i 
mötet med ipaden. 
 
 

4.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling 

Psykologen Lev Vygotskij12 (1896-1934) är en av den sociokulturella teorins grundare. Han påstår 
att barnet är socialt från födseln och att språket fyller en viktig social funktion genom olika slags 
kommunikation och dialog mellan människor i omgivningen.13 Roger Säljö professor i pedagogisk 
psykologi hänvisar till Vygotskij som menar att de kulturella och sociala aktiviteter vi delar med 
andra människor är med och formar och påverkar hur vi blir som tänkande, kännande och 
språkliga individer. Språket är väldigt viktigt för utvecklingen och lärandet och ses som ett 
gemensamt verktyg vi behöver i samhället för att föra kunskaper över generationerna. Språkandet 
och kommunikationen påverkar hur individens tänkande utvecklas.14 Säljö pekar på att 
människan vill lära sig nya saker och att lärandet pågår i alla situationer och sammanhang man 
deltar i t.ex. i skolan, genom utbildning, med kamrater, i familjen och på fritiden. I dessa 
situationer lär och utvecklar man viktiga färdigheter och kunskaper som man behöver för att 
klara sig i samhället. Vidare beskrivs kunskap vara något som ständigt förnyas och återskapas i 
samhället. Lärandet är vad individer tar med sig från de sociala sammanhang de befinner sig i och 
hur de vidare använder de nyvunna kunskaperna i fortsättningen.15 Inom den sociokulturella 
teorin menar man att människans lärande och utveckling sker när vi t.ex. upplever, erfar och når 
kunskap om hur saker och ting i vår omvärld fungerar i samspel med andra människor. Barn lär i 
lek och i de situationer som delas med andra och den vuxne ses som en viktig förebild för barnets 
möjligheter att lära sig grunderna för hur kommunikation och samspel går till.16 
 

                                                           
9 Språkrådet http://www.sprakradet.se/11007 Hämtad 2012-01-01 
10 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/lang/applikation/1258417 Hämtad 2011-11-25 
11 Språkrådet http://www.sprakradet.se/8897 Hämtad 2011-11-25 
12 Efternamnet Vygotskij stavas också Vygotsky i litteraturen jag använt mig av som bakgrund i denna studie. Jag har 
valt denna stavning Vygotskij för att skriva hans namn på ett enhetligt sätt genom hela arbetet. 
13 Lev S Vygotskij: Tänkande och språk (1999). s.11 
14 Roger Säljö: L. S. Vygotskij- forskare, pedagog och visionär (2011b). s.153-156 
15 Roger Säljö: Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv (2000a). s.12-13 
16 Ibid.s.66-67 

http://www.sprakradet.se/11007
http://www.ne.se/lang/applikation/1258417
http://www.sprakradet.se/8897
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I detta perspektiv är mötet och samspelet med språkliga redskap, artefakter centrala. Säljö 
hänvisar till Vygotskij som menar att dessa redskap är skapade av människan och kan vara 
språkliga, intellektuella eller fysiska.17 Dessa fysiska artefakter kan exempelvis vara telefoner, 
radioapparater, böcker, tv-apparater eller datorer som underlättar och hjälper oss att t.ex. 
kommunicera, skriva, ta emot och föra information vidare i vardagen.18 Över tid har antalet 
artefakter som människan använder sig av ökat och olika medier är med och förändrar vårt sätt 
att kommunicera och lära.19  
 
Säljö påpekar att:  

 
Tänkandet finns inte i apparaten. Men den finns inte heller enbart i användarens huvud. Om 
vi skall förstå hur människor använder kognitiva resurser, hur de lär och bemästrar 
situationer, kan vi inte bortse från att vi fungerar i samspel med artefakter; att vi hanterar 

situationer genom att utnyttja fysiska och intellektuella redskap.20 
 
I det sociokulturella perspektivet är mediering ett centralt begrepp. Mediering bygger på 
samspelet mellan människan och artefakter, redskap. De språkliga, fysiska och intellektuella 
redskapen medierar, tolkar och förmedlar verkligheten och hjälper människan klara sig i 
vardagen. Säljö påpekar dock att artefakter och tekniska verktyg inte är det enda sättet som 
mediering sker på utan menar att det viktigaste medierande verktyget är det som vårt språk kan 
erbjuda.21 Enligt Säljö har språket stor betydelse för vårt lärande men språket är också viktigt för 
att kunna dela samtal och kommunikation mellan varandra. Vår omvärld medieras till oss genom 
ord och språklig aktivitet och blir då mer meningsfull. När vi kommunicerar med andra 
människor delar vi ett gemensamt språk som gör att vi kan samspela med varandra.22 Språket är 
något vi använder när vi kommunicerar med andra men även något som länkar samman 
kommunikation och tänkande samt något som används i det egna tänkandet. När vi interagerar 
med andra människor byggs sociala lärdomar och dessa medieras genom kommunikation.23 
 
Vygotskij menar att människan utvecklas och förändras ständigt. I alla situationer vi deltar i kan 
vi genom samspel med andra människor, appropriera d.v.s. ta till oss, skaffa och ta över 
kunskap.24 Appropriering sker via samtal och samspel samt genom att man ser och hör hur andra 
gör när de använder intellektuella och fysiska redskap. Först provar man själv och efterhand lära 
man sig använda och nyttja dessa redskap på egen hand med hjälp av kunskapen man skaffat sig. 
När vi förstår hur människor approprierar och lär sig använda svåra redskap och verktyg så kan 
vi förstå hur lärandet går till i det sociokulturella perspektivet menar Säljö.25 
 
Vygotskij har infört begreppet den närmaste utvecklingszonen vilket är zonen mellan det som 
barnet kan alldeles själv utan hjälp och stöd i förhållande till det som barnet kan med stöttning. 
Genom att imitera och samarbeta kan man lära nytt.26 Säljö hänvisar till Vygotskij: som menar att 
man i den närmaste utvecklingszonen kan lära från en vuxen eller en kamrat som kan mer.27 Med 
stöd och handledning klarar vi av sådant som vi inte skulle ha klarat av att göra själva. Genom att 
låna någons kunskap får vi ny förståelse och blir efterhand kunniga vilket leder till att vi så 
                                                           
17 Säljö 2000a s.20 
18 Ibid.s.74-75 
19 Säljö 2011b s.163 
20 Säljö 2000a s.76 
21 Ibid.s.81-82 
22 Ibid.s.82 
23 Säljö 2011b s.164 
24 Säljö 2000a s.119 
25 Säljö 2011b s.173-174 
26 Vygotskij 1999 s.332-333 
27 Säljö 2000a s.120 
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småningom kan göra samma sak alldeles själv. På detta sätt når vi ny kunskap och lär oss nya 
färdigheter.28 Vidare menar Säljö att stödet inte bara kan komma från andra individer utan också 
kan komma från skriftliga instruktioner eller från användbara fysiska och intellektuella verktyg.29 
 
 
 
 

5. Bakgrund 

För att tydliggöra syfte och frågeställningar för denna studie kommer jag i bakgrunden att 
presentera olika synssätt på barns kommunikation, samspelande, lärande och digitala artefakter. 
Detta belyses genom förskolans styrdokument, pedagogiska synssätt genom tiden, barns 
meningsskapande och nya språklandskap, barns medie och internetvanor samt tidigare och 
pågående forskning som berör barns möten med IKT.  
 
 

5.1 Styrdokument för förskolan 
 
5.1.1 Läroplan och lärandet  

Förskolans uppdrag är att medverka och göra det möjligt för alla barn att lära och utvecklas 
påpekar läroplanen på följande sätt: 
 

Förskolan skall lägga grunden till livslångt lärande. Verksamheten ska vara trygg och lärorik 
för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, 
fostran och lärande bildar en helhet.30 

 
Fortsättningsvis poängterar läroplanen att sampel mellan människor är viktigt för lärandet genom 
nedastående ord: 
 

Lärandet ska baseras på såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 
varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. 
Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande 
och skapande individer.31  

 
Vuxna ska stimulera och vägleda barnen så att de genom egen aktivitet kan öka sin kompetens, nå 
nya lärdomar och utveckla nya kunskaper. Förskolan skall även sträva efter att ge barnen 
möjligheter att utveckla självständighet och tillit till den egna förmågan samt sin förmåga att 
kunna fungera i grupp. Vidare påpekar läroplanen att den pedagogiska verksamheten skall vara 
stimulerande, lustfylld och utmanande. Den ska locka och inspirera barnen att undersöka och 
utforska. Verksamheten ska utgå från barnens tidigare erfarenheter, intressen och behov och ge 
dem förutsättningar och möjligheter att utvecklas och lära.32 
 
5.1.2 Läroplan, kommunikation och digital teknik 

Förskolan skall stimulera och stötta barnens sociala, språkliga och kommunikativa utveckling. 
Barnen skall ges möjligheter att utveckla sitt talspråk, ordförråd, förmåga att berätta, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med andra på ett lekfullt sätt.33 I läroplanen för förskolan 
                                                           
28 Säljö 2000a s.121 
29 Ibid.s.125 
30 Skolverket 2010 s.5 
31 Ibid.s.7 
32 Ibid.s.9 
33 Ibid.s.10-11 



10 
 

framhåller man vikten av att barnen får använda, kommunicera och uttrycka sig med en mångfald 
av uttrycksformer där även media och teknik ingår: ”[…] Multimedia och informationsteknik kan 
i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.”34

  
 
Samhället förändras snabbt och kunskap om hur man använder teknisk utrustning får allt större 
betydelse för att klara sig i framtida skola och arbetsliv. Förskolan skall ge barnen en 
grundläggande förståelse för hur man använder och kommunicerar med tekniska verktyg enligt 
läroplanens ord som följer: 
 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett 
samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska 
lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram som alla i samhället behöver.35  

 
Vidare poängteras i läroplanen att förskolan skall sträva efter att barnen utvecklar intresset för 
olika slags texter, bilder och medier och barnen skall få öva sig i att använda, kommunicera och 
tolka dessa.36 
 
 

5.2 Kommunikation, samspel och lärande pedagogiska synsätt genom tiden 
 
5.2.1 Maria Montessori 

Maria Montessori (1870-1952) är grundare av montessoripedagogiken, en aktivitetspedagogik. 
Montessori anser att alla skolformer ska vara som en del av det vardagliga livet och man skall lära 
genom att använda olika material och man ska inte ”[…] separera kropp och intellekt.”37 Hon 
anser att barn lär och når nya kunskaper när de får möjlighet att själva vara aktiva och använda 
undersökande och utforskande material. Montessori påpekar att barnen skall ges möjlighet att 
arbeta och utforska många olika områden och material själva och i grupp men även under längre 
perioder. Inom montessoripedagogiken påpekas att miljön är viktig och skall erbjuda olika 
stationer där det finns möjligheter att exempelvis använda datorer, böcker, laborerande material, 
skapande i ateljé och att arbeta i kök. Montessori menar att samspel, samtal och dialog med 
kamrater och lärare är viktiga bitar för att lärande skall ske. Hon anser även att möjligheten till 
lugn, ro och tid för egna tankar påverkar lärandet.38 
 
5.2.2 Jean Piaget  

Utvecklingspsykologen Jean Piaget (1896-1980) menar att all kunskap människan bär på har 
kommit till genom egen aktivitet och eget konstruerande. Individen skapar själv den egna 
kunskapen, till viss del i samspel med människor i omgivningen men den egna aktiviteten ses som 
central i konstruktionsprocessen.39 ”Tesen att förnuft och rationellt tänkande har sin grund i 
barnets agerande gav hos Piaget upphov till en stadieteori.”40 Denna stadieteori bygger på att barn 
i alla åldrar genomgår och lär i olika utvecklingsstadier. De olika stadierna bygger på varandra och 
man måste genomgå varje utvecklingsstadium för att nå nästa nivå. Piaget menar att barnet lär 
genom egen aktivitet, utifrån egna intressen och motivation i en stimulerande miljö. Genom det 

                                                           
34 Skolverket 2010 s.7 
35 Ibid.s.6 
36 Ibid.s.10 
37 Eva-Maria Ahlquist, Christina  Gustasson & Per Gynther, P: Montessoripedagogik i dåtid och samtid (2011). s.205 
38 Ibid.s.205-206 
39 Ola Halldén: Piaget – kunskap som meningsskapande (2011). s.133-134 
40 Ibid.s.135 
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egna intresset motiveras man att handla och vara aktiv och på så sätt når man ny kunskap.41 
Enligt Piaget utvecklar barnet färdigheter och förståelse när de deltar och agerar i för dem 
meningsfulla och viktiga aktiviteter och detta är vad inlärning handlar om för barnet.42 
 
Piaget menar att kunskap utvecklas i en adaptionsprocess. Denna process består av assimilation, 
att imiter, tolka och ta upp nya erfarenheter och ackomoddation när man omvandlar och 
förändrar det egna agerandet och på så sätt uppstår adaption, vilket betyder att man nått nya 
kunskaper, insikter och förståelse och anpassar sig till något nytt i omvärlden.43 I enlighet med 
Piaget är pedagogens uppgift att vägleda och stimulera barnen och de ska ej bara lära in färdig 
kunskap. Fortsättningsvis menar han att man ska se barnet som socialt där samvaro och 
deltagande i vardagen med andra är viktigt för utbyte av tankar och handling som vidare leder till 
den egna aktiviten och kunskapandet.44 
 
5.2.3 Peter Gärdenfors 

Peter Gärdenfors (f.1949) professor i kognitionskunskap beskriver människan som en ständigt 
nyfiken individ som tycker om att utforska, upptäcka och lära. Han menar att vi inte enbart lär 
genom egna erfarenheter i dagens moderna samhälle utan vi tar hjälp av olika medier såsom t.ex. 
tidningar, tv, radio och datorer. Med hjälp av dessa medier kan vi på ett snabbt sätt söka och få all 
möjlig information. Vidare påpekar han att kunskap är värdefull att inneha men konstaterar att 
allt mer av vår kunskap lagras utanför vårt huvud förpackat i olika slags lådor som exempelvis 
böcker och datorer. När vi vill veta något söker vi upp dessa lagringsställen och på så sätt får vi 
information. Denna information blir dock inte kunskap av sig självt utan den måste tolkas, 
översättas och samtalas om likväl som den måste relateras till annan kunskap.45 Vårt sätt att 
kommunicera med maskiner speciellt då med datorn har utvecklats över tid och fortsätter att 
utvecklas.46 Datorer kan vara effektiva verktyg för lärandet i utbildningen om det stödjer barnens 
kreativitet och nyfikenhet. Verktyget är effektivt för skapandet av kunskap om barnet får 
undersöka och pröva sig fram anser Gärdenfors.47  
 
Gärdenfors anser att skolan har varit dålig på att nyttja it som ett verktyg för lärande. Han 
påpekar att man inte bara kan utrusta skolor med datorer utan dessa verktyg måste också 
användas på ett genomtänkt sätt. IKT-verktyg är ett stort intresse för barn i deras vardag där det 
förekommer mycket informellt lärande bland annat i de dataspel barnen intresserar sig för. I 
spelen visar de ett starkt engagemang i de uppdrag de skall utföra. Gärdenfors menar att vi måste 
lära oss att ta tillvara dataspelandets värld eftersom denna värld erbjuder barnen möjligheter till 
meningsfulla upplevelser. De kan i spelets värld vara aktiva, stärka sin självkänsla genom att klara 
av utmaningar och att kunna visa och hjälpa sina kamrater. Ett djupgående lärande kräver 
individens egna engagemang vilket kan erhållas genom barns engagemang i spelvärldar menar 
Gärdenfors.48 
 
 

5.3 Barn, meningsskapande och nya språklandskap 

Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap belyser att samhället ständigt förändras och 
påpekar att dessa förändringar skett snabbt och i stor omfattning den senaste tidsperioden. 

