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Sammanfattning 
Denna rapport har undersökt hur interaktivitet, genom interaktiva barnböcker på 

mobila enheter med pekskärm, kan påverka engagemanget för läsande hos barn i tre 

till fem års ålder. Detta har gjorts genom att en interaktiv barnbok skapades och 

deltagande observationer sedan utfördes vid sex tillfällen på tre förskolor där barnen 

fick testa den utvecklade produkten. De deltagande observationerna kompletterades 

sedan med åsikter om digitalt lärande från förskollärare på respektive förskola 

genom semistrukturerade intervjuer. 

Resultatet från undersökningen visar på en tendens till att engagemanget hos 

barnen kan ökas genom att införa interaktivitet i barnböcker genom att leverera 

dessa på mobila enheter med pekskärm. Undersökningen är dock gjord i för liten 

skala samt att produkten och undersökningen innehåller för många brister för att 

kunna ställa upp en faktisk teori. Istället ställs en hypotes upp som skulle behöva 

testas vidare under längre tid och i en mer rigorös undersökning. 

Nyckelord: Digitalt lärande, barnbok, pekskärm, interaktivitet, spel. 

 

Abstract 
This paper has researched how interactivity, through interactive children’s books on 

mobile devices with touch screen, can affect the involvement in reading for children 

in the ages three to five years old. This has been done by creating an interactive 

children’s book and then conducting participative observations over six occasions at 

three different preschools where the children got to test the developed product. The 

observations were then supplemented with opinions on digital learning from 

preschool teachers from each of the schools through the use of semi-structured 

interviews. 

The result from this research shows a tendency that the involvement of the kids can 

be increased by introducing interactivity to children’s books by the use of mobile 

devices with touch screen. However the research is at too small a scale and both the 

product and the research contain too many flaws for an actual theory to be 

constructed. Instead a hypothesis is constructed that would need to be evaluated 

during a longer period of time and through more rigorous research. 

Keywords: Digital learning, children’s books, touch screen, interactivity, games. 
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1 Introduktion 
Peter Gärdenfors (2005) uttrycker i sin bok hur narrativ alltid varit en stor del av människors 

liv och hur de inte bara format våra kulturer utan även oss som människor. Detta stöds av 

både Falkner (2007) och Smith & Stephen (2006) då de beskriver hur människors kognitiva 

funktioner och ”jaget” struktureras kring narrativ. När narrativ är så viktigt för människor är 

det också viktigt att i låg ålder introducera narrativ i olika former för barn vilket också 

skolverket anser (Skolverket, 2010). 

Skolverket (2010) uttrycker också en vilja att introducera digitala medier för barn i låga 

åldrar eftersom allt mer av vardagen runt människor digitaliseras. Utöver att barn behöver 

utveckla en kompetens för digitala medier så är även dessa ett utmärkt medel för lärande. 

Att digitala medier och speciellt spel är effektivt för lärande visas tydligt i det som skrivits av 

Johnson, Perry och Shamir (2010) och Gee (2003).  

För att möta behovet av ökad digital närvaro för barn i låga åldrar samt behovet av narrativ 

för barnen söker denna rapport besvara frågeställningen ”Hur påverkas engagemanget hos 

barn av möjligheten att interagera och påverka det de läser i en barnbok genom att läsa 

dessa på mobila enheter med pekskärm?”. 

Undersökningen som har sökt besvara denna frågeställning utformades så att en interaktiv 

barnbok för en ViewPad 7 (ViewSonic, 2010) skapades. Efter detta genomfördes deltagande 

observationer uppdelat på tre olika förskolor och sex tillfällen där barnen fick testa 

produkten så som de själva önskade, detta för att på ett representativt sätt granska deras 

engagemang. 