                                                           
41 Espen Jerlang: Jean Piagets teori om kunskapsprocessen. (2008). s.298-352 
42 Ibid.s.307 
43 Ibid.s.303-305 
44 Ibid.s.298-352 
45 Peter Gärdenfors: Fängslande information (2003a).s.7-14 
46 Ibid.s.46-48 
47 Ibid.s.147-148 
48 Peter Gärdenfors: Lusten att förstå – om lärande på människors vilkor (2010b). s.226-230 
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Vidare menar hon att den nya informations och kommunikationsteknologins intåg i samhället har 
medfört att vårt kommunikationsmönster och sätt att leva har påverkats.  Genom 
kommunikation med andra människor skapar vi mening i vår tillvaro, att förstå och bli förstådd 
är viktigt i vår vardag och i vår värld. Meningsskapande kommunikation kan bland annat ske 
genom samtal, bild, rörelse, litteratur, musik, film och drama Liberg poängterar att 
meningsskapande är medierat och detta sker genom olika språkliga uttrycksformer. Vi använder 
olika sinnen för att kommunicera, exempelvis genom att lyssna, se, gestalta, göra, lukta, tala, 
dansa, skriva och läsa. Liberg påtalar att när vi skapar mening på detta sätt både genom att nyttja 
språkliga och icke språkliga uttryckssätt använder vi ett vidgat text och språkbegrepp. I och med 
detta vidgade text och språkbegrepp menar hon att vi rör oss i nya språklandskap vilket gör att vi 
pedagoger måste räkna in nya medier som t.ex. datorer, video, tv och uttryck från 
populärkulturen som en del av barnens språkvärld. Vidare menar hon att dessa medier är viktiga 
hjälpmedel för barnens meningsskapande och viktiga delar i barnens livsvärldar och dessa måste 
få ta plats i verksamheten.49  
 
 

5.4 Barn, medier och internet 
 
5.4.1 Små barn och medier 

Medierådet50 är en kommitté inom Regeringskansliet vars uppgift är att söka kunskap och sprida 
information om barns och ungas medievanor. Ungar & Medier är en studie där man undersökt 
och tittat närmare på barns och ungdomars medievanor sedan år 2005. Denna studie bygger på 
enkätsvar som är gjorda av föräldrarna till de deltagande barnen i studien. År 2010 studerade man 
för första gången medivanor hos de yngre barnen i åldrarna 2-9 år, vars resultat presenterats i 
rapporten, Småungar & Medier 2010. Resultatet av denna studie visar att nästan hälften av alla barn 
i 2-års ålder har använt datorn någon enstaka gång och att två tredjedelar av barnen i åldrarna 2-5 
år använder datorn kontinuerligt. När barnen använder datorn visar studien att de oftast spelar 
dataspel men även aktiviteter som att rita, måla och titta på klipp och filmer förekommer.51 Enligt 
denna rapport är barnen kring 4 år när de börjar använda internet.52 
 
5.4.2 Internetanvändandet kryper ner i åldrarna 

Svenskarna och Internet är en årlig rapport från .SE (.SE står för Stiftelsen för Internetinfrastruktur). 

De kartlägger utveckling och förändring av svenska folkets Internetanvändning. I rapporten 
Svenskarna och internet 2011 presenteras internetstatistik och där kan man läsa att användandet av 
internet har ökat och används som en naturlig del i många människors vardag. Olle Finndahl 
skriver att unga som växer upp i vårt samhälle möter en annan mediesituation än barn som växte 
upp förr. Åldern för internetanvändandet sjunker nedåt i åldrarna och i dagsläget menar han att 
barn redan i treårsålder använder sig av internet. I denna undersökning har de satt gränsen vid tre 
år vilket innebär att internetanvändandet för barn i lägre åldrar ej undersökts närmare i denna 
studie.53    
 
 

                                                           
49 Caroline Liberg: Språk och kommunikation (2007). s.7-11 
50 Den 1 januari 2011 bildade Medierådet tillsammans med Statens biografibyrå en ny myndighet kallad Statens 
medieråd. Denna myndighet skall hjälpa och skydda barn och ungdomar i deras medieanvändande.   
51 Medierådet: Små ungar & Medier: Fakta om små barns användning och upplevelser av medier (2010). s.17-18 
52 Ibid.s.2 
53 Olle Finndahl: Svenskar och internet 2011.se (2011). s.5, 8 
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5.5 Tidigare forskning om barn och IKT 

När det gäller tidigare forskning kring barns möten med ipads har jag i dagsläget ej funnit någon 
aktuell rapport att relatera min studie till. Detta kan bero på att ipaden är ett relativt nytt digitalt 
verktyg och ej har hunnit beforskats. Jag har istället koncentrerat bakgrunden på forskning som 
berör förskolebarns möten med digital teknik, även detta utgör ett begränsat forskningsområde. I 
nedanstående avsnitt kommer jag att presentera vad olika forskare kommit fram till vad gäller 
både förskolebarns och skolbarns möten med IKT-verktyg.  
 
5.5.1 Bland barn och datorer 

Bland barn och datorer är skriven av Mikael Alexandersson, Jonas Linderoth och Rigmor Lindö vilka 
alla undervisar och forskar inom ämnet pedagogik. Denna bok bygger på forskningsrapporten, 
Dra den och lägg den där, som har sitt ursprung från ett forskningsprojekt kallat LärIT54. 
Forskningen har finansierats av Högskoleverket och har utförts via delstudier vid olika förskolor 
och skolor. Här har man studerat hur IKT-verktyg introduceras för barnen i verksamheten och 
tittat närmare på vad barns möten med ny teknik får för betydelse för lärandet.55  
 
Ett av huvudresultaten i de olika delstudierna visade att barns möten med datorn och olika 
program ofta var lustfyllda och lärande. När barnen mötte datorn aktiverades deras sinnen genom 
t.ex. ljud, ljus och bilder och barnen visade engagemang och kreativitet.56 Vidare visade studien 
att datoranvändningen gav barnen stora möjligheter att samspela och samarbeta. De hjälpte, lärde 
och samtalade med varandra vilket utvecklade deras språk och lärande.57 Samtidigt såg forskarna 
att användning av datorn kunde minska den språkliga kommunikationen mellan barnen eftersom 
mycket av kommunikationen handlade om att ge korta instruktioner och visa något för varandra 
eller bara genom att peka på skärmen.58  
 
Alexandersson, Linderoth och Lindö påpekar att barns möten med, förståelse för och 
användning av IKT påverkas i hög grad av pedagogernas inställning, erfarenhet och kunskaper 
om datorer och dess användningsområden. Pedagogens syn på lärande och IKT har stor 
betydelse för hur man ser på detta i verksamheten. De visade sig att många av pedagogerna och 
lärarna i studien hade dåliga kunskaper om IKT men även små erfarenheter av datoranvändning 
vilket i hög grad påverkade barnens möjligheter till lärande med dessa verktyg. Vuxna kring 
barnen styrde och kontrollerade vem som skulle använda datorn, vad man fick göra och vilket 
innehåll datorn hade och detta påverkade också barnens möjligheter att lära.59 
 
5.5.2 Mot vidgade vyer 

I Sandvikens kommun har man arbetat metodiskt för att införa IT i alla stadier i skolans värld allt 
sedan 1990.60 Pedagogikprofessor Mikael Alexanderssons var forskningsledare för en utvärdering 
om elevers lärande via informationstekniken i Sandviken. Denna utvärdering benämns ELISA61 
och ägde rum mellan åren 2002 till 2006 mynnande ut i slutrapporten Mot vidgade vyer. I denna 
forskning arbetade han tillsamman med Maria Hurtig och Anders Söderlund. 
 

                                                           
54 LärIT står för Lärande via InformationsTeknik. 
55 Mikael Alexandersson, Jonas Linderoth & Rigmor Lindö: Bland barn och datorer: Lärandets vilkor i mötet med nya medier 
(2001) 
56 Ibid.s.104-106 
57 Ibid.s.107-108 
58 Ibid.s.108-109 
59 Ibids.s.113-114 
60 Mikael Alexandersson, Maria Hurtig & Anders Söderlund: Mot vidgade vyer: Om elevers lärande i Sandviken via den nya 
informationstekniken (2006). s.1 
61 ELISA står för ”Elevers Lärande I Sandvikens kommun” 
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Alexandersson, Hurtig och Söderlund beskriver att ett av resultaten i denna studie tyder på att 
datorn erbjuder rika möjligheter till samspel för barn i alla åldrar och skolformer. Fortsättningsvis 
såg de att barnen ofta arbetade tillsammans i en positiv atmosfär och att samtalet kring datorn var 
viktigt i situationen. Vidare sågs i studien att när barnen spelade dataspel hjälpte och stöttade de 
varandra. I dessa situationer såg de ofta att de äldre barnen hjälpte och ledde de yngre barnen 
vidare, de fungerade som en slags handledare. När barnen hjälpte varandra vidare var de tvungen 
att sätta ord på sin kunskap för att kunna förmedla sitt kunnande vidare. Detta innebar att de 
tillsammans skapade utrymme för kommunikation, samspel och på så sätt stärktes också deras 
lärande.62 
 
Resultatet i rapporten Mot vidgade vyer visar på att läraren i mycket stor omfattning har stort 
inflytande och ansvar för elevernas förståelse för användning av IT. Läraren syn på kunskapande 
påverkar om och hur man använde sig av sig av IT som ett sätt att lära i verksamheten.63 I 
utvärderingen kan man läsa följande: ”Ser sig läraren som en ”medkonstruktör” av kunskap, d.v.s 
som en kunskapsrik resurs som själv deltar i och bidrar till att vidareutveckla elevernas egen 
kunskapsutveckling, blir elevernas lärande något annat än om läraren förhåller sig passiv.”64  
 
I undersökningen såg forskarna att IT erbjuder ett nytt sätt att samspela för barn och pedagoger.  
När man använder denna teknik når man kunskaper och lärande som varken barnen eller de 
vuxna är medvetna om. Vidare menar Alexandersson, Hurtig och Söderlund att tillgängliga 
programvaror och tillfälle att få använda internet påverkar barnens möjligheter att lära. Hur 
barnen möter IT påverkas även av deras kulturella och sociala erfarenheter.65 
 
5.5.3 Fröken, får jag spela data? 

Agneta Ljung-Djärf, lektor i pedagogik har skrivit en avhandling som berör datoranvändning i 
förskolan. Avhandlingen baseras på det material hon samlat in på tre förskoleavdelningar där hon 
observerat barns aktivteter kring datorn samt intervjuat barn och pedagoger. Utifrån sin 
avhandling har hon skrivit kapitlet, Fröken, får jag spela data: Datorn i förskolans lärandemiljö i 
boken Utmaningar och e-frestelser.   
 
Ljung-Djärf summerar i sin studie att datorn generellt sågs som en sak barnen kan använda på 
den fria lektiden i förskolan. Mötet med datorn, gjorde barnen glada, ledde till samspel, 
engagemang och samtal mellan barnen. Att använda datorn genom att önska att få spela data var 
en efterfrågad aktivitet hos barnen.66  
 
I studien såg forskaren att pedagogernas intresse för och inställning till datorn påverkade barnens 
möjligheter att möta och använda tekniken på förskolan i stor utsträckning. Ljung-Djärf menar 
att pedagogernas ord inte alltid överensstämde med deras handlande. Pedagogerna ansåg att det 
var viktigt för barnen att få använda, prova och bli bekanta med teknik i verksamheten på 
förskolan och att barnen kunde välja att använda datorn på den fria lektiden. Men hon såg också 
att pedagogerna begränsade barnens möjligheter att använda datorn genom att de reglerade när, 
hur och hur länge man fick använda den. Pedagogerna såg inte datorn som något helt positivt 
inslag i verksamheten utan även som något riskfyllt och som inte fick ta för stor plats av barnens 
vardag. Datorn fick inte ta tid från andra aktiviteter som ansågs som viktiga i förskolans 
verksamhet såsom t.ex. lek, att vara ute, umgås i grupp och motoriska aktiviteter.  Ljung-Djärf såg 
fortsättningsvis i sin studie att barnen ofta arbetade själva vid datorn utan närvarande pedagoger. 

                                                           
62 Alexandersson, Hurtig & Söderlund 2006 s.122-124 
63 Ibid.s.127-128 
64 Ibid.s.128 
65 Ibid.s.129 
66 Agneta Ljung-Djärf: Fröken, får jag spela data?: Datorn i förskolans lärandemiljö (2002). s.280-299 
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Vidare menar hon att de sällan intresserade sig för och utmande barnen i deras dataaktiviteter. 
Pedagogernas deltagade handlade istället om att reglera vem som fick spela, hålla turordningen 
för dataanvändadet samt att hjälpa barnen att öppna och byta program. Ljung-Djärf undrar vad 
det egentligen är barnen lär genom detta sätt att möta tekniken. Hon fortsätter mena att 
pedagogernas motstånd, reglering och begränsning av dataanvändandet liksom pedagogernas val 
av tillgängliga program och det värde och intresse de ger datorn i verksamheten påverkar barnens 
möjligheter att lära med detta verktyg.67 

 

5.6 Pågående forskningsprojekt om små barns möten med IKT 

På Skolverket.se kan man läsa om Sara Hvit, doktorand i pedagogik vid, Högskolan för lärande 
och kommunikation i Jönköping. Hon arbetar i ett språkprojekt kallat, Förskolan som barns 
språkmiljö och hennes forskningsområde berör språkliga uttryck och användning av digital teknik 
med förskolans minsta barn. Hvit har startat sin undersökning med att studera barn, i åldern 1-2 
år, och pedagogers möten och arbete med en digital skrivtavla på en förskola. Vid dessa möten 
såg Hvit att det ständigt pågår ett språkligt samspel mellan barnen och tavlan vilket ger enorma 
möjligheter till lärande. Vidare berättar hon att tavlan används i många situationer under 
förskoledagen exempelvis i leken, vid ritandet och målandet och i samband med lässtunder. De 
tittar även på bilder och foton och pratar då om händelser som skett under dagen. Hvit påpekar 
att barnen ofta är rörliga och inte stillasittande när tavlan används. Barnen blir kreativa och 
estetiska i mötet med tavlan och hitintills i studien har hon inte sett någon negativ påverkan på 
leken. Hvit beskriver barnen i studien som kompetenta och självständiga i mötet med digital 
teknik. Hon berättar att barnen och pedagogerna har lärt sig att använda tavlan tillsamman. 
Barnen är ofta genom sin hemmiljö bekanta med dagens moderna mobiltelefoner där man 
använder sig av touchscreen, vilket innebär att man styr telefonen genom att peka och bläddra 
med fingrarna på skärmen. Detta innebär att barnen kan hjälpa pedagogerna att klara av att styra 
skrivtavlan.68 
 
 
 
 

6. Metod 

Nedan kommer jag att beskriva mitt metodval och undersökningssätt för denna studie. Sedan 
följer ett resonemang om vad som kan påverka studiens validitet och reliabilitet. Jag presenterar 
mitt val av undersökningsgrupp och hur jag genomfört, bearbetat och analyserat mitt empiriska 
material och slutligen etiska övervägande för studien. 
 
 

6.1 Etnologisk metod 

Syftet med denna studie är att är att undersöka vad som händer med barns kommunikation, 
samspel och lärande i mötet med det digitala verktyget ipad i verksamheten på förskolan. Jag fann 
det lämpligast att utföra en kvalitativ studie där jag med en etnologisk metod söker svar på mina 
frågor. Att tillämpa etnologisk undersökning innebär att man som forskare befinner sig mitt i en 
verksamhet och i det som skall studeras. Detta kan innebära att studiernas utförande och 
frågeställningar kan förändras eller göras om under studiens gång allt eftersom nya insikter om 
det som undersöks uppnås. Det krävs en viss kreativitet och nytänk från forskaren men även 
systematik och medvetenhet om vad och hur man gör och varför. Magnus Öhlander docent i 
                                                           
67 Ljung-Djärf 2002 s.298-300 
68 Näslundh, Carina: Interaktivt i förskolan. (2010) Hämtad 2011-11-30 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/it_i_skolan/reportage/reportage_2010    
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etnologi menar att detta är grunder för vetenskaplighet.69 Lars Kaijser docent i etnologi påpekar 
att metoder som förekommer inom etnologiska studier är intervjuer, fotografering, observationer 
och internetstudier.70 I detta arbete kommer jag att använda mig av observation som metod för 
att på så sätt söka svar på mina frågeställningar och få mer kunskap om vad som händer när 
barnen möter en ipad i förskolan. 

 
 

6.2 Observation  

Enligt beteendevetarna RunaPatel och Bo Davidson kan observation som metod göra att vi kan 
studera beteenden i vardagen i samma stund som de sker.71 Jag upplever att observation som 
metod gav mig bra möjligheter att se hur barnen och pedagogerna agerade och uttryckte sig i 
mötet med ipaden vilket även är något som Oscar Pripp, docent i etnologi och Magnus Öhlander 
påpekar. De menar att med observationers hjälp får man veta mer om vad människor gör, säger 
och uttrycker med sina ord och med sin kropp.72 Fortsättningsvis menar Pripp och Öhlander att 
forskaren inte kan dra slutsatser om vad människor känner och tänker i en observerad situation: 
”En grundläggande princip för obsevationer är att endast sådant som potentiellt sett kan 
observeras och uppfattas på liknande sätt av flera individer räknas som trovärdigt material.”73 
Vidare menar Pripp och Öhlander att man inte skall avstå från att registrera och beskriva 
deltagarnas gester, minspel och kroppshållning och anta vad de betyder.74 Patel och Davidson 
anser att observationsmetoden är lämplig när man skall observera människor som ej kan 
kommunicera med ord.75 Jag kommer i denna studie även att studera förskolebarn som inte har 
utvecklat det talade språket, vilket gör att jag kommer att registrera och beskriva annan 
kommunikation som sker t.ex. kommunikation genom kroppsrörelser, gester, ljud och mimik. 
Genom att jag registrerade och tolkade barnens icke uttalade språk gjorde jag ett antagande om 
vad de uttryckte vilket vidare kan diskuteras om det är rätt tolkat av mig. Enligt Sonja Kihlström 
skall en observatör redogöra för det som sker.76 En observation kan vara av öppen karaktär, det 
innebär att man observerar allt som sker och händer. Observationen kan även vara fokuserad 
vilket medför att forskaren i förväg bestämt vad det är som skall undersökas.77 Mina 
observationer kommer vara av fokuserad karaktär där jag utgår från mina frågeställningar och 
fokuserar observationerna på barns kommunikation, samspel och lärande i mötet med ipaden. I 
efterhand kan jag se att jag kanske borde ha fokuserat på något av dessa områden vid varje 
observationstillfälle för att på så sätt få en mer koncentrerad bild av det som skedde. Samtidigt 
kan jag också se fördelen med att titta på kommunikation, samspel och lärande i en helhet 
eftersom de hänger nära samman och påverkar varandra. 
 