Utöver de deltagande observationerna utfördes också fyra stycken semistrukturerade 

intervjuer med förskollärare på de respektive förskolorna. I dessa intervjuer ställdes frågor 

om hur digitala medier användes på förskolan vid den tidpunkten, hur förskollärarna och 

barnen var inställda till digitala medier, och hur förskollärarna utvärderade resultatet av det 

undersökningstillfälle som just genomförts. Detta för att utröna hur välbehövlig en liknande 

produkt skulle vara för barnen samt hur ett mottagande för en sådan produkt skulle vara. 
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2 Bakgrund 
Berättelser och historier har alltid varit en viktig del av mänskligheten och den mänskliga 

kulturen, som Barthes (1977) förklarar i sin bok Image Music Text. Han fortsätter med att 

säga att varje människa skapar sina egna historier utifrån den specifika situation som just 

denne befinner sig i. På samma sätt tar barnet in berättelser från andra människor konstant, 

var dag. Redan som väldigt små blir många exponerade för historier som deras föräldrar 

berättar för dem, de berättelser som föräldrarna kanske läser för dem eller genom reklam på 

radio, tv och internet.  

Under uppväxten är det ofta dessa historier som skapar världsbilden hos unga. De litar blint 

på att vad föräldrarna säger är sanning och betraktar allt som möjligt. När de sedan växer 

upp är detta en del av karaktären och mycket av det de lär sig stannar kvar. Dessa 

berättelser som de tar in som små skapar en förutsättning för vilka de sedan blir och vad de 

kan. Detta anser även Söderblom och Edqvist (1995) då de skriver om varför vi läser 

litteratur och hur detta påverkar oss i våra fortsatta liv.  

Därför är barnböcker något som varit självklart i undervisning och underhållning för små 

barn under lång tid. Från låg ålder får barn lära sig att titta i pekböcker alltmedan föräldrarna 

upprepar namnet på allt de pekar på och sakta inpräntar talandets konst i barnet. I 

västvärlden kommer sedan ofta transaktionen till böcker med få ord, sedan korta meningar 

och till slut kan de läsa och skriva. Några av dem fortsätter läsa ivrigt, några ger upp läsandet 

av olika anledningar och åter några skriver nästa generations storslagna litterära verk. 

Oavsett hur det går för dem med det fortsatta läsandet så är denna tid med barnböckerna 

till stor hjälp för utvecklingen för deras läs-, skriv- och talkunnighet (Söderblom & Edqvist, 

1995). 

Tillsammans med böcker ändrar det digitala samhället hur människor och framför allt barn 

ser på det tryckta ordet. Detta visar Levy (2009) i sin artikel där hon ser tecken på att små 

barn med framgång använder text i digitala medier men skyggar från orden i tryckt form och 

säger att de måste avkodas mycket mer för att brukas. För dem verkar det beständiga i det 

tryckta ordet skrämmande, de vågar inte tro att dessa kan användas på samma sätt som 

orden på en datorskärm (Levy, 2009). Trots detta har lite forskning gjorts som pekar på hur 

nya tekniker som gör bruk av barns digitala kunnande kan användas för att öka 

tillgängligheten, variationen och möjligheterna för barnböcker i låga åldrar. Att så lite 

forskning gjorts om digitala medier i låga åldrar är något som även kommenteras av Burnett 

(2010) då denne granskar forskning inom området digitala medier och barn under de 

senaste tio åren. 

Intresset för detta arbete väcktes under ett samtal med en förskollärare som beskrev hur de 

i förskolan saknade användning av digital, interaktiv media. De funderade på hur spel och 

annan interaktiv media kunde användas för lärandet hos små barn och hade testat ett fåtal 
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tekniker. Ingenting hade dock fastnat och de sökte nya sätt att använda nya digitala tekniker 

på. 

Utifrån denna diskussion och diskussioner med andra förskollärare som följde på denna 

började intresset och behovet av digitala medier och spel från förskolans sida synas. Denna 

tanke om behovet och intresset för detta styrktes ytterligare vid en diskussion med Balthazar 

– Sinnenas Verkstad som är: 

Ett Science Center fullt av klurigheter och fascinerande överraskningar 

med syfte att väcka nyfikenhet och lust för naturvetenskap och teknik. Vi 

finns i Skövde nära Resecentrum, så det är lätt att besöka oss. Vi 

utvecklar verksamheten i samarbete med bland andra pedagoger och 

elever i förskolor och skolor, Högskolan Skövde, Volvoföretagen, 

Näringslivsforum, Skövdes stads- och konstmuseum och våra Science 

Centerkollegor  

(Balthazar - Sinnenas Verkstad).  

I diskussionen med Balthazar förklarade de att intresset för nya tekniker och digitala medier 

var stort och att nya idéer att införliva detta i förskolan var välbehövligt. 

För att härmed tydligare kunna beskriva varje del av bakgrunden till och nyttan av rapporten 

delas bakgrundskapitlet upp i två huvuddelar. En behandlar hur barn lär sig av barnböcker 

och narrativ och den andra behandlar frågan om vad digitalt lärande egentligen är och hur 

det kan användas för barn. Först behöver dock ett centralt begrepp för fortsättningen av 

rapporten definieras, det är begreppet ”interaktion”. 

2.1.1 Interaktion 
Svenska Akademiens ordlista (2006) definierar interaktion som ”växelspel, samspel”. Ordet 

är använt inom många fält och kan därför ha lite spridda betydelser (Wikipedia, 2011). I de 

sammanhang i rapporten då ordet används i sociala situationen avses alla sorters samspel 

mellan människor. Oftast används dock ordet i denna rapport som samspel mellan en dator 

och människa. Nationalencyklopedin definierar för det sammanhanget ordet interaktiv som 

”i databehandlingssammanhang beteckning på program där människa och dator på ett 

dialogliknande sätt växelvis bidrar till att den önskade uppgiften utförs ” 

(Nationalencyklopedin, 2011). Det är denna definition som avses med interaktion i 

huvuddelen av denna rapport, nämligen ett agerande mellan två parter och i 

databehandlingssammanhang ett agerande mellan dator och människa. 



 

Sida 4 av 62 
 

2.2 Barn och narrativ 
Peter Gärdenfors beskriver i sin bok Tankens Vindlar (2005) språkets och narrativets1 

uppkomst. Han definierar hur språket hos människan började som mimande rörelser. 

Människor beskrev skeenden genom att härma det som skett eller försökte förklara vad som 

skulle göras genom rörelsemönster (Gärdenfors, 2005). 

Gärdenfors beskriver också hur det för språkets utveckling krävts en annan väsentlig del av 

människornas kognitiva utveckling, nämligen det inre landskapets utveckling. Detta inre 

landskap är det som ger människan möjlighet att föreställa sig och kommunicera om saker 

som inte finns i den direkta omgivningen (Gärdenfors, 2005). Sedan förklarar han hur viktigt 

detta inre landskap är för människans samarbetsförmåga och planeringsförmåga då dessa 

låter oss se in i framtiden och leva oss in i beskrivna situationer. Detta leder till att vi kan 

planera vad och hur vi skall göra saker (Gärdenfors, 2005). 

Sedan fortsätter Gärdenfors (2005) med att beskriva hur kommunikationen går genom talat 

språk till bilder och sedan till skrift. Hela tiden används kommunikationen för narrativ och 

Gärdenfors säger till och med att ”det muntliga berättandet blir med tiden så viktigt att en 

del personer får det som yrke; de blir sagoberättare eller barder om berättandet kombineras 

med sång. Hela kulturer bärs upp av narrativet” (Gärdenfors, 2005, s. 118). 

Språket är alltså en vital del av det mänskliga arvet. Nästan varje tanke som tänks är språkligt 

uttryckt och människan reflekterar över det som sker runt henne med ord. Människan 

uttrycker sin värld med narrativ och reflekterar även över sig själv genom narrativ. Känslan 

av ett jag och vem ”jag” är bildas ur narrativa begrepp (Falkner, 2007, s. 138). 

Mycket av samhällets kultur och värderingar finns bevarade genom språket på alla 

upptänkliga vis. Dels genom hur meningar kan formuleras och hur språket är uppbyggt, 

vilket också Smith & Stephen (2006) har iakttagit på en så djup nivå som varje människas 

kognitiva funktioner, och dels genom det arv som består i de narrativ som orden och 

meningarna bildar. 