Observationer kan göras på en mängd olika sätt. Ett vanligt sätt att observera är att skriva 
löpande protokoll vilket innebär att man kortfattat beskriver det man ser hända under en 
tidsperiod på några minuter. Man kan även observera efter ett uppgjort schema.78 Jag valde att 
använda mig av ett löpande protokoll med två kolumner, en kolumn för löpande händelser och 
en kolumn för egna reflektioner. Kihlström påpekar vikten av att alla slags observationer sker 

                                                           
69 Magnus Öhlander: Utgångspunkter (1999, 2011). s.13 
70 Lars Kaijser: Fältarbete (1999, 2011). s.37 
71 Runa Patel & Bo Davidsson: Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning (1991, 
2011). s.91 
72 Oscar Pripp & Magnus Öhlander: Observation (1999, 2011). s.115  
73 Pripp & Öhlander 1999, 2011 s.130 
74 Ibid.s.130 
75 Patel & Davidsson 1991, 2011 s.91-92 
76 Sonja Kihlström: Att observera – vad innebär det? (2007). s.32 
77 Pripp & Öhlander 1999, 2011 s.128-129 
78 Kihlström 2007 s.30-33 
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med viss systematik och inte är godtyckliga.79 Pripp och Öhlander menar att observation som 
metod kräver att man formulerat vad man vill ha kunskap om men att ”[…] observation är också 
en explorativ metod som kräver både improvisation och systematik.”80  
 
 

6.3 Observatörens roll 

Under en observation är det observatören som är redskapet som ska registrera något. Den som 
observerar bör kunna kombinera sin nyfikenhet att få veta mer med systematik. För att vara en 
god observatör krävs det kunskap, medvetenhet om vad man gör samt övning.81 Dovemark 
förklarar att som forskare kan man inta olika roller under studien beroende på hur mycket man 
deltar. Vidare menar hon att när man utför en studie är det inte osannolikt att forskaren förhåller 
sig till och använder sig av olika roller. Marianne Dovemark hänvisar till Hammersley och 
Atkinson: som menar att genom att välja deltagande observationen kan du som forskare delta i 
observationstillfället med studiens deltagare. Fortsättningsvis påpekas att det då krävs 
kommunikation och samspel i den studerade situationen för att få mer klarhet i deltagarnas 
perspektiv. Vidare skriver hon att om man som forskare väljer att delta så lite som möjligt eller 
inte alls i den observerade situationen handlar det om att låta observatörsrollen vara överordnat 
deltagarrollen.82 I denna undersökning kommer jag att vara en deltagande observatör men 
kommer att fokusera på att notera det som sker framför att aktivt delta i observationstillfället. 
 
En observatör kan vara känd eller okänd för deltagarna i studien. I denna studie kommer jag att 
vara en känd observatör för de flesta barnen och pedagogerna. Pripp och Öhlander menar att i en 
observationssituation är det inte bara deltagarna som observeras utan påpekar också att 
observatören observeras vilket kan medföra konsekvenser för hur deltagarna beter sig som vidare 
kan påverka skeendet och utfallet.83 Jag upplever att det var en fördel för mig att vara en känd 
observatör eftersom jag snabbt accepterades av barn och pedagoger i min roll som observatör i 
deras ipadaktiviteter. Kihlström påpekar att man som observatör bör vara medveten om att egna 
föreställningar, värderingar, tankar och intressen om det som skall studeras påverkar det man ser 
och uppmärksammar under observationstillfällena.84 Jag är medveten om att mitt stora intresse 
för och positiva inställning till digitala verktyg påverkade mitt seende vid observationstillfällena. 
 
 

6.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om studiens giltighet. Patel och Davidson påpekar att vad som ger validitet till 
en kvalitativ studie handlar om hur hela forskningsprocessen gått till. Studiens giltighet påverkas 
av en mängd faktorer såsom exempelvis hur forskaren lyckats studera det som var tänkt att 
studeras från början och hur forskaren klarat av att samla in material som ger underlag för en 
trovärdig tolkning. Vidare handlar det om forskaren förmåga att formulera tolkningar i en 
begriplig text som ger kunskap om det som studerats. Patel och Davidson menar att alla 
undersökningar och studier är unika och att det inte finns fastlagda sätt eller regler hur man kan 
fastställa dess giltighet.85 Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. I kvalitativa studier där 
observationer används handlar reliabiliteten om hur erfaren och skicklig en observatör är på att se 
och registrera det som händer. Författarna menar vidare att forskaren i observationssituationen 
gör egna bedömningar som påverkar det som noteras och skrivs ner. För bättre giltighet i studien 
                                                           
79 Kihlström 2007 s.36 
80 Pripp & Öhlander 1999, 2011 s.141 
81 Ibid.s.130-131 
82 Marianne Dovemark: Etnografi 2007 s.137-138 
83 Pripp & Öhlander 1999, 2011 s.131 
84 Kihlström 2007 s.33-34   
85 Patel & Davidsson 1991, 2011 s.105-106 
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kan man exempelvis filma situationen man observerar vilket gör att man kan gå tillbaka till 
situationen flera gånger och se om man uppfattat och tolkat situationen rätt.86 I min 
undersökning tittade jag närmare på tre stora undersökningsområden som kommunikation, samspel 
och lärande och jag såg att det var omöjligt att hinna se och anteckna allt som skedde. Hade jag 
använt mig av filmkamera så hade det blivit lättare för mig att kunna gå tillbaka till händelserna 
kring ipaden och på så sätt fått en bättre och sannare bild av det som skedde. För att studien ska 
få en större giltighet kan man använda sig av triangulering. Detta innebär att man samlar in 
empiriskt material på olika sätt exempelvis genom observationer, dagboksanteckningar och 
intervjuer. På detta sätt kan man se om utfallet av de olika materialinsamlingarna ger ett liknande 
utfall eller ett motsägelsefullt utfall.87 Jag är medveten om att min studie hade blivit mer giltig om 
jag hade använt mig av flera metoder för att närma mig undersökningsområdet.  
 
 

6.5 Urval 

Denna undersökning genomfördes på en förskola i norra Sverige som under hösten 2011 infört 
ipads i sin verksamhet. Detta innebär att ipaden är ett relativt nytt verktyg på förskolan och inte 
hunnit användas så mycket i verksamheten på de olika avdelningarna. På denna förskola valde jag 
att utföra mina observationer på två av dess tre förskoleavdelningar. Den ena avdelningen har 
barn i åldersgruppen 1-3 år och den andra avdelningen har barn i åldersgruppen 3-5 år. Jag valde 
att använda mig av två olika åldersgrupper för att få en bredare bild av det som skall undersökas. 
De olika avdelningarna disponerar en ipad var. Mitt val att göra studien på samma förskola beror 
på att jag inte funnit någon annan förskola inom det geografiska närområdet som använder sig av 
det digitala verktyget ipad i sin verksamhet. 
 
 

6.6 Genomförande 

Jag började med att informera förskolechefen och pedagogerna på förskolan om min studie. Där 
tillfrågade jag två av förskolans avdelningar om jag kunde utföra min studie hos dem och 
pedagogerna gav sitt samtycke. Sedan författade jag ett missiv till barnens föräldrar på dessa 
avdelningar där jag beskrev bakgrund, syfte och metod för studien. Missivet mailades ut till 
föräldrarna och anslogs på avdelningarnas informationstavlor. Föräldrarna uppmanades att ta 
kontakta med mig om de ej önskade att deras barn skulle delta i studien.  
 
Efter detta bestämde jag med pedagogerna på förskolan vilka dagar och tider som kunde passa 
för mig att komma och observera i deras verksamhet. Jag kom till förskolan och var med på 
avdelningarna en stund innan själva observationerna startade. Under denna tid noterade jag en 
beskrivning av miljön, platsen, rummen, deltagarna, tidpunkten och annat som kunde ha 
betydelse för tolkning av hela observationssituationen. Innan jag började observera och anteckna 
tillfrågade jag barnen om det var okej att jag deltog i deras ipadaktiviteter och satt med papper 
och penna och skrev ner vad de gjorde, inget av barnen invände. En del barn som skulle 
observeras var väldigt små vilket gjorde det svårt för mig att fråga och få ett svar om deras lov 
innan jag observerade dem. Under observationerna satt jag med runt bordet för att komma nära 
det som skedde i arbetet med ipaden. Jag upplevde inte att något barn stördes eller fann det 
konstigt att jag satt med i situationerna och antecknade. Observationerna på avdelningen med 
barnen i åldrarna 1-3 år utfördes vid två olika dagar och vid två olika tillfällen. Varje 
observationstillfälle pågick ca 60 minuter och under denna tid genomfördes fyra kortare 
observationer som varade ca 8-10 minuter. Mellan varje observation hade jag ett kortare uppehåll 
där jag inte skrev något. På avdelningen med barn i åldrarna 3-5 år observerade jag vid ett tillfälle 
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och denna stund pågick i ca 90 minuter. Vid detta observationstillfälle utförde jag sju stycken 
kortare observationer som pågick ca 8-10 minuter med pauser emellan. I resultatdelen ger jag en 
kortare beskrivning av hur varje observationstillfälle såg ut och hur ipaden introducerades i 
verksamheten vid dessa tillfällen. 
 
När jag observerade använde jag mig av penna och ett skrivblock med två kolumner på varje 
papper där jag förde mina anteckningar. I den ena kolumnen skrev jag ett löpande protokoll där 
jag registrerade så mycket som jag hann med i det som hände runt ipaden. Mitt fokus låg på 
kommunikation, samspel och lärande och jag registrerade samtal, mimik, gester, ord, uttryck, 
rörelser och samspel. Under observationerna upptäckte jag att det var svårt hinna med att 
anteckna allt som hände. Det var också svårare att hinna med att se och notera händelser när det 
var många deltagare runt ipaden och när barn kom och gick mellan olika aktiviteter i rummet. I 
den andra kolumnen registrerade jag egna reflektioner kring det som hände vilket jag upplevde 
var en fördel att ha med mig i vidare bearbetning av materialet. 
 
 

6.7 Bearbetning och analys  

Öhlander beskriver en kvalitativ analys som unik och något som man kan göra på många olika 
sätt. Vidare menar han att man inte ska låsa fast sig vid olika procedurer, färdiga regler och vissa 
tillvägagångssätt när man analyserar eftersom det kan leda till att man inte tar tillvara materialet 
fullt ut. Han menar att det måste finnas utrymme för ett nytänk och en kreativitet i analysstunden 
samtidigt som han påpekar att alla tolkningar och påståenden som görs måste kunna påvisas 
utifrån materialet.88 
 
När jag observerat färdigt hade jag samlat in en stor mängd empiriskt material i form av 
anteckningar. Patel och Davidsson menar att det är en fördel är att påbörja en analys av 
materialet medan det ligger nära till hands i minnet.89 Detta gjorde jag och renskrev 
observationerna i nära samband med undersökningstillfället. Malmqvist menar att med det 
insamlade materialet skall syfte och frågor för studien besvaras. Materialet man samlat in skall 
göras läsbart och analyseras. Att analysera innebär att dela upp något i mindre delar. Inledningsvis 
kan en analys upplevas rörig och svår. Malmqvist fortsätter hänvisa till Holme och Solvang: som 
menar att man kan analysera genom att först skapa en helhetsanalys där man får en översiktlig 
bild och där centrala teman väljs ut. Teman i form av återkommande företeelser. För att ge en 
rättvis bild av det som undersöks är det viktigt att både fånga det som talar för och det som talar 
emot det studerade fenomenent. Man kan sortera sitt material utifrån sina frågeställningar och 
vidare dela upp materialet i olika kategorier som ges relevanta rubriker. Detta är något som Jonas 
Malmqvist menar måste få ta tid.90 När jag renskrivit mina anteckningar gick jag tillbaka till det 
löpande protokollet ett flertal gånger och läste igenom mina noteringar och mina reflektioner. 
Efter detta sammanfattade och tolkade jag de olika händelserna i materialet och sorterade in 
dessa under mina två första undersökningsfrågor Vad händer med barns kommunikation och samspel i 
mötet med en ipad? och Vilket lärande finns i mötet med en ipad? Malmqvist påtalar att det är viktigt att 
gå systematiskt tillväga vid bearbetning av materialet men att man kan prova olika 
tillvägagångssätt och se både övergripande på materialet likaväl som att studera det i detalj.91 
Utifrån textmaterialet i de två frågorna och kategorierna kommunikation och samspel samt lärande har 
jag tematiserat resultatet och presenterat det under olika rubriker som visar det som sker i 
förhållande till undersökningsfrågan. Jag upplever dock att det var svårt att separera olika 
händelser in under dessa två kategorier eftersom dessa hänger ihop och är beroende av varandra. 
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Detta gör att vissa företeelser förekommer under båda kategorierna i min presentation. I denna 
bearbetning av materialet höll jag de två åldersgruppernas material separerade från varandra. 
Detta gjordes för att jag såg att resultatet till viss del skiljde sig åt mellan de olika åldersgrupperna 
och fann det intressant att uppvisa skillnaden mellan dem. Genom att presentera dessa resultat 
skilda från varandra kunde jag också ge en bredare och mer detaljrik bild av dessa 
undersökningsfrågor. 
 
Vidare valde jag att utifrån de två sista undersökningsfrågorna för min studie Hur påverkar och 
stödjer modern digital teknik, i form av en ipad barns lärande? och Hur kan ipaden bli ett språkligt verktyg för 
förskolebarns utveckling och lärande? att presentera ett resultat som omfattar båda åldersgrupperna i en 
sammanfattande text. Jag sammanförde de två åldersgruppernas empiriska material i dessa två 
frågor för att på så sätt få mer djup och bredd i resultatet och för att jag upplever att dessa frågor 
är mer av generell karaktär och gäller för förskolebarn i alla åldrar. Jag är medveten om att mina 
tolkningar av observationerna påverkar resultatet och analysen som gjorts i denna studie. 
 
 

6.8 Etiska övervägande i samband med forskning 

Forskning skall bedrivas så att den blir trovärdig och av hög kvalitet. Den skall ses som viktig för 
människan men även angelägen för utveckling av samhället. I denna studie har jag följt, 
Vetenskapsrådets etiska principer för forskning. Dessa principer skall man ta hänsyn till och 
vägledas av inför sin studie. De etiska principerna påpekar kravet av att man i samband med all 
forskning skall se hur individen kan skyddas på bästa sätt. Det finns fyra huvudkrav som man ska 
beakta: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren skall informera forskningens deltagare om studiens 
syfte. Information om att deltagandet i studien är frivillig samt att man kan bryta pågående 
medverkan när man vill skall också uppges. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva kan 
välja om de vill delta eller avstå sitt deltagande i studien. Konfidentialitetskravet innebär att alla 
uppgifter om de deltagande personerna i en studie skall behandlas med konfidentialitet och 
skyddas från obehöriga. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in och använts till 
studien endast får användas i forskningssyfte.92 Jag har informerat förskolan, pedagogerna och 
barnens föräldrar om studiens syfte via samtal, mail och anslag. Vidare har jag bett barnens 
föräldrar kontakta mig om de ej vill att deras barn ska delta i studien men även gett dem 
information om att de närsomhelst kan avbryta barnets medverkan. Slutligen har jag informerat 
att jag ej kommer att röja barnens identitet och att det material jag inhämtat endast är till för 
denna undersökning. 
 
 
 
 

7. Resultat  

Eftersom jag valt att observera barn i olika åldersgrupper 1-3 år och 3-5 år på olika avdelningar 
har jag valt att till en början hålla resultatpresentationen separerat för de olika åldrarna. Jag 
presenterar dock resultatet i varje åldersgrupp under samma huvudrubriker som även är två av 
mina undersökningsfrågor. 

 Vad händer med barns kommunikation och samspel i mötet med en ipaden?  

 Vilket lärande finns i mötet med ipaden? 

                                                           
92 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Hämtad 2011-11-10 
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Först presenterar jag resultatet för avdelningen med barn i åldern 1-3 års under dessa två rubriker 
som efterföljs av resultatet för avdelningen med barn i åldern 3-5 år under likadana rubriker. 
Under dessa två rubriker lägger jag till en början fram en sammanfattande text om vad som 
framkommit under studierna. Vidare bryts detta ned under olika tematiserade underrubriker som 
påvisar det som sker i förhållande till undersökningsfrågan. Under dessa tematiserade rubriker 
exemplifierar jag även med händelser utifrån observationerna.  
 
Vidare presenteras resultatet gemensamt för de två åldersgrupperna i en sammanfattande text 
utifrån nedanstående rubriker som även är mina två sista undersökningsfrågor.  

  Hur påverkar och stödjer modern digital teknik, i form av en ipad barns lärande? 

 Hur kan ipaden bli ett språkligt verktyg för förskolebarns utveckling och lärande? 

Under dessa frågor har jag sammanfört resultatet för båda åldersgrupperna eftersom jag fann det 
lättare att betrakta dessa frågor utifrån ett större undersökningsmaterial. Jag har delvis utgått från 
resultatet i de två ovanstående frågorna men även tittat i helheten av det empiriska materialet för 
att se om det fanns något mer som var relevant för dessa frågor. 

När jag presenterar mitt resultat kallar jag alla de vuxna på förskolan för pedagoger oavsett deras 
yrkestitel. När jag skriver barnen syftar jag på de barn som deltog i studien. Jag använder också 
begrepp som användare av ipaden och aktiva användare vilket jag menar är det barn som enligt 
turordningen använder och bestämmer vad som skall göras med ipaden. Tittare och deltagare kring 
ipaden är andra uttryck jag använder mig av och med detta menar jag de barn som sitter bredvid 
ipaden och deltar i situationen men inte äger rätten att bestämma över ipaden.  
 
 

7.1 Beskrivning av observationstillfällena, Avdelning 1-3 år 

I det nedanstående stycket presenterar jag hur ipaden introducerades till barnen. Jag besökte och 
observerade avdelning 1-3 år under två olika dagar vid två olika tidpunkter på dagen. Pedagogen 
som jag kallar Amanda deltog vid båda observationstillfällena. Hon var den enda pedagogen som 
deltog i ipadstunden med barnen på denna avdelning.  
Observationstillfälle 1 
Detta tillfälle ägde rum vid kl 13.00 på dagen och barnen hade precis börjat vakna upp från sin 
sovstund. När jag startade mina observationer sitter pedagogen Amanda med en flicka i sitt knä 
på en stol vid ett bord. Amanda frågar flickan, – Vill du använda ipaden? Flickan svarar – ja, ler och 
ser glad ut. Amanda tar fram ipaden ur ett skåp och startar igång den. De andra barnen på 
avdelningen ansluter till bordet eftersom de vaknar upp. När barnen kommer in i rummet blir de 
genast intresserade av gemenskapen vid bordet och det som görs, hörs och låter på ipaden. 
Nästan alla barn som kommer in i rummet går direkt fram till bordet och sätter sig i pedagogens 
knä, på en stol eller ställer sig runt bordet för att se och ta del av det som händer på skärmen. De 
flesta av avdelningens barn stannar runt bordet hela stunden jag obseverar. Pedagogen 
bestämmer vem av barnen som får använda ipaden och hur länge de får använda den. 
 
Observationstillfälle 2 
Denna observationsstund äger rum på förmiddagen vid kl 9.30. När jag kommer till förskolan har 
alla barnen och pedagogerna på avdelningen gått ut utom de tre barnen Alva (2:7)93, Adam (2:3) 
och Abbe (1:9) och pedagogen Amanda. Barnen har i förväg fått veta att de ska få använda 
ipaden och Alva går runt och frågar -Ska vi titta på ipaden nu? – Ska vi titta på ipaden nu? Amanda, 

                                                           
93 När jag presenterar mitt resultat anger jag de studerade barnens ålder med följande beteckning (2:7). Där första 

siffran står för antal år och andra siffran står för antal månader som barnet innehar. 
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svarar, – Ja det ska vi. Amanda tar fram ipaden ur ett skåp och samlar de tre barnen runt ett litet 
bord, där de sätter sig på stolar. Dessa tre barn och pedagogen sitter med vid bordet under hela 
observationstillfället. 
 
Vid båda observationstillfällena satt jag med vid bordet där barnen och pedagogen använde 
ipaden för att på så sätt komma nära ipadaktiviteterna. Under dessa två observationstillfällen 
hjälper pedagogen barnen att starta ipaden, dess appar och program. Ibland trycker barnet själv 
på startskärmen där de olika apparna är synliga som små ikoner och väljer på så sätt ett eget 
program. En gång frågar ett av barnen efter en speciell app. Dessa två observationstillfällen är 
sammanslagna till en helhet i nedanstående resultatpresentation. 

 
 

7.2 Vad händer med barns kommunikation och samspel i mötet med en 
ipad? Avd. 1-3 år 

I följande text redovisar jag min första undersökningsfråga för de yngre barnen i studien som 
efter en introducerande sammanfattning bryts ner i fyra underrubriker. Barnen samspelar och blir 
språkligt aktiva, Pedagogen har en viktig roll, Ipaden lockar barn att härma samt Möte med lustfyllda appar, 
språk och gemenskap . 
 
Barnen i ålder 1-3 år och pedagogen i observationerna blir språkligt aktiva och engagerade i mötet 
med ipaden.  De kommunicerar och samspelar genom ord, ljud, frågor, skratt, blickar, mimik, 
gester, samtal och kortare dialoger. En del barn deltog även som intresserade och tysta iakttagare, 
de använde mimik, blickar och delade de gemensamma skratten som uppstod. Pedagogens 
närvaro i situationen genom att ställa frågor och bekräfta det barnen upplevde och upptäckte 
hade stor betydelse för kommunikationens vidgande. Mötet med olika applikationer påverkade 
och lockade fram olika slags kommunikation och samspel. Det barn som var användare av ipaden 
var oftast mest språkligt aktiva och fick mest språklig uppmärksamhet av pedagogen. Barnen 
visade stort intresse för att vara med i gemenskapen runt ipaden och kunde stanna där långa 
stunder. De visade att de ville vara så nära ipaden som möjligt för att kunna se det som hände på 
skärmen.  
 
7.2.1 Barnen samspelar och blir språkligt aktiva  

Barnen kommunicerar och sätter ord på sina tankar och vad de ser hända på ipadens skärm. De 
berättar om sina iakttagelser och bekräftar varandras upptäckter. Barnen samspelar och för 
kortare dialoger, de använder sig även av gester och kroppsrörelser för att förtydliga det de ser 
och uttrycker. Barnen intresseras av de appar de möter och delar den gemensamma upplevelsen 
med varandra i ett språkligt upptäckande. 
 

Albin (3) trycker fram en båt på skärmen. Han tittar på skärmen och säger. – Den var 
jättefin. Agaton (2:9) säger – bil, båt, kör bil och tittar hela tiden på skärmen. Han 
fortsätter säga – ojoj och pekar på skärmen och vänder blicken mot pedagogen 
Amanda. Hon säger – Ja titta båten hade många segel. Agaton fortsätter – jätte, jättestor 
och håller ut och upp händerna i luften och tycks visa hur stor han menar. Agaton 
och Albin tittar på varandra och Albin, säger - Ja, jättejätte.  

 
7.2.2 Pedagogen har en viktig roll 

En interaktiv pekboksapp används. På skärmen syns 12 stycken bilder i olika kategorier. När man 
trycker på en bild visas ett foto upp och man hör föremålets ljud eller läte.  
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Albin (2:11) trycker fram en helikopter på skärmen, bilden följs åt av ett 
helikopterljud. Amanda vänder sig mot Albin och säger – Vet du vad det är? Albin 
svara – Det är helikopter.  Agda (1:7) sitter i pedagogens knä. Hon rör kroppen till 
helikopterljudet som hörs från skärmen. Hon sträcker sig mot skärmen och säger  
– Kopt, kopt, kopt och skrattar. Amanda vänder sig till Agda och säger – Ja det är en 
helikopter.  

 
Pedgogen ställer frågor som gör barnen språkligt aktiva. Barnen kommunicerar efter den egna 
förmågan ofta med iver och rörelser. De engageras och delar varandras upptäckter . Barnen och 
pedagogen samspelar och kommunicerar med ord, rörelser och blickar. Pedagogen bekräftar det 
barnet säger och barnen söker ord på det som visas på skärmen genom att titta på pedagogen.  
 

Abbe (1:9) trycker fram en lastbil på skärmen. Han säger – lastbil och rör kroppen till 
lastbilsljudet som hörs från ipaden. Han tittar upp på pedagogen Amanda och 
skrattar. Amanda tittar tillbaka på Abbe och säger – Ja det är en lastbil.  

 
Pedagogen deltar i barnens upptäckter på skärmen och det som de ger uttryck för. Hon är med 
och vidgar språket och sätter ord på det barnet saknar formuleringar för. 

 
Agaton (2:9) pekar på skärmen och säger – Flygplan, den har två sånt där . Han pekar på 
flygplanets vingar. Amanda tittar på Agaton och säger, – Ja den har två vingar. Agaton 
tittar då upp på Amanda och säger – jaaaa, och nickar med huvudet fram och tillbaka. 

 
7.2.3 Ipaden lockar barn att härma  

Barnen använder en applikation där man målar med fingret på skärmen. Genom att trycka på små 
rutor på skärmen kan man byta färg. När man trycker på färgen så säger ipaden färgens namn på 
Engelska. Barnen hittar ofta dessa rutor av en slump och fascineras av att ipaden talar. 
 

Alva (2:7) ritar med sitt finger över skärmen, hon trycker på en av rutorna där man 
kan byta färg– black säger ipaden. Alva skrattar, tittar på ipaden och säger – black. 
Hon fortsätter trycka på rutorna – brown säger ipaden, -– bown säger Alva snabbt. Hon 
trycker igen – white säger ipaden och flickan säger – white, hon skrattar och ler. Adam 
(2:3) sitter tyst bredvid och tittar på med ett stort leende.   

 
Pedagogen översätter det engelska ordet till svenska och ett annat barn som suttit och tittat på i 
ovanstående situation säger efter. 
 

– Black, säger ipaden. Amanda säger – Det är svart. Adam (2:3) tittar upp på Amanda 
och säger – svart och skrattar.  

 
Möte med denna app lockade till största del det användande barnet att vara aktivt och språklig. 
De andra barnen som tittade på deltog som intresserade iakttagare i mötet och kommenterade 
händelserna ibland. 
 
7.2.4 Möte med lustfyllda appar, språk och gemenskap 

Under en av observationsstunderna tog pedagogen fram en app där en robot härmade det som 
barnen sa med en robotröst samtidigt som den rörde på sig. När barnen upptäckte att roboten 
härmade det de sa utbröt en språklig aktivitet och en utforskande stund. Barnen delade en 
gemenskap, utbytte blickar och många glada skratt. De samspelade med ipaden och med 
varandra. Barnen turades om att prata med roboten och provade om och om igen att tala med 
den. Kommentarer och ord som provades var följande – Vad händer nu då? – Oj, – Nej nej,  
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– Hej hej, – Ciao ciao, och – Han säger hej hej. Denna stund av samhörighet och kommunikation 
avslutades med att det yngsta barnet som suttit tyst och iakttagit skärmen och roboten med ett 
leende på läpparna lyfter upp sin hand och vinkar till roboten och säger – Hej, hej. Möjligheten att 
tala med ipaden, musik, ljud och rörelser i olika applikationer lockar barnen att interagera och 
vara aktiva med den. 
 
 

7.3 Vilket lärande finns i mötet med ipaden? Avd. 1-3 år 

Nedan beskriver jag resultatet av min andra undersökningsfråga för de yngre barnen. Först följer 
en sammanfattande text som vidare bryts ner under de fem rubrikerna Ipaden lockar barn att 
utforska, Språkligt lärande med appar, pedagogen och kamrater, Erövra digital teknik, – Du kan! – Ja jag 
kan! och Sociala samspelsregler, turordning och respekt. 
 
Barnen i åldern 1-3 år möter ipaden med engagemang, lust och flera av deras sinnen aktiveras. 
Språkligt lärande pågår när ipaden används tillsammans med kamrater och pedagogen. De tränar 
ord och begrepp när de interagerar ensamma och tillsammans med ipaden och dess program, 
både genom att vara aktiva användare men även genom att titta på. Barnen blir kreativa, 
utforskande och fascinerade av avtrycken de gör på skärmen. De möter, använder, undersöker 
och utforskar den digitala tekniken med glädje och barnen räds den inte. Pedagogen visar, stöttar 
och uppmanar barnen att prova själva. Mötet med ipaden tränar också det sociala sampelet, att 
respektera varandra och turtagande. 
 
7.3.1 Ipaden lockar barn att utforska 

Barnens möte med ipaden var lustfyllt, ljud, musik, röster och ord som kommer från ipaden 
fascinerar barnen. Barnen som var aktiva användare av det digitala verktyget gjorde olika 
upptäckter. De bekräftade sina upptäckter genom att sätta ord på dem och utforska dem vidare 
och prova gång, på gång, på gång om och om igen. 
 

Artur (2:8) är användare av ipaden och har en målarapp framför sig. Han målar med 
sitt finger, stannar upp och säger – måla. Han upptäcker små rutor där man genom 
att trycka på rutan kan byta färg att måla med. När man trycker på rutan säger ipaden 
det engelska ordet på färgen. Artur trycker på en ruta och ipaden säger – blue. Då 
stannar han upp och tittar på pedagogen Amanda och på de andra kamraterna vid 
bordet. Han skrattar glatt och det gör kamraterna med. Han börjar då trycka på 
rutorna om och om igen ett flertal gånger och skrattar glatt varje gång ipaden pratar. 

 
Barn undersöker och utforskar på många olika sätt med hela sin kropp vilket följande exempel 
visar. 
 

Artur från situationen ovan målar på skärmen med sitt finger. Han ser glad ut och 
låter, – aaaaaaaaaaa. Plötsligt stannar han upp och böjer sig ner och trycker munnen 
mot skärmen, han ler och provar göra detta flera gånger. Pedagogen Amanda skrattar 
och säger – Vad gör Artur?  Barnen vid bordet skrattar och en flicka säger – Han 
målar. Artur skrattar och fortsätter måla med sitt finger. 

 
Barnen fascineras och förundras av att de kan gör avtryck på skärmen. 
 

Alva (2:7) har målat med fingret på skärmen en stund, hon lyfter upp fingret och 
tittar på det och tycks undra vart färgen kommer ifrån. Hur kan det bli färg på 
skärmen och vad är det som händer med fingret. 
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7.3.2 Språkligt lärande med hjälp av appar, pedagogen och kamrater 

Mötet med ipaden var lustfyllt och det uppstod språklig aktivitet och kommunikation av olika 
slag. En del appar lockade barnen och pedagogen att vara mer kommunikativa och sätta ord på 
upplevelserna. Språket och kommunikationen vidgades genom pedagogens frågor men även 
genom att barnen själva sökte ord på det de såg. Barnen förde och utvecklade själva kortare 
dialoger med varandra och pedagogen. 
 
7.3.3 Erövra digital teknik  

När barnen i undersökningen möter, prövar och använder det moderna digitala verktyget ipad 
visar de sig vara totalt orädda för detta verktyg. De använder sina fingrar och trycker, pekar, 
bläddrar mellan sidor, provar sig fram och använder ipaden även fast de inte riktigt vet vad och 
hur man ska göra. Pedagogen vägleder och visar barnen hur man kan göra, vart man kan trycka 
och hjälper till att ta fram olika program.  
 

7.3.4 Du kan! – Ja jag kan! 

Pedagogen visar, stöttar och uppmuntrar barnen att prova själva. 
 

Amanda visar de tre barnen vid bordet en app där man kan måla med sitt finger. 
Hon drar sitt finger över skärmen och säger – Jag målar. Amanda tar bort sitt finger 
från skärmen och där syns nu ett rött streck. Alva (2:7) tittar på skärmen och ler med 
hela ansiktet. Hon säger – mera och tittar på Amanda. Pedagogen Amanda tittar 
tillbaka och svarar – Prova du, du kan. Alva tar sitt finger och drar det över skärmen 
fram och tillbaka och tittar hela tiden ner på strecken som syns på skärmen, hon ser 
glad ut och ler och säger, – Jag målar. 

 
7.3.5 Sociala samspelsregler, turordning och respekt 

I ipadstunden tränades sociala samspelsregler, turordning och att respektera varandra. De flesta 
barnen visade ett stort intresse för att få vara aktiv användare av ipaden med uttryck som 
exempelvis – Min tur nu? – Jag vill åsså(också) – Jag prova och – Nu är det min tur.  Pedagogen 
förklarade och försökte skapa förståelse för barnen vem som använde ipaden nu och vem ska 
använda den sen – Om en stund är det din tur, först är det Artur sen blir det din tur efter honom. Barnen 
försökte också ta över ipaden handgripligen även fast det inte var deras tur och även där fick 
pedagogen hjälpa barnen att respektera varandra och påminna om vem som var aktiv användare 
av ipaden. 
 