Därför är det viktigt att barn tidigt får exponeras för narrativ i olika former. I tryckt form 

genom bilder och ord och även genom högläsning, filmer och spel. Skolverket uttrycker 

samma åsikt: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje 

barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet 

och intresse för den skriftspråkliga världen  

                                                      
1
 ” narrativ [-ti:´v eller na´-] (latin narrati´vus 'berättande', av na´rro 'berätta', 'omtala', 'meddela'), berättande, 

framför allt om texter som framställer händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning” 

(Nationalencyklopedin, 2011).  
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(Skolverket, 2010, s. 9). 

Det finns dock skillnader i hur både kulturer och de olika könen uppfattar och upplever 

narrativ vilket skall diskuteras i följande två underkapitel. 

2.2.1 Kulturella aspekter 
När det är så tydligt att språket påverkar hur människor är och är en så vital del av dessas 

identitetsbildning (Smith & Stephen, 2006; Falkner, 2007; Söderblom & Edqvist, 1995) är det 

tydligt att den del av kulturen som finns lagrad i texter även den starkt påverkar hur 

människorna i en kultur är. Skolverket säger om förskolan: 

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de 

värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som 

förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. 

(Skolverket, 2010, s. 6) 

Detta medför en stor tyngd på litteraturen som finns att tillgå för barn att den gestaltar och 

uttrycker de värderingar som är viktiga för samhällets fortsatta utveckling mot de 

värderingar som beskrivs av Skolverket (2010). Här kan barnen till exempel påverkas till en 

ökad acceptans av människans olikheter och en förståelse för den rikhet som ges av den 

mängd kulturer som finns representerade på jorden. 

2.2.2 Genusaspekter 
Genus är enligt nationalencyklopedin ett ”begrepp använt för att förstå och urskilja de 

föreställningar, idéer och handlingar som sammantaget formar människors sociala kön” 

(Nationalencyklopedin, 2011) emedan kön är ”egenskap hos individ som beror på vilken typ 

av gameter (könsceller) den producerar” (Nationalencyklopedin, 2011). Kön är med andra 

ord biologiskt, människor kan antingen vara kvinna eller man. Enligt definitionen av genus 

däremot är det att vara kvinna att ha de ideologier, tankar och handlingar som samhället 

formar kvinnan att ha.  

Om sådan ideologi och tankeformning är framstående i samhället är det förståeligt att en 

person med ett specifikt genus intresserar sig för det som de sedan länge fått höra av 

samhället att de skall intressera sig för. Detta kan tydligt ses i Änggårds (2005) undersökning 

där barn först fick lyssna till olika berättelser och sedan skapa sina egna barnböcker. I 

undersökningen återfanns en tydlig tendens hos barnen att hålla sig till stereotypiska teman 

för deras genusplacering. 

Detta kan ytterligare ses tydligt i Om läsning och könsmönster i förskolan (Kåreland & Lindh-

Munther, 2005). Författarna tittar här på tidigare undersökningar och sina egna erfarenheter 
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och klargör tydligt att redan från två års ålder är barnen medvetna om kön som kategorisk 

indelning och har redan i denna unga ålder börjat ta till sig genusroller. Tjejer beskrivs redan 

här som snälla emedan pojkarna beskrivs som bråkiga när barnen tillfrågas. 

En intressant aspekt av genus i narrativ för barn, utöver det faktum att genus verkar aktivt i 

barnens val av historier att inta, är möjligheten att påverka dessa föreställningar i samhället. 

Eftersom narrativ på ett så tydligt sätt formar synen på ”jaget” (Skolverket, 2010;  

Söderblom & Edqvist, 1995; Falkner, 2007) är en slutsats att hur genusfrågor aktualiseras 

och gestaltas i de barnböcker som används och läses av barn (i och utanför skolan) kommer 

att påverka denna och framtida generationers syn på genus. Detta stöder också Kåreland & 

Lindh-Munther då de säger “Böcker torde hur som helst kunna spela en avsevärd roll både 

vad gäller medvetenhet om det egna kulturarvet och möjligheten att få möta andra villkor 

och värderingar” (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 57). 

2.3 Digitalt lärande 
För att kunna fortsätta är det viktigt att klargöra saker som: vad är digitalt lärande? Vad är 

ett spel? Vad gör detta lämpat för små barn? De följande underkapitlen skall försöka svara 

på dessa frågor.  