 
7.4 Beskrivning av observationstillfället, Avdelning 3-5 år  

I nedanstående text förklarar jag hur ipaden introducerades till de äldre barnen i studien. Jag 
besökte avdelning 3-5 år vid ett tillfälle där jag utförde sju observationer. Barnen höll på att 
avsluta sin lunch när jag kom in på avdelningen. Efter lunchen delades barnen in i olika grupper. 
En grupp med sex barn blir kvar i det centrala stora rummet där jag befinner mig med en 
pedagog. Dessa sex barn blir föremål för mina observationer.  
 
Pedagogen Kajsa hjälper till att starta igång aktiviteten. Hon samlar barnen runt ett bord och 
berättar att - Idag ska några få spela dator och några får spela ipad.  Två av barnen väljer att spela dator 
och de resterande fyra barnen sätter sig runt ett annat bord där ipaden skall användas. Kajsa tar 
fram ipaden ur ett skåp. Hon tar även fram ett timglas, med sand som rinner i 10 minuter. Denna 
skall användas för att barnen ska veta hur länge de får använda ipaden. Kajsa räknar en ramsa för 
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att se vilket barn som får börja använda ipaden. Under observationerna väljer och byter barnen 
själva vilka program de vill använda. Barnen går mellan olika aktiviteter i rummet vilket gör att 
det ibland är flera barn och ibland få barn med i mötet med ipaden. Pedagogen Kajsa och övriga 
pedagoger går mellan aktiviteterna som pågår i rummet och finns ibland med runt bordet där 
ipaden används. I denna situation finns jag med som deltagande observatör och valde då att sitta 
så nära ipadaktiviteten som möjligt för att vara nära det som skedde. 
 
 

7.5 Vad händer med barns kommunikation och samspel i mötet med en 
ipad? Avd. 3-5 år 

Nedan presenterar jag resultatet i den första undersökningsfrågan för de äldre barnen i studien. 
Först följer en sammanfattande text som vidare bryts ned i fem underrubriker Barnen kommunicerar 
och engageras i en gemensam spelvärld, Tyst kommunikation, Barnen söker kommunikation med pedagogen, 
Roliga appar har betydelse för kommunikationen och samspelet samt Timglasets makt, vems tur är det? 
 
Barnens kommunikation och samspel i åldern 3-5 år varierade från att vara språkligt aktiva till att 
vara tysta iakttagare. Studien visade att barnen oftast spelade olika spel med ipaden. De använde 
sig då av språket och kommenterade det som hände i spelet, gav råd och uppmuntran till 
varandra samt förde kortare dialoger. Språkandet bestod ibland av ofullständiga meningar, kortare 
direktiv eller uppmaningar. Barnen använde även gester, mimik, skratt och blickar i sin 
interaktion med varandra. En del barn deltog som publik de var tysta åskådare som hade blicken 
riktad mot skärmen. Användaren av ipaden var ibland tyst och fokuserad med blicken riktad mot 
skärmen och samtalade inte så mycket medan användaren ibland var mer verbalt aktiva. När 
barnen var ensamma med ipaden förekom ingen kommunikation och samspel med andra utan då 
förekom endast det egna sampelet med ipaden. Det förekom då ett mer planlöst bläddrande 
mellan appar. Tittande barn visade en önskan om att få vara aktiv med ipaden likaväl som de 
kunde lämna gemenskapen vid bordet och gå till en annan aktivitet när de använt ipaden färdigt 
eller medan de väntade på sin tur. Olika program lockade fram olika slags kommunikation och 
samspel mellan barnen. Pedagogen deltog då och då i barnens möte med ipaden och när 
pedagogen var närvarande sökte barnen kontakt med pedagogen både verbalt och med blickar. 
 
7.5.1 Barnen kommunicerar och engageras i en gemensam spelvärld   

Det spelande barnet var ibland relativt tyst och kommenterade enstaka gånger vad de gjorde i 
spelet och ibland var det mer verbalt aktiv och satte ord på vad de gjorde och vad som hände. 
Barnen som ej var aktiva användare av ipaden hängde över bordet med sina blickar riktade mot 
ipaden. Vissa barn var tysta iakttagare och vissa samtalade med varandra när de delade spelets 
värld. De kommenterade ipaden som verktyg, vad som hände i spelet, eller gav råd och 
uppmuntran till spelaren. Oftast var blickarna riktade mot skärmen men ibland tittade de upp på 
varandra. Nedan följer ett exempel på detta. 

 
Kim (5:3) spelar ett spel under tystnad med blicken riktad på skärmen. Kalle(3:11) 
sitter tyst och tittar på. Kasper (5:3)säger – Det är bäst om du bombar och tittar ner på 
skärmen. Kevin(4:8) fortsätter – Wow, fick tre samtidigt och tittar också ner på 
skärmen. Kasper – Ja det var bra. Han fortsätter berätta att – jag har ipad hos min mormor 
och så har jag det där spelet på mobilen… Såg du ingen klarat det i världen… Ipaden är ett bra 
spel.  

 

Kamrater förklarar och vägleder varandra vidare. Barnen som tittar på är engagerade i spelandet 
på ipaden. De som ej använder ipaden ger det spelande barnet korta muntliga instruktioner, 
uppmaningar, uppmuntran och förklaringar hur spelaren skall kunna gå vidare i spelet. I vissa fall 
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lyssnar barnen på varandra och samspelar så att uppgiften i spelet kan lösas. De delar då 
gemensamma skratt.  

 
Kalle (3:11) spelar ett spel och Ken (4:9) står bredvid och tittar på. Ken säger, – Du 
måste ta pilen, nu måste du gå ditåt han pekar på skärmen och fortsätter – Den är bäst, ta 
den pilen, om du tagit den pilen hade du fått jättehög fart, den är jättekul, man måste hoppa där. 
Kalle svarar, -Ok då tar jag den. Kalle klarar spelet och Kalle och Ken tittar på 
varandra och skrattar. 

 
7.5.2 Tyst kommunikation 

Det användande barnet blev ibland ensamt med ipaden eftersom de andra barnen gick till andra 
aktiviteter som pågick i rummet och den vuxne var upptagen på annat håll. Då förekom ingen 
verbal kommunikation och barnets blick och aktivitet riktades ner mot ipaden.  
 

Kevin (4:8) sitter själv med ipaden. Han tar fram ett tangetbord och börjar trycka 
fram bokstäver. Han byter app och tar fram ett spel. Han spelar spelet en kort stund 
varvid en ruta med text visas på skärmen. Han trycker och trycker men rutan är kvar 
på skärmen och han kommer inte vidare i spelet. Då byter han till ett annat program 
och fortsätter att byta appar ofta och använder dessa appar korta stunder. Efter en 
stund går han tillbaka till tangentbordet och skriver bokstäver igen. Då och då tittade 
han upp på timglaset som står bredvid honom. 

 
När barnen var själva med ipaden och ej kom vidare i spelet eller stötte på rutor med text som 
gjorde att programmet stannande av bytte de appar ofta. De bad inte om hjälp i denna situation.  
 
7.5.3 Barnen söker kommunikation med pedagogen 

Det barn som använde ipaden vände sig gärna med blicken mot pedagogen när den var 
närvarande kring bordet och förklarade vad de gjorde i spelet med kommentarer som exempelvis 
– Där är vägen tillbaka eller – Titta fröken jag var nära där uppe. Pedagogen lyssnade på barnet och 
vidgade samtalet genom att fråga saker om det som barnet berättade. Då uppstod kortare dialoger 
mellan dem. Barnen vände sig till pedagogen med frågor om saker de såg på skärmen – Varför 
finns inga nycklar?  Pedagogen förklarar – De är låsta och kamrater bredvid hjälper till att förklara  
– Har man inte klarat så kommer man inte dit än. 
 
7.5.4 Roliga appar har betydelse för kommunikationen och samspelet 

Barnen använde en app där en katt härmade det barnen sa med en rolig röst samtidigt som katten 
rörde på sig. Denna app fick barnen att samspela och vara språkligt aktiva. De samtalade till 
katten och med varandra. De mötte varandras blickar och skrattade tillsammans åt katten på 
skärmen när den pratade. Barnen hjälptes åt och turades om att prata och trycka på skärmen med 
glada skratt och rop. 
 
När ljud och musik kom från ipaden lockades andra barn i rummet att komma fram till ipaden 
och titta vad som hände på skärmen. Då uppstod samtal och kommunikation mellan barnen om 
det som hände i spelet eller programmet som användes. 
 
7.5.5 Timglasets makt, vems tur är det? 

Barnens kommunikation handlade om att hålla reda på tiden i timglaset – Titta nu är det pyttelite tid 
kvar och – Du har spelat ända hit och att bestämma turordning på de som skulle använda ipaden  
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– Nu är det slut och – Vems tur är det nu? Sedan handlade samtalet om att få tillgång till ipaden 
kamrater emellan och ibland med hjälp av en pedagog – Fröken säg det är min tur nu. Pedagogen 
hjälpte till att hålla reda på vems tur det vara att använda ipaden.  
 
Pedagogerna som fanns i rummet fick ett flertal gånger hjälpa det barn som använde ipaden att få 
behålla den i sin ägo så att ingen ivrig kamrat tog över. Barnet som använde ipaden protesterade 
ibland med ord och ibland med att försöka ta tillbaka ipaden själv. Den som använde ipaden hade 
rätten att använda den själv. 
 

Kalle(3:11) använder ipaden och Ken (4:9) sitter bredvid. Inga fler barn eller vuxna 
sitter runt bordet. Ken börjar trycka på ipaden och tar över den. Kalle säger, – Jag 
spelar ju till Ken. Pedagogen Kia sitter vid ett annat bord men uppmärksammar 
situationen. Kia tittar på Ken och säger, – Nu är det Kalle som spelar, arbetar med ipaden, 
ska du komma därifrån, du får inte ta ipaden. Ken säger ingeting men tittar upp på Kia. 
Hon fortsätter -Vem är det som spelar? Kalle svarar, – Jag spelar. Kia fortsätter – Då får 
bara hans fingrar vara där, man måste få jobba ifred annars blir det inte lika roligt. 

  
 

7.6 Vilket lärande finns i mötet med ipaden? Avd. 3-5 år 

Nedan följer en beskrivning av den andra undersökningsfrågan utifrån de äldre barnens resultat. 
Inledningsvis presenteras en sammanfattning som följs av fyra underrubriker Mötet med ipaden ger 
språkligt lärande, Erövra digital teknik tillsammans, – Jag kan och Socialt samspel, turtagning och respekt. 
 
Mötet med verktyget ipad var oftast väldigt lustfyllt för barnen i åldern 3-5 år. De delade en 
gemensam spelvärld vilket gav upphov till att språket användes på olika sätt. En del barn deltog 
under tystnad med blicken riktad mot ipaden, som lyssnare med stort intresse. Barnen spelade 
mycket spel där de fanns en önskan om att klara utmaningar, banor och att vinna. Lärandet 
handlade då om att prova, försöka och till slut lära sig klara uppgifter i spelet. Barnen tog också 
hjälp av kamrater och pedagoger för att kunna gå vidare. På detta sätt fick barnen sätta ord på sitt 
kunnande, förklara och försöka instruera sina kamrater. När barnen klarade olika banor visade de 
stor glädje med skratt, segergester och glada utrop. Barnen lär i mötet med ipaden hur man 
använder själva verktyget. De provar, utforskar och bläddrar mellan sidor och appar och de visar 
säkerhet och att de är orädda för det digitala verktyget. Turtagning, respekt och socialt samspel är 
andra saker man också övar och drar lärdomar av i mötet med ipaden. 
 
7.6.1 Möte med ipaden ger språkligt lärande 

Mötet med ipaden var lustfyllt. Barnen blev ofta engagerade, intresserade och motiverade att 
använda språket i samband med de spel de spelade. Den delade spelvärlden lockade fram 
kommunikation och samspel mellan barnen. En del barn deltog mer som tysta iakttagare och 
lyssnare. Mötet med olika appar påverkar det språkliga utbytet och lärandet. Vissa appar gör 
barnen mer tysta och fokuserade och vissa appar lockar fram mer kommunikation, skratt och 
samspel. 
 
Barnen kommunicerar och hjälper varandra vidare i olika spel och program. De barn som kan 
mer än sin kamrat förklarar och sätter ord på sitt kunnande som exempelvis – Tryck där, tryck hur 
du vill och – Jag vet vart play är tryck där uppe och instruerar även kamraten vidare genom att peka.  
 
Barnen i dessa observationer spelade oftast olika spel med ipaden. I spelandet kan man se att 
barnen frågar efter hjälp när de inte klarar av att lösa uppgiften själv – Hur gör man? De lyssnar på 
instruktioner och provar själva för att komma vidare. Kamrater som vet hur man klarar av olika 
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spel vill gärna hjälpa till sina kamrater med ord som – Får jag hjälpa? och – Ska jag visa?  Ibland 
tillåts detta men det användande barnen vill gärna prova själva också vilket de exempelvis kan gav 
uttryck för på följande sätt – Jag försöker själv. Barnen är motiverade och vill komma vidare i det de 
håller på med. 
 
7.6.2 Erövra digital teknik tillsammans 

Barnen möter och blir bekanta med modern digital teknik genom att använda ipaden på 
förskolan. Dessa barn har olika erfarenheter och kunskaper om hur man använder ipaden och 
dess program. De som kan lite mer hjälper de som kan lite mindre.   
 

Klara(3:3) och Ken (4:9)sitter bredvid varandra. Klara säger, – Jag vill pela katt, katt är 
mitt pel. Ken tittar på Klara och erbjuder hjälp – Jag kan sätta på.  Klara tittar på Ken, 
skrattar och ser glad ut och nickar med huvudet, upp och ner. 

 

7.6.3 – Jag kan! 

Barnen spelade ofta olika spel med ipaden och det var viktigt att det skulle gå bra och att man 
skulle klara spelet och dess olika uppgifter och banor. Barnen som spelar spel och klarade av 
banor i spelet uttrycker glädje med glada skratt och genom uttryck såsom – yes eller – jaaa. De 
visade glädje genom gester exempelvis såsom att sträcka händerna upp i luften, skratta eller 
genom att hoppa och studsa upp och ner på golvet. Tittare delade glädjen med sina spelande 
kamrater genom kommentarer såsom -– Du vaaaannnn och som vidare följdes av glada skratt. 
Ofta tittade spelare och tittare upp på varandra när de skrattade tillsammans, de sökte en 
gemenskap och bekräftelse hos varandra. 
 
7.6.4 Socialt samspel, turtagning och respekt  

När barnen är samlade runt ipaden delar de en gemensam aktivitet. I denna situation får barnen 
träna på att vara tillsammans i en social gemenskap. De tränar turtagning när de väntar på att få 
använda ipaden. Barnen uppmanas av pedagogerna att respektera vems tur det är att använda 
ipaden – Du får inte ta ipaden nu är det Kalles tur och hjälper barnen att få behålla ipaden i sin ägo. I 
dessa situationer runt ipaden tränar barnen på att resonera och argumentera om vad de vill och 
inte vill t.ex. – Jag vill inte nej… jag vill ha den där i stället med sina kamrater. 
 
 

7.7 Hur påverkar och stödjer modern digital teknik i form av en ipad barns 
lärande?  

Denna frågeställning besvarar jag utifrån båda avdelningarnas, 1-3 år samt 3-5 år, empiriska 
resultat. Jag har tittat på vad som händer med barnen i mötet med ipaden och hur ipaden kan 
vara ett stöd för lärandet. 
 
När barnen i åldrarna 1-5 år mötte ipaden gavs de en möjlighet att interagera och samspela vilket 
de gjorde till stor del. Studien visar att barnen på båda avdelningarnas möten med ipaden var 
positivt och lustfyllt när de utforskade och undersökte ipaden och dess applikationer. Med ipaden 
blir barnen språkande och kommunikativa. De härmade, kommenterade, berättade, satte ord på 
och samtalade om det som skedde på och med ipaden. Barnen fascinerades av att ipaden bjuder 
på ljud, musik, bilder och möjligheter att interagerar med olika sinnen vilket gör att de intresseras 
för det digitala verktyget och vad den har att erbjuda. Barnen använder oftast ipaden tillsammans 
med kamrater och med en vuxen vilket ledde till social samspelsträning, de hjälptes åt, resonerade 
och manades till respekt för varandra. När barnen använde och arbetade med ipaden kunde de 
flesta barnen koncentrera sig och fokusera längre stunder. Kommunikationen ökade hos det 
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enskilda barnet, mellan barnen samt mellan barnen och pedagogen när den deltog i samband med 
vissa applikationer. När barnen var ensamma med ipaden förekom inget sampel och ingen 
kommunikation med andra. Barnet samspelade då ensam med ipaden under tystnad och bytte 
appar ofta.  
 
Undersökningen visde att barnen ville prova, använda och undersöka ipaden och de visade en 
vilja att lära i mötet med detta digitala verktyg. De ville få nya ord och förståelse för det som de ej 
kunde sedan tidigare. Barnen var motiverade och ville klara av utmaningar och banor i spel, prova 
nya saker och tog stöd och vägledning av omgivningen för att gå vidare. När de klarade av banor 
i spel eller olika utmaningar själva eller med hjälp av kamrater eller pedagogen uppvisade de glädje 
och stolthet.  
 