2.3.1 Vad är digitalt lärande och serious games? 
Digitalt lärande har många olika namn och beskrivs olika av olika människor. Det är en del av 

det som kallas ”Edutainment” (Egenfeldt-Nielsen, 2006) som står för en blandning mellan 

”education” och ”entertainment”. Digitalt lärande är sedan en avsmalning av detta till 

enbart digitala medier och serious games avgränsar detta ännu tydligare till att handla om 

spel av olika slag. Det som menas i denna rapport är alltså den del av serious games som 

faller inom digitalt lärande (videospel av olika slag med lärande syfte). 

Digitalt lärande har studerats ur många vinklar under de senaste tio åren vilket kan ses i 

artiklar som Egenfeldt-Nielsens (2006) och Burnetts (2010) som båda granskat en mängd 

forskningsartiklar inom digitalt lärande. I mycket argumenteras poängen att det i 

skolsystemet syns en allt mer förlorad motivation att lära sig och bättre resultat önskas. 

Detta alltmedan barnen sedan spenderar timme efter timme med att lära sig komplexa 

system för att klara av att spela videospel (Gee, 2004). Frågan uppstår då naturligt ur denna 

diskussion ”hur kan vi utnyttja detta för att barn skall lära sig skolrelaterade saker?”. 

Vad är ett spel? 

Innan denna fråga behandlas bör ännu ett ord definieras. Det är ordet ”spel”. Vad menas när 

ordet spel brukas i denna rapport? Roger Caillois försöker i boken Man, Play and Games 

(2001) svara på denna fråga. Där definieras spel genom att de följer sex riktmärken. Dessa är 

att ett spel skall vara: 

1. Free: in which playing is not obligatory; if it were it would at once 

lose its attractive and joyous quality as diversion; 
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2. Separete: circumscribed within limits of space and time, defined 

and fixed in advance; 

3. Uncertain: the course of which cannot be determined, nor the 

result attained beforehand, and some latitude for innovations 

being left to the player’s initiative 

4. Unproductive: creating neither goods, nor wealth, nor new 

elements of any kind; and, except for the exchange of property 

among the players, ending in a situation identical to that 

prevailing at the beginning of the game: 

5. Governed by rules: under conventions that suspend ordinary laws, 

and for the moment establish new legislation, which alone counts; 

6. Make-Believe: accompanied by a special awareness of a second 

reality or of a free unreality, as against real life. 

(Caillois, 2001, s. 9-10) 

Det finns många olika försök att definiera spel och många av dem är mer precisa. Denna 

definition ger dock en grundläggande bild av vad ett spel är och det är den definitionen som 

kommer att användas vidare i rapporten.  

Trots detta bör sägas att rapporten inte kommer handla om alla spel utan vara avgränsat till 

videospel, vilket det finns en bra definition på i introduktionen till ”The Video Game Theory 

Reader” skriven av Wolf & Perron (2003). Boken är en antologi där Wolf & Perron också är 

sammanställare. Där definieras videospel som något som innehar en algoritm, 

spelaraktivitet, ett gränssnitt och grafik. När således termen videospel används i rapporten 

är det med denna definition i åtanke och varje del av definitionen beskrivs nu tydligare. 

Algoritm 

En algoritm är enligt nationalencyklopedin ”inom matematik och databehandling en 

systematisk procedur som i ett ändligt antal steg anger hur man utför en beräkning eller 

löser ett givet problem” (Nationalencyklopedin, 2011). 

Algoritmer är centralt för videospel och är det som ligger till grund för hela funktionaliteten 

av ett program. I spelen så är det algoritmerna som utgör programmeringen, den del av 

programmet som tar emot användarens inmatning. Inmatningen behandlas sedan på ett 

bestämt sätt genom varje steg av algoritmen och på så vis ”reagerar” programmet på vad 

användaren gör som Kahn beskriver i sin bok om  programmeringens principer (Kahn, 1985). 
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Spelaraktivitet 

Den del av videospel som utgörs av spelaraktivitet är precis vad det låter som. För att spelet 

skall vara ett spel måste någon interaktion ske mellan spelet och en spelare som Wolf & 

Perron (2003) säger i introduktionen till boken. Denna interaktion som måste finnas mellan 

spelaren och spelet kräver att spelaren är aktiv på något vis. Oftast kräver detta någon form 

av fysisk aktivitet från spelaren på grund av naturen av gränssnitten som finns idag (Wolf & 

Perron, 2003). Med andra ord krävs att spelaren förmedlar sina tankar och intentioner till 

spelet på något vis. Detta sker genom gränssnittet som beskrivs i nästa delkapitel. 