 

7.8 Hur kan ipaden bli ett språkligt verktyg för förskolebarns utveckling 
och lärande? 

Denna frågeställning skildrar jag utifrån båda avdelningarnas, 1-3 år och 3-5 år, empiriska material 
med fokus på barnens möjligheter och begränsningar att använda ipaden i verksamheten. Vidare 
har jag tittat på hur, var och till vad ipaden används. Jag har även studerat hur barn och 
pedagoger förhåller sig till och pratar om ipaden.   
 
Ipaden har inkluderats i verksamheten på denna förskola. På båda avdelningarna fanns det en 
ipad och den förvarades i ett stängt skåp, den var inte synligt tillgänglig i miljön vid 
observationstillfällenas början. Vid observationstillfällena var det pedagogen som tog fram och 
erbjöd ipaden åt barnen. På båda avdelningarna satt barnen runt ett bord på stolar när ipaden 
användes.  
 
Barnens tid med ipaden reglerades på olika sätt på de två avdelningarna. På avdelningen med de 
äldre barnen reglerades barnens tid med verktyget ipad till tio minuter med hjälp av ett timglas. 
Pedagogen höll ordning på och bestämde vem av barnen som var nästa på tur att använda 
verktyget. I verksamheten med de yngre barnen var det pedagogen som styrde vems tur det var 
och hur länge barnen fick använda ipaden. På båda avdelningarna fanns det en regel om att det 
användande barnet hade rätten att bestämma och styra över ipaden själv och de tittande barnen 
fick inte ta över ipaden. 
 
Ipaden på båda avdelningarna var utrustade med en mängd applikationer på startskärmen som 
man kunde välja mellan, jag vet dock inte vad alla dessa appar innehöll och erbjöd barnen. De 
äldre barnen bestämde själva vilka appar de ville använda och bytte mellan de olika 
applikationerna på egen hand. Jag noterade att de oftast spelade olika spel. De yngre barnen hade 
inte lika stor vana och kunskap om hur man använde ipaden och de behövde mer hjälp av 
pedagogen att starta, välja och byta appar. Pedagogen föreslog och visade barnen olika 
applikationer och enstaka barn kunde önska vad de ville göra med ipaden.  Barn i denna 
ålderskategori använde oftast en målarapp, en pekboksapp och appar med figurer som härmade 
barnens ord. De äldre barnen använde oftast ipaden tillsammans med kamrater och ibland 
ensamma. Pedagogen närvarade då och då i barnens aktiviteter med ipaden men gick även mellan 
de andra aktiviteterna som pågick i rummet. När de yngre barnen använde ipaden satt de 
tillsammans med några eller många kamrater och pedagogen närvarade i ipadsituationen i princip 
hela tiden.  
 
Barnen på båda avdelningarna mötte ipaden med glädje, engagemang och lust. De använde och 
utforskade det digitala verktyget med total orädsla och nyfikenhet.  
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Pedagogerna i observationerna uttrycker sig olika om vad det är man ska göra och gör med 
ipaden t.ex. – Spela ipad, – Jobba med ipaden, – Titta på ipaden och – Använda ipaden. De äldre barnen 
i studien sa att de – Spelade ipad medan de yngre barnen sa – Titta på ipad och – Se på ipad. Jag 
registrerade att barnen ofta använde liknande uttryck på vad man gjorde med ipaden som 
avdelningens pedagoger använde . 
 
 
 
 

8. Analys 

I följande avsnitt presenterar jag en analys av resultatet. Resultatet analyseras i förhållande till det 
sociokulturella perspektivet, styrdokumenten för förskolan, synssätt på lärande genom tiden, 
barns nutida språklandskap och medievanor samt mot tidigare och pågående forskning inom 
barns möten med IKT. Analysen presenteras under mina fyra forskningsfrågor men till skillnad 
från resultatet har jag nu sammanfört båda åldersgrupperna i en gemensam text. 
 
  

8.1 Vad händer med barns kommunikation och samspel i mötet med 
ipaden? 
Analysen av denna forskningsfråga är disponerad enligt följande fyra underrubriker Barnens 
språkliga aktivitet och engagemang med ipaden som artefakt, Det tysta mötet, bra eller dåligt? Kommunikation i 
den närmaste utvecklingszonen och Olika appar lockar fram olika slags kommunikation och samspel. 
 
8.1.1 Barnens språkliga aktivitet och engagemang med ipaden som artefakt 

Det sociokulturella perspektivet menar att människans samspel med artefakter i form av fysiska, 
språkliga och intellektuella redskap är viktiga. Dessa redskap medierar dvs. tolkar och förmedlar 
verkligheten och hjälper oss i vår tillvaro att kommunicera, förstå och förmedla kunskap och 
lärdomar till varandra.94 De ovanstående sociokulturella tankarna kan jag relatera till min studie 
där jag såg att de flesta barnen i båda åldersgrupperna blev engagerade och språkligt aktiva i 
mötet med den digitala artefakten ipad. En del barn blev mer kommunikativa och satte ord på 
och förmedlade till varandra vad de såg, upplevde, tänkte, gjorde och hörde. En del barn var mer 
av karaktären iakttagare och åskådare men deltog intresserat med mimik, blickar, rörelser och 
gester i den gemensamma upplevelsen. Barnens språkande med olika sinnen och på många olika 
sätt påpekar Liberg handlar om ett vidgat språkbegrepp där man kommunicerar med och utan 
tal.95 Förskolan skall stimulera och stötta barnens sociala, språkliga och kommunikativa 
utveckling. Barnen skall ges möjligheter att utveckla sitt talspråk, ordförråd, förmåga att berätta, 
ställa frågor, argumentera, kommunicera med andra på ett lekfullt sätt.96 Genom att ta in ipaden i 
verksamheten såg jag att den lockade barn att använda sitt språk och att samtala med kamrater. 
Jag vill påstå att ipaden är en artefakt som på ett positivt sätt bidrar och stärker barns 
kommunikativa och språkliga utveckling. Barnens möte med ipaden var lustfyllt, de lockades att 
samtala, samspela och vara aktiva. Detta är något som tidigare forskning genom Ljung-Djärfs 
studie också visar. Hon såg att barnen blev glada, engagerade, samtalade och samspelade i mötet 
med datorn.97 Även Hvits pågående forskning pekar på att det ständigt pågår ett språkligt samspel 
när barn möter ett digitalt verktyg i form av en interaktiv skrivtavla.98 
 

                                                           
94 Säljö 2000a s.74-82 
95 Liberg 2007 s.7-11 
96 Skolverket 2010 s.10-11 
97 Ljung-Djärf 2002 s.280-299 
98 Skolverket http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/it_i_skolan/reportage/reportage_2010 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/it_i_skolan/reportage/reportage_2010
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Studien visade att barnen ville vara så nära ipaden som möjligt för att inte missa något som hände 
på skärmen. Barnen fascinerades av att ipaden talade, att det kom ljud och musik från den men 
även av dess bilder och fotografier som de mötte. Förskolans uppgift är att utveckla barnens 
intresse för bilder, texter och olika medier och samtala om dessa.99 Barnen uppvisade intresse och 
glädje i denna aktivitet och använde fortlöpande sitt språk när de förklarade och satte ord på de 
bilder och ljud som skärmen visade och det som hände i de olika apparna. Liberg påpekar att vårt 
sätt att kommunicera har förändrats genom IKT-verktygens intåg i vår värld och vi måste räkna 
in dessa verktyg som en del av barnens sätt att skapa mening, språka, förstå och göra sig 
förstådda.100 Jag vill mena att ipaden bidrar till ökade möjligheter för barnen att bli språkligt aktiva 
och utforskande i mötet med de olika apparna och med sina kamrater. Artefakten ipad och 
språkandet runt den är med och medierar lärandet beroende på vilka appar barnen möter och vad 
som sker i samband med dessa. I det sociokulturella perspektivet talar man om medieringens 
centrala betydelse för kunskapandet. Genom samspel, språkande och möte mellan människor och 
artefakter tolkas och förmedlas vår verklighet.101 Eftersom apparna tydligt har betydelse för 
barnens upplevelser och lärande finner jag det vara angeläget att pedagogerna diskuterar igenom 
vad de vill att barnen skall uppleva och vilka appar som möjligtvis kan ge barnen detta. Jag tror 
att man som pedagog också måste leta och leka med apparna själva för att få större kunskap om 
apparnas potentialer. Det digitala verktyget ipad har i studien visats bidra till lustfyllda 
kommunikativa stunder vilket får mig att påpeka att verksamheten borde erbjuda barnen fler 
ipads för att på så sätt ge dem större möjligheter att vara aktiva och nära ipaden. Att få vara aktiv 
och utforskande med material samt att samspela och samtala med kamrater och vuxna är viktigt 
för att lärandet skall ske menade redan Montessori på sin tid.102 Detta är något som i denna tid 
även påpekas genom Gärdenfors. Han framhåller de digitala artefakternas betydelse för vår 
kommunikation och vårt lärande där han menar att vi inte endast lär genom de egna 
erfarenheterna utan att vi tar hjälp och är aktiva med medier och artefakter som t.ex. datorn. Han 
menar vidare att i datorer lagras information som vi tolkar, kommunicerar, samtalar om men som 
även relateras till annan och tidigare kunskap och på detta sätt genereras nya lärdomar.103   
 
8.1.2 Det tysta mötet, bra eller dåligt? 

I vissa situationer var det tyst runt ipaden och den kommunikation som förekom bestod av att ge 
varandra korta förklaringar och uppmaningar. I tidigare forskning visades också att den språkliga 
kommunikationen inte bara ökade utan även minskade mellan barnen när de ibland endast gav 
varandra korta instruktioner eller bara i tysthet pekade på skärmen när de skulle visa något.104 Jag 
noterade också att när barn blev ensamma med ipaden saknades kommunikation och samspel 
med andra. Eftersom jag studerade samspel och kommunikation så blev jag fundersam och 
intresserad av att se och förstå denna situation. Det sociokulturella perspektivet poängterar vikten 
av kommunikation och samspel med andra människor.105 Även Liberg talar om 
kommunikationens viktiga betydelse för vårt meningsskapande i tillvaron.106 Hur kan man då se 
på barns ensamma möte med ipaden när man inte delar och samtalar om upplevelser med någon 
kamrat eller vuxen? Kan man se barns tysthet i mötet med ipaden som att den egna och inre 
kommunikationen och tänkandet pågår? Barnen slutar inte använda ipaden bara för att de blir 
ensamma och för att det blir tyst runt den. Kan det vara annat som pågår i de tysta situationerna 
frågar jag mig? Läroplanen menar att förskolan skall ge barn möjligheter att utveckla tillit till den 

                                                           
99 Skolverket 2010 s.10 
100 Liberg 2007 s.7-11 
101 Säljö 2000a s.81-82 
102 Ahlquist,  Gustasson  & Gynther 2011 s.205-206 
103 Gärdenfors 2003a s.7-14 
104 Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001 s.108-109 
105 Säljö 2000a s.66-67 
106 Liberg 2007 s.7-11 
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egna förmågan samt att utveckla sin självständighet.107 Måste det till varje pris förekomma 
kommunikation och samspel med andra människor för att det ska vara givande och lärande 
situationer undrar jag? Detta tycker jag är något som man borde reflektera mera kring. Kan det 
vara så att samspel och möte med IKT-verktyg erbjuder ett lärande som man inte alltid är 
medveten om som Alexandersson, Hurtig och Söderlund framhäver i sin studie?108 
 
8.1.3 Kommunikation i den närmaste utvecklingszonen 

Begreppet närmaste utvecklingszonen infördes av Vygotskij. Han påpekar att detta är zonen 
mellan det som barnet kan själv utan stöd i förhållande till det som barnet kan med hjälp av stöd 
från någon som har mer kunskaper. Vidare menar han att med hjälp av någon som kan mer ökar 
man sin egen förståelse och kunskapsbild.109 Detta var tydligt förekommande i min undersökning 
att pedagogen och kamraterna hade betydelse för ett vidgat språkande och vidgad förståelse hos 
barnen. De lite äldre barnen i min studie använde sig oftast av olika spel där man skulle vinna 
banor eller uppnå och klara av olika utmaningar. Medierådets undersökning visar att barn i åldern 
2-5 år oftast spelar dataspel när de använder datorn.110 Barnen i studien som spelade och de 
tittande barnen blev oftast språkligt engagerade när de delade den gemensamma spelvärlden med 
varandra. De kommenterade vad som hände, samtalade om spelet, förde kortare dialoger och de 
som kunde lite mer hjälpte och gav de andra råd om hur de kunde lösa problemen och ta sig 
vidare. Detta liknar resultatet från Alexandersson, Lindroth och Lindös forskning som visar att 
när datorn användes gavs barnen rika möjligheter att samspela och samarbeta. Barnen samtalade, 
hjälpte och lärde varandra vilket utvecklade språket och lärandet hos barnen.111 De äldre barnen 
satt oftast med sina kamrater vid ipaden men när pedagogen var närvarande sökte sig barnen till 
pedagogen med frågor, samtal och dialoger. Jag upplevde att de ville bli bekräftade och synliga 
och ville ha pedagogens uppmärksamhet. Min upplevelse är att barnen kom vidare i sin 
kommunikation när den vuxne deltog och jag menar att pedagogerna måste närvara i 
ipadaktiviteterna även med de äldre barnen i så stor utsträckning som det är möjligt. De äldre 
barnen kan mycket själva men de visar även att de behöver pedagogernas vägledning och 
stöttning. Läroplanen för förskolan menar att lärandet byggs på att kamrater lär av varandra men 
att samspelet med den vuxne också är viktigt för lärandet.112 Barnen i åldern 3-5 år upplevs klara 
mycket och sköta sig själva i mötet med ipaden men jag tror man inte får glömma bort vikten av 
att närvara som vuxen för att kunna utmana och handleda barnen vidare. Förskolans pedagoger 
skall stimulera och vägleda barnen vidare i sitt kunskapssökande.113  
 
Jag såg i undersökningen att pedagogen hade en enormt viktig betydelse för de yngre barnens 
möjligheter att förstå och bli förstådd i den språkliga aktiviteten som förekom vid ipaden. Genom 
närvaron i situationen kunde pedagogen vidga det språkande som pågick på olika sätt.  I det 
sociokulturella perspektivet menar man att barnet lär i lek och i de situationer de delar med andra 
människor och den vuxne ses som en viktig förebild för att lära sig kommunicera och 
samspela.114 Pedagogen ställde frågor, bekräftade det barnen såg och uttryckte. Jag såg även att 
barnen själva sökte pedagogens hjälp med sina blickar för att få ord på det som de saknade. Jag 
ställer mig frågan vad som hade hänt med språkandet om pedagogen ej varit närvarande i 
situationen? Hade det då blivit en kommunikativ och språkligt lärande situation? Alexandersson, 
Hurtig och Söderlund menar att lärarens syn på kunskapande påverkar om IT-verktyg aktivt 
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används som ett sätt att lära i verksamheten. Vidare påpekar de också att lärandet för barnen blir 
olika om den vuxne förhåller sig passiv i situationen eller om den vuxne ser sig som en 
medkonstruktör som deltar och bidrar till barnens egna kunskapssutveckling.115 Jag anser att 
pedagogens närvaro i situationen både fysiskt men även som aktiv deltagare i det som barnen 
gjorde och upptäckte i mötet med ipaden hade betydelse för barnens språkande och lärande. 
Samspel mellan barn men även samspel mellan vuxna och barn är centralt för lärandet påpekar 
läroplanen för förskolan.116  
 
8.1.4 Olika appar lockar fram olika slags kommunikation och samspel 

Alexandersson, Hurtig och Söderlund påpekar att de program barnen har möjlighet att möta via 
IKT påverkar barnens möjligheter att lära.117 Detta kan jag hålla med om för jag såg skillnader i 
barnens aktivitet, kommunikation och samspel i förhållande till olika program på båda 
avdelningarna. Barnen blev mer aktiva, kommunikativa och samspelande när de kunde interagera 
med ipaden exempelvis via en app som härmade efter det som barnen sa eller appar som fångade 
barnens intresse med ljud, musik och bilder. Kommunikationen och samspelet mellan barnen 
blev mindre förekommande med vissa appar t.ex. målarappen, där barnet ensam målar med sitt 
finger och vid användning av vissa spel. Där lockades det aktiva barnet att själv vara 
undersökande och utforskande. Ljung-Djärf forskning visar att pedagogens val av tillgängliga 
program påverkar barnens möjligheter att lära.118 Med stöd av allt det ovanstående kan jag nog 
påstå att det är viktigt att pedagoger på förskolan diskuterat igenom vad man vill att barnen skall 
erbjudas för appar och program och vad de ska bidra till. 
 
 

8.2 Vilket lärande finns i mötet med ipaden? 

Den andra undersökningsfrågan är analyserad, disponerad och redovisad under följande tre 
rubriker Språkligt lärande, Lärande och hantering av ny digital teknik samt Självtillit och socialt samspel.    
 
8.2.1 Språkligt lärande 

Förskolan skall lägga grund för livslångt lärande. Den pedagogiska verksamheten skall vara 
stimulerande, lustfylld, utmanande och locka och inspirera barn att undersöka och utforska.119 
Läroplanens ord stämmer väl överens med det jag såg i min studie. Barnens möte med ipaden var 
mycket lusfyllt och det förekom delat engagemang, delade skratt och kommunikation. Barnen 
gjorde ständigt nya upptäckter i olika program som lockade dem att prova mera och flera gånger 
för att bekräfta och befästa upptäckten. Dessa upptäckter lockade även barnen att använda sitt 
språk på olika sätt. Människans samspel med artefakter är viktiga för möjligheten att lära kan man 
läsa om i det sociokulturella perspektivet.120 Med ipaden blev barnen kommunikativa och 
intresserade av att använda sitt språk vilket jag vill mena påverkar barnens språkliga lärande i 
positiv rikting. Språket är viktigt för utveckling, lärande och tänkande och för att vi ska kunna 
samspela påvisar det sociokulturella pespetivet.121 De yngre barnen ville lära sig nya ord, berätta 
och sätta ord på vad de såg. Barnen i studien sökte ofta hjälp hos pedagogen med blicken för att 
få respons på det de sa och för att få ord som de saknade. De imiterade och härmade efter 
ipaden, de t.o.m. härmade efter engelska ord. Kan ipaden vara en källa till inlärning av fler språk 
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undrar jag? Är det som Alexandersson, Hurtig och Söderlund skriver i sin rapport att mötet med 
datorer ger nya sätt att samspela och att man inte alltid är medveten om det lärande som pågår.122  
 
De lite äldre barnen i undersökningen delade gemensamma spelvärldar och blev språkligt aktiva i 
dessa. Det språkliga lärandet blev ofta att sätta ord på det man gjorde, att instruera, att förklara, 
att fråga och att söka hjälp hos kamrater som kunde mer. Allt detta språkliga lärande vill jag påstå 
pågår inom ramen för den närmaste utvecklingszonen, där man lär i samspel, samtal och genom 
att samarbeta med någon som kan mer.123 Vygotskij menar att man i dessa samspelssituationer 
kan approprierar d.v.s. ta över och skaffa sig ny kunskap.124  
 
8.2.2 Lärande och hantering av ny digital teknik 

Förskolan i min studie har tagit in ny digital teknik som de låter barnen möta och använda i sin 
vardag. På så sätt ger man barnen möjligheter att bekanta sig med och intresserara sig för digitala 
verktyg. Vygotskij menar att de kulturella och sociala aktiviteter vi delar med andra människor är 
med och formar och påverkar hur vi blir som tänkande, kännande och språkliga individer.125 
Förskolan skall ge barnen en grundläggande förståelse för hur man använder och kommunicerar 
med tekniska redskap däribland media och IKT-verktyg.126 Denna undersökning visar att barnen i 
båda åldersgrupperna möter tekniken med nyfikenhet och upptäckarlust vilket jag finner vara 
väldigt intressant. Vidare visade studien även att barnen närmade sig verktyget ipad med stort 
självförtroende och total orädsla. Det som även förvånade mig var att de yngre barnen också 
visade upp denna totala orädsla att använda ipaden även om man kunde se att deras kunnande 
om hur man använde detta verktyg inte alltid var så stort. Medierådets undersökning visar att 
nästan hälften av alla barn i 2-års ålder har använt en dator och att två tredjedelar av barn i åldern 
2-5 år använder datorn kontinuerligt. Vidare menar medierådet att år 2010 använde sig 4-åringar 
av internet.127 Ny internetstatistik från 2011 påvisar att åldern på barn som använder sig av inernet 
sjunker och att även 3-åringar är ute på internet.128 Även Hvit i sin pågående studie pratar om de 
små barnens kompetens och vana att själva använda och behärska IKT-verktyg i hennes fall den 
interaktiva skrivtavlan. Hon menar vidare att barnen ofta är vana från hemmet att använda och 
styra nya mobiltelefoner vilket bidrar till barnens kunskap om hur man använder digitala 
verktyg.129 Med denna studies resultat samt genom forskning om barn och IKT som jag 
presenterat kan jag konstatera att förskolebarn är vana att använda IKT-verktyg i låg ålder och att 
förskolan måste ta tillvara barnens intressen för och deras tidigare erfarenheter av dessa verktyg 
för att stimulera deras digitala kompetens vidare. Detta är även förskolans uppdrag.130 
 
8.2.3 Sjävtillit och socialt samspel 

I studien framkom att pedagogen på avdelningen med de yngre barnen instruerade och visade 
barnen hur de kunde göra när de stötte på svårigheter i mötet med ipaden och de olika apparna. 
Fortsättningsvis såg jag att hon även uppmuntrade barnen att prova själva. När barnen provade 
själva och klarade av företeelser på ipaden lystes ansiktet upp i glädje vilket jag menar påverkar 
barnens sjävkänsla i positiv riktning. Barnen befann sig då i den närmaste utvecklingszonen131 där 
pedagogen tog barnen vidare till nästa steg i lärandet anser jag. Denna situation kan man även 
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relatera till Piagets adaptionsprocess där han menar att man genom att assimilerar, man tolkar och 
imitera någon, som i detta fall kan ses vara när barnet lyssnar och ser på hur pedagogen gör. 
Vidare menar han att man sedan genom ackomodation förändrar sitt agerande, man provar något 
nytt, som i detta fall är när barnen provar det som pedagogen visat som det inte kunde sedan 
tidigare och då uppstår adaption, vilket ger nya kunskaper.132 
 
De äldre barnen var engagerade och motiverade att klara banor och utmaningar i sina spel. När 
de klarade av något visade barnen med ord, gester och skratt hur glada och nöjda de blev. Även 
detta tyder på att den egna självkänslan stärktes i samband med barns möten med spelets värld. 
Gärdenfors påpekar att vi måste fundera kring hur vi ser på barns spelande. Han menar att vi 
måste lära oss att se positivt på spelandet för att denna aktivitet erbjuder barnen möjligheter att 
klara av utmaningar och ges möjligheter att visa och hjälpa kamrater som inte kan och på så sätt 
stärks den egna självkänslan.133 Jag kan bara hålla med Gärdenfors om att verksamheter inte alltid 
ser barns spelande som något positivt och detta är något som förskolan måste reflektera kring. 
Jag undrar hur pedagogerna ser på barns spelande och vad spelandet kan tillföra barnen i deras 
lärande? Om man bygger självtillit på att klara banor och utmaningar i spel och program själva 
och tillsammans med andra undrar jag vad som händer de gånger då man inte klarar sig vidare 
utan ständigt misslyckas i sina utmaningar? Och när man då dessutom sitter själv med ipaden och 
inte har någon att fråga eller någon att få hjälp ifrån. Sker något lärande i dessa situationer undrar 
jag? 
 
När ipaden användes i verksamheten möttes barnen kring en gemensam upplevelse och aktivitet 
som delades med kamrater och pedagoger. I denna aktivitet tränades det sociala samspelet, att 
agera och fungera i grupp med andra människor. Pedagogen hade en viktig uppgift i denna 
situation hos de yngre barnen och här fick pedagogen förklara vems tur det var och hjälpa det 
användande barnet att få sin tid med ipaden. De äldre barnen resonerade själva om vems tur det 
var och försökte hävda och argumentera för sin rätt att använda ipaden. Barnen fick och sökte 
hjälp hos pedagogen för att få behålla ipaden i sin ägo. Här tränades turtagning och att respektera 
varandra. Det är som Säljö uttrycker att lärandet pågår i alla sammanhang man deltar i134 och i 
denna situation lär sig barnen sociala färdigheter man behöver för att klara sig i samhället menar 
jag. Samtidigt som jag kan fundera över hur barnen kan använda och samarbeta mer i mötet med 
ipaden vilket barnen hade svårt med i studien.  
 
 

8.3 Hur påverkar och stödjer modern digital teknik, i form av en ipad barns 
lärande? 

Den tredje undersökningsfrågan presenteras i en sammanfattande text uppdelad i stycken. 
 
I dagens syn på lärande påpekar man vikten av samspel med artefakter och samspel med 
människor genom både Gärdenfors135 och Säljö136. Artefakter och verktyg ses som viktiga att 
kunna nå ny kunskap med. Resultatet i denna studie visar att förskolebarns möten med ipaden 
har en positiv inverkan på barns lärande. Barnen lockades att berätta, samtala, prova och utforska 
ipaden och dess olika program med stor glädje och lust. Redan på Montessoris tid pratade hon 
om artefakters betydelse för barns lärande. Montessori menar att barn lär när de är aktiva och får 
utforska och undersöka med olika material i samspel med andra.137 Detta liknar även Piagets 
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tankar om att barn lär när de är aktiva, motiverade och deltar i aktiviteter som är meningsfulla för 
dem. Skillanden här är den att Piaget lägger tyngdvikten på att lärandet kommer ur den egna 
aktiviteten även fast barnet deltar i samspel.138 Genom tid kan man säga att samspel och möte 
med olika artefakter, verktyg och redskap har setts stödja lärandet. 
 
Barnen använde oftast ipaden tillsammans med kamrater vilket ledde till social samspelsträning, 
de hjälptes åt, resonerade och manades till respekt för varandra. De delade också glädje och 
många skratt i dessa situationer. Ipaden lockade till samspel med kamrater och pedagoger vilket 
är viktiga bitar för att lärandet skall äga rum enligt sociokulturella perspektivet.139 Barnen 
fascinerades av ipaden som verktyg och möjligheten att interagera och vara aktiva med den. De 
intresserades även av dess bilder och foton samt att den talade och att det kom ljud och musik 
ifrån den. Ipaden stimulerade flera av deras sinnen och på så sätt vill jag mena att ipaden är ett 
bra stöd för barns lärande. Barnen blev aktiva och använde sig av flera olika språkliga 
uttrycksformer när de använde ipaden. Gärdenfors menar att datorer kan stödja lärandet om 
verktyget ger barnen möjligheter att vara kreativa och undersökande.140 Vilket jag fann att de 
kunde vara tillsammans med artefakten ipad i denna studie. 
 
När barnen var ensamma med ipaden förekom inget sampel och ingen kommunikation med 
andra som var uppenbar. Barnet samspelade då ensam med ipaden under tystnad och bytte appar 
ofta. Jag undrar om och hur ipaden stödjer och påverkar barnens lärande i dessa situationer? Kan 
det vara som Montessori påpekar att lärandet också behöver lugn och ro och tid för tankar.141 Jag 
funderar om det också kan vara en skön stund för barnet att i lugn och ro undersöka och prova 
de olika applikationerna och ipaden som verktyg. Kan det vara så att det som sker här är ett 
konstruerande av den egna kunskapen som Piaget talar om där han menar att lärandet kommer 
genom egen aktivitet inifrån människan.142 Ser man denna situtaionen ur det sociokulturella 
perspektivet där samspel är viktigt för lärandet143 undrar jag om man kan se barns ensamma 
möten med ipaden som stödjande för lärandet? 
 
Undersökningen visade att barnen ville använda, prova, utforska ipaden och de visade en vilja att 
lära med detta verktyg. Gärdenfors menar att människan ständigt är nyfiken och läraktig.144 De 
yngre barnen visade exempelvis att de ville få ord som de saknade på sina upplevelser och tog 
hjälp av pedagogen. De äldre barnen var motiverade att klara av banor och utmaningar i sina spel 
och tog hjälp och stöd av kamrater och för att kunna gå vidare. Kamraterna fick då sätta ord på 
sitt kunnande och samtalet och samspelet stimulerades. Detta liknar det som framkom i 
Alexandersson, Hurtig och Söderlunds studie att barnen genom att vägleda varandra i dataarbete 
och spelande själva skapade egna utrymmen för lärande när de i dessa kommunikativa situationer 
satte ord på sina kunskaper.145 Om barnen visar sådan iver och lust till ett verktyg och sådan 
önskan om att få vara aktiv med ipaden som jag såg i denna studie så anser jag att ipaden 
verkligen kan stödja barns lärande. 
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8.4 Hur kan ipaden bli ett språkligt verktyg för förskolebarns utveckling 
och lärande? 

I det nedanstående stycket presenteras analysen av min fjärde och sista undersökningsfråga. 
 
Liberg resonerar om att barn rör sig i nya språkvärldar där exempelvis datorer är viktiga för deras 
kommunikation och meningsskapande i tillvaron. Hon påpekar också att dessa verktyg på så sätt 
måste inkluderas i verksamheten av pedagogerna.146 Ipaden har gjort sitt intåg på denna förskola 
och man har på så sätt öppnat upp dörren för barns möjligheter att möta, använda och prova ny 
digital teknik med sina kamrater och med pedagogerna. Detta går helt i linje med det Liberg 
framhåller men även med det som läroplanen för förskolan påpekar att barnen skall ges 
möjligheter att möta, använda och kommunicera med IKT-verktyg i verksamheten.147 
 
I studien framkom dock att pedagogerna begränsade och reglerade barnens möjligheter att 
använda ipaden på olika sätt. Ipadens förvaring i ett stängt skåp påverkade barnens möjligheter 
att kunna använda den som ett naturligt verktyg i verksamheten. Vidare menar jag också att 
pedagogen delvis styrde upp vart och hur ipaden skulle användas men även vilka barn som fick 
använda ipaden och hur länge man fick vara aktiv med detta verktyg. Liknande resultat visar att 
pedagoger begränsar och reglerar barnens möjligheter att använda digitala verktyg i 
Alexandersson, Linderoth och Lindös tidigare studie presenterade i boken Bland barn och datorer148. 
Detta framkom även i Ljung-Djärfs studie Fröken får jag spela data? Ljung-Djärf menar även att när 
pedagoger reglerar och begränsar barnens möjligheter att använda datorn så får detta 
konsekvenser för barnens möjligheter att lära med detta verktyg.149 Gärdenfors anser att det inte 
bara räcker med att tillföra verksamheten IKT-verktyg utan menar att man också måste ha tänkt 
igenom hur dessa ska nyttjas för att stärka lärandet.150 Jag anser att man kan dra lärdom av det 
som framkommit i denna studie och vad tidigare studier visat angående begränsandet av ipaden i 
verksamheten. Om man begränsar och reglerar barnens möjlighetar att använda ipaden menar jag 
att man tar bort lärandemöjligheter för vissa barn, vars vägar in i lärandet bäst går via digitala 
verktyg. Jag anser att det krävs mer diskussioner om hur, när, var, till vad och varför ipaden ska 
användas i förskolans verksamhet. Detta är en viktig diskussion som inte får glömmas bort. Jag 
tror att det krävs medvetet ställningstagande av pedagogerna kring verktyget ipad för att den ska 
kunna fungera i verksamheten som ett språkligt lärande verktyg. 
  
Barns möjlighet att få sammanhängande tid att utforska och lära med ipaden är en annan viktig 
aspekt. Montessori påpekade för länge sedan att det är viktigt för barns lärande att få arbeta och 
utforska under längre tidsperioder.151 Denna undersökning visade att den vuxne bestämde hur 
lång tid barnen fick använda ipaden bland de yngre barnen och de äldre barnen styrdes av ett 
timglas som reglerade deras tid med ipaden. Ska pedagogen eller timglaset få styra de 
läroprocesser barnen är inne i? Om man ständigt blir avbruten i sitt pågående lärande för att det 
är någon annans tur att använda ipaden undrar jag hur man kan utvecklas och lära med ipaden? 
Om man ser på detta ur Piagets stadieteori där han påstår att barnens lärande går genom olika 
stadier och att man inte kan ta sig till nästa nivå förrän man är klar med det lärande man håller på 
med152 så betyder detta störande av läroprocessen att det är svårt att gå vidare i sin utveckling och 
komma till nästa nivå. Jag kan samtidigt tänka mig ur en rättviseaspekt mellan barnen att det kan 
vara svårt att motivera att Kalle behöver två timglas och Ken bara behöver ett timglas med 
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ipaden. Hur kan man lösa barnens tid med ipaden på ett bra sätt så att tiden räcker till att 
fördjupa det egna lärandet? Jag undrar om det inte är så att det behövs fler ipads i verksamheten 
på förskolan för att barn ska få möjligheten till sammanhängande tid med detta språkliga verktyg? 
 
Pedagogerna har betydelse för hur man ser på ipaden och hur den används i verksamheten. Min 
undersökning visar att olika appar påverkade barnens möjlighet att vara aktiva och språkliga. I 
mötet med vissa appar blev det mer kommunikation och samspel och med vissa appar upplevdes 
mer tysthet. Det är då viktigt att förskolan och dess pedagoger har tänkt igenom vilka 
applikationer man erbjuder och vad man vill uppnå med dessa. Ska ipaden ta plats som ett 
lärande verktyg är det också viktigt att pedagogen finns med i situationen så ofta det är möjligt. 
Pedagogen kan på så sätt finnas med i barnens upptäckter, utforskande och utmana barnen 
vidare. Vuxna skall stimulera och leda barnen vidare så att de själva genom stöd och vägledning 
kan nå nya kunskaper.153  
 
Hur man pratar om ipaden på förskolan påverkar också ipadens möjlighet att bli ett verktyg för 
lärande i verksamheten tror jag. På avdelningen med de lite äldre barnen pratades ofta om att spela 
ipad och de flesta barnen spelade också spel med ipaden. Är det så att barnen upplever att ipaden 
är ett verktyg för spelande? Visserligen finns det mycket lärande i spel och spelandet skall ej 
föraktas. Det är som Gärdenfors påpekar att vi måste tillvarata och värdesätta barns dataspelande 
eftersom de genom dessa får meningsfulla upplevelser av att behärska, kunna och lyckas. Barnen 
är i spelens värld motiverade, intresserade och engagerade vilket är vad som krävs för att ett 
djupgående lärande skall äga rum.154 Här tänker jag att pedagogerna kanske måste fundera hur 
barnen kan se och få upp ögonen för att man kan göra fler saker med ipaden än att bara spela. 
Lärarens syn på IKT som ett lärande verktyg påverkar om de digitala verktygen används i 
verksamheten.155 Kanske borde man ge barnen andra upplevelser med ipaden och andra uttryck 
för vad man gör och kan göra med ipaden. Detta gäller även avdelningen med de lite yngre 
barnen. Här pratades om att – titta på ipaden och – använda ipaden. Här är det lika viktigt att visa, 
uttrycka och sätta ord på det man gör och kan göra med ipaden. Att ge barnen upplevelser av att 
ipaden kan användas till en mängd olika saker i olika situationer. Här gäller det också att 
pedagogerna är förtrogna och kunniga i vad man kan göra med detta digitala redskap. Jag anser 
att pedagogerna måste ges tid att själva utforska och lära sig använda detta verktyg och ta reda på 
ipadens möjligheter innan man kan dela med sig vidare av dessa kunskaper till barnen. 
Pedagogens erfarenhet, kunskap om datorn och dess användningsområde påverkar barns möten 
och lärande med datorn.156 Det jag också noterade var att barnen i stor utsträckning uttryckte sig 
om ipaden på samma sätt som de vuxna gjorde vilket gör det är ännu viktigare att pedagoger 
tänker på vilka formuleringar och uttryck de använder sig av i ipadarbetet med barnen.  
 
 
 
 

9. Diskussion 

I detta kapitel presenterar jag först en diskussion om resultatet har svarat på min undersöknings 
syfte och frågor, dess trovärdighet och giltighet. Vidare klargör jag mina egna slutsatser kring 
denna studie samt vad den kan tillföra andra verksamheter. Slutligen presenterar jag mina tankar 
om fortsatt forskning inom ämnet. 
 

                                                           
153 Skolverket 2010 s.7  
154 Gärdenfors 2010b s.226-230 
155 Alexandersson, Hurtig & Söderlund 2006 s.127-128 
156 Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001 s.113-114 
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9.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna undersökning var att undersöka och studera vad som händer med 
förskolebarns kommunikation, samspel och lärande när de möter det digitala verktyget ipad i 
verksamheten, samt att titta närmare på hur pedagogen och barnen förhåller sig till varandra i 
denna situation. Genom denna studie har jag delvis uppnått mitt syfte och besvarat mina frågor 
och fått en större inblick i det undersökta området. För att få en sannare bild av det som 
undersöktes anser jag att jag även borde ha intervjuat pedagoger om deras syn på det jag såg 
hända i observationerna. Det var dock något jag valde bort eftersom tiden för denna studie var 
begränsad och jag gjorde ett val att koncentrera mig på att observera. Denna studie var intressant 
att utföra och jag såg mycket hända i situationerna runt ipaden när jag samlade in mitt material 
och fick påminna mig själv om vad mitt syfte var och om det jag såg var det som jag skulle 
undersöka. Studiens giltighet handlar om forskarens förmåga att verkligen kunna hålla fokus på 
det som var tänkt att studeras från början.157 Eftersom studien genomfördes i liten omfattning 
kan det inte sägas vara en allmängiltig studie. Undersökningen har dock ökat kunskapen om 
förskolebarns kommunikation, samspel och lärande i mötet med det digitala verktyget ipad. 
Resultatet visade att mötet med ipaden lockade fram barnens kommunikation och samspel på 
olika sätt samt att den även lockade barnen att vara engagerade fokuserade och ibland tysta i detta 
möte. Studien visade också att ipaden kan vara ett språkligt lärande verktyg för barnen men att 
miljön och de pedagoger som finns i verksamheten påverkar barnens möjligheter att lära med 
detta verktyg. Vad gäller att definiera att barn lär sig något kan det ibland svårt att med säkerhet 
veta att ett lärande äger rum eftersom lärandet även sker i det tysta inom barnet. Jag har dock 
med mina tolkningar ur olika synvinklar sett på det empiriska materialet och försökt se och återge 
det lärande som pågick. Giltighet handlar även om forskarens förmåga att samla ett material som 
ger underlag för en trovärdig tolkning av det som undersöktes.158   
  
Eftersom denna studie bygger på ett fåtal observationer vid en förskola är jag medveten om att 
jag borde observerat barn och pedagogers möten med ipaden under en längre tid men även på 
fler förskolor för att ge studien mer trovärdighet. Jag anser också att jag kunde ha kombinerat 
mina observationer med intervjuer av barn och pedagoger på berörd förskola för att se om 
resultatet blivit annorlunda om jag haft fler vägar in i studien. Det är som Patel och Davidson 
påpekar att man kan använda sig av triangulering för att få större giltighet i studien. Detta innebär 
att man samlar in empiriskt material på fler än ett sätt vilket gör att man kan se om de olika 
materialinsamlingarna ger ett liknade reultat eller ett resultat som är motsägelsefullt.159  
 
Kihlström påpekar vikten av att observatören är medveten om att de egna intressena, tankarna 
och föreställningarna påverkar det man uppmärksammar och ser under den pågående studien.160 
Detta har jag haft i åtanke under arbetet med denna undersökning och jag har försökt se allt ur 
olika synvinklar och försökt att hålla mig till mina undersökningsfrågor. Jag är dock medveten om 
att jag på olika sätt haft betydelse för resultatet av denna studie. Mitt intresse för digitala verktyg 
har påverkat hur hela denna studie genomförts allt från presentation av bakgrund, vad jag 
registrerat under observationer men även hur jag tolkat och presenterat resultatet och utfört 
analysen.  
 
 

                                                           
157 Patel & Davidsson 1991, 2011 s.105-106 
158 Ibid.s.105-106 
159 Ibid.s.102  
160 Kihlström 2007 s.33-34 
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9.2 Egna slutsatser och pedagogiska konsekvenser 

Mitt stora intresse och min nyfikenhet för förskolebarns möten med digitala verktyg gjorde att jag 
valde att utföra denna studie och på så sätt närma mig barns möten med det digitala redskapet 
ipad. Min upplevelse sedan tidigare är att barn med stor lust, motivation och engagemang möter 
digitala tekniker och redskap vilket jag även fann i denna undersökning. I studien såg jag barn 
möta och använda ipaden med engagemang, glädje, intresse, nyfikenhet och enorm aktivitet. Jag 
såg också att tillsammans med kamrater och pedagoger blir barnen ofta mer kommunikativa och 
lockas att använda sitt språk på olika sätt bl.a. genom att sätta ord på och berätta vad de ser, hör 
och gör i de olika programmen de möter med ipaden. Något som gjorde mig lite tankfull var att 
de äldre barnens användning av ipaden framförallt gick ut på att prova och spela olika spel och 
att de yngre barnen var i ett utforskande stadie där de prövade verktyget ipad och dess appar. Vad 
detta kan bero på kan det finnas många orsaker till som man kan fundera vidare över. Vad barnen 
än gjorde med ipaden så lockades den språkliga aktiviteten oftast i positiv riktning genom att 
barnen satte ord på sitt kunnande, instruerade, samtalade, förde dialoger, samarbetade och 
samspelade med varandra. Verksamheten på förskolan ska utgå från barns lust, intressen och 
motivation och låta barn möta och använda digitala tekniker poängterar läroplanen. Förskolan 
skall även stimulera och stötta barnens sociala samspel och förmåga att kommunicera genom att 
ge dem möjligheter att använda talet, stärka ordförrådet, förmågan att berätta och ställa frågor. 
Detta skall ske i samspel med andra, i lek och lustfyllda situationer.161 Allt detta anser jag kan ske 
med ipaden som ett språkligt verktyg i förskolans vardag och jag kan se ipaden som en positiv 
artefakt att ta in och använda sig av i arbetet mot målen i förskolans läroplan.  
 
Det som också var slående i denna studie var att barnen i båda åldersgrupperna var totalt orädda 
för att möta, närma sig och använda ipaden. Detta är något att ta fasta på och det är bara att 
konstatera att de digitala teknikerna är här för att stanna. Barnen både vill och kan använda dessa 
redskap om pedagogerna ger dem möjligheten. Med studiens resultat som bakgrund anser jag att 
det är bara att skynda på och integrera IKT-verktyg i miljön och verksamheten på förskolan på 
ett bra och genomtänkt sätt. Liberg menar att barn idag använder sig av nya sätt att språka där 
olika medier har blivit viktiga för meningsskapandet. Vidare menar hon att detta är något 
förskolan måste acceptera och ta in i verksamheten eftersom detta är något barnen använder och 
intresseras av i hög grad.162 Genom resultaten av denna studie har jag som pedagog fått en ännu 
mer positiv inställning till att digitala verktyg skall ha en naturlig plats i förskolans verksamhet. 
Förhoppningsvis kanske denna studie gör andra förskolor nyfikna och intresserade av att ta in 
ipads eller andra digitala redskap i sina verksamheter som verktyg för barns utveckling och 
lärande. Med utgångspunkt utifrån studiens resultat tar jag fasta på att ipaden som verktyg i allra 
högsta grad kan berika barns lärande och då även de allra yngsta barnen på förskolan eftersom 
ipaden är lättare att använda än en dator som styrs med mus och tangentbord. Jag tror att ipaden 
kan användas till så mycket mer än vad som framkommit i denna studie vilket är en anledning till 
att fortsätta utforska det digitala verktygets potentialer. I denna studie styrdes och reglerades 
barnens tid med ipaden på olika sätt bl.a. genom turordningsregler, timglas och pedagogen. Ska 
pedagogen eller timglaset avgöra hur länge ett utforskande och lärande skall pågå undrar jag? Vad 
gäller barns möjligheter att använda och lära med detta verktyg tror jag att man behöver flera 
ipads i verksamheten så att barnen oftare och under längre stunder kan möta, arbeta, undersöka 
och utforska med ipaden som redskap.  
 
Om ipaden ska få en naturlig plats som ett av alla språkliga verktyg på förskolan visar min studie 
att det krävs ett medvetet didaktiskt tänk kring digitala verktyg i verksamheten. Undersökningen 
visar att det är viktigt att pedagoger för medvetna diskussioner om hur, vem, när, var, till vad och 

                                                           
161 Skolverket 2010 s.10-11 
162 Liberg 2007 s.7-11 
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varför ipaden skall användas för att det digitala verktyget ska bli ett meningsfullt, utvecklande och 
lärande verktyg för barnen på förskolan. Studiens resultat visar även ett behov av 
kompetensutveckling till pedagogerna inom området IKT och digitala verktyg där man kan lära 
mer om varför, hur och till vad dessa verktyg kan användas. Tidigare studier visar att 
pedagogernas kompetens och inställning till digitala verktyg påverkar barnens möjligheter att få 
använda och lära med dessa i verksamheten.163 Om förskolan tillför digitala redskap i 
verksamheten måste även pedagoger tillföras kompetens för att till fullo kunna nyttja verktygets 
potential anser jag. Förskolans läroplan påpekar att i vårt moderna samhälle är det allt viktigare 
att behärska, kunna kommunicera med och använda digitala tekniker för att klara sig i den 
kommande skolgången och arbetslivet.164 Pedagoger på förskolan har olika digitala kompetenser 
och olika inställningar till digitala verktyg vilket påverkar hur man tar in, agerar med, använder 
och arbetar med digitala verktyg. Barnen i olika förskolor får på detta sätt inte samma möjligheter 
att nyttja och lära med IKT-verktyg, vilket i sin tur inte ger barnen möjlighet att nå likvärdiga 
kunskaper och lärdomar inom området IKT och digitala tekniker. Detta är något som måste 
åtgärdas för att ge alla barn likvärdiga möjligheter att kommunicera, lära och skapa kunskap med 
dessa verktyg oavsett vilka pedagoger barnen möter och oavsett vilka förskolor barnen vistas i 
menar jag. 
 
 

9.3 Fortsatt forskning 

När arbetet med denna studie startade fann jag det svårt att hitta någon tidigare forskning om 
barns möten med verktyget ipad. Antagligen beroende på att det digitala redskapet ipad är ett 
relativt nytt verktyg i vårt samhälle och därför ett outforskat område. Jag upplever att barnen i 
denna studie tog sig an och mötte artefakten ipad med stor glädje, stort intresse och stort 
engagemang vilket gör att jag finner det ytterst intressant att vidare fortsätta utforska 
förskolebarns möten med verktyget ipad ur olika perspektiv. Denna studie utfördes under en kort 
tidsperiod och därför tycker jag att det skulle var intressanta att utföra en liknande undersökning i 
en longitudinell studie där man också bör närma sig undersökningsområdet med flera olika 
metoder för att få en vidare och korrektare bild av det som undersöks. Jag anser också att man 
kan titta mer på pedagogernas och miljöns betydelse för barns möjligheter att möta och lära med 
en ipad. Det skulle dessutom vara intressant att studera närmare vad som händer när barnen 
möter olika applikationer och vad olika appar kan tillföra barnens utveckling och lärande. Vidare 
kan man även titta på vad som händer när barn möter ipaden och dess appar ensamma kontra 
vad som händer när barnen möter och använder ipaden tillsammans med andra. Min upplevelse 
är att barn av idag är bekanta med digitala verktyg i större omfattning än vad förskolans personal 
är medvetna om. Detta gör att jag finner det intressant att även involvera hemmet och familjen i 
en studie som sammankopplas med förskolan angående digitala verktyg och barns tidigare 
erfarenheter och hur man tillvaratar dem. Jag finner det även intressant att ur olika synvinklar och 
perspektiv studera hur små barns möten med digitala verktyg såsom datorer och ipads skiljer sig 
åt. De digitala verktygen är här för att stanna och förskolans verksamhet måste bli bättre på att 
tillvarata, implementera och nyttja dem i vardagen på förskolan. Jag anser därför att det behövs 
mer forskning kring förskolebarns möten med digitala verktyg där man även studerar de allra 
minsta barnen på förskolan, som exempelvis 1- och 2-åringarnas möten med digitala tekniker. 
 

 

 
 

                                                           
163 Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001 s.113-114, Ljung-Djärf 2002 s.298-300 
164 Skolverket 2010 s.6 
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Bilaga1 Missiv 
 

Till vårdnadshavare på avdelning xxxxx och xxxxx 
 
Hej 
Jag heter Agneta Malmedal läser den sista och sjunde terminen på 
Lärarprogrammet, Lärare med inriktning mot förskola och förskoleklass med inriktning mot 
Språk, lek och lärande. Inom ramen för denna utbildning kommer jag i denna delkurs 
Pedagogiskt arbete III: Lärarskap och verksamhetsutveckling inom förskola och 
förskoleklass, att göra en undersökning och skriva ett examensarbete om ipad i 
förskolan.  
 
Information om studien ipad i förskolan 
Mitt intresse för barns möten med och användning av digitala tekniker och redskap 
har väckts under de senaste åren och därför vill jag titta närmare på detta i mitt 
arbete. Syftet med min studie är att undersöka vad som händer med barns 
kommunikation, samspel och lärande i mötet med ipaden på förskolan. Detta 
kommer jag att göra med hjälp av ett flertal observationer där jag antecknar och 
skriva ner vad som sker när ipaden används i barngruppen. Observationerna 
kommer jag att påbörja under v.47. Barnens deltagande i observationerna är 
anonyma och inga personuppgifter kommer att avslöjas. Insamlat material är endast 
till för denna studie och kommer enbart att användas av mig för analys. 
Som vårdnadshavare har du rätt att bestämma över ditt barns medverkan i denna 
studie. Du kan också välja att avbryta barnets deltagande i studien när som helst. 
Meddela mig om du ej önskar att ditt barn deltar i studien via nedanstående mail 
eller via telefon. Om barnet ej vill delta under observationstillfället kommer jag att 
ta hänsyn till detta.   
 
Är det någon som inte vill att just ert barn skall ingå i denna studie, eller om 
du har ytterligare frågor var vänlig och kontakta mig via mail, xxxxxxxxxxxxxxx 
eller genom att ringa mig på tfn xxx-xxxxxx. 
 
Denna undersökning kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 
Dalarna. 
 

Med vänlig hälsning Agneta Malmedal  
Xxxxxxx 2011-11-11 
 
 
 