Gränssnitt 

Precis som Wolf och Perron (2003) skriver i introduktionen till ”The video game theory 

reader” så är gränssnitt i detta sammanhang kontaktytan mellan användaren och 

programmet. Detta kan avse en mängd olika tekniker och tillvägagångssätt (se till exempel 

artiklar som ”Pushing the interface” (American Society of Mechanical Engineers, 2010) eller 

wikipedia (Wikipedia.org, 2011)). Gränssnittet är med andra ord det som används för att 

sköta kommunikationen mellan programmet i fråga och användaren. 

Några av de vanligaste sätten att sköta användarens inmatning på är genom tangentbord 

och mus (PC), genom en handhållen kontroll (Konsol) eller genom en pekskärm. Detta 

besvaras sedan oftast från programmet med utmatning i form av grafik (beskrivs i nästa 

delkapitel), ljud och taktila upplevelser (som till exempel skakningar i handkontroll eller 

vibratorn i mobiler). 

Grafik 

Den sista essentiella delen av ett videospel är att den skall innehålla grafik. Det är grafiken 

som motsvarar ordet ”video” i videospel. Video är enligt nationalencyklopedin (2011) ett 

förled med betydelsen syn- eller bild- och i videospel avser det alltså de bilder som visas på 

skärmen. Precis som Wolf och Perron (2003) säger i introduktionen till boken ”The video 

game theory reader” så är detta med i definitionen för att ett videospel behöver en visuell 

upplevelse emedan andra typer av spel kan bestå av enbart audiella eller taktila upplevelser. 

2.3.2 Barn och digitalt lärande 
I läroplanen för Svenska förskolor från 2010 (Skolverket, 2010, s. 12) står det ”Förskolan skall 

sträva efter att varje barn … utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska 

hur enkel teknik fungerar”. Detta mål är en uppdatering av samma läroplan från 1998 och 

vittnar om hur de nya teknikerna (däribland videospel och annan multimedia) omdanar 

lärotankarna kring skolan som också Burnett (2010) ser trender för när hon granskar de 

senaste tio årens forskning inom området. 

När ögon allt mer öppnas för potentialen hos de digitala medierna genomförs även allt mer 

forskning om hur de skall användas och hur bra de faktiskt är. I en forskningsartikel av 

Johnson, Perry och Shamir (2010) testas funktionaliteten av datorassisterad instruktion 

(computer-assisted instruction). Resultatet visar på en stark fördel vid användande av 
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datorer i undervisningen och allra mest vid användandet av program där eleverna inte kan 

gå vidare till ett steg utan att först klarat av det föregående. Det ger en djupare och mer 

långvarig kunskap för dem som lär sig på detta vis. Denna undervisningsmetod passar väldigt 

bra för spel och lärande då detta ofta byggs upp i form av nivåer där nivå ett måste avklaras 

och bemästras för avancering till nivå två. Gee styrker detta som avslutning i sin bok ”What 

video games have to teach us about learning and literacy” (2003):  

But for now, video games are what they are, an immensely entertaining 

and attractive interactive technology built around identities. I have made 

but one claim for them here. They operate with— that is, they build into 

their designs and encourage— good principles of learning, principles that 

are better than those in many of our skill-and-drill, back-to-basics, test-

them-until-they-drop schools.     

  (Gee, 2003, s. 205)  

I denna bok träffar Gee även en annan poäng som inte diskuterats ännu. Många människor 

och speciellt många ungdomar avnjuter videospel som underhållning. Därför kan de 

spendera mycket lång tid på dem i följd. Ofta går barn ifrån läxläsandet till en lika 

ansträngande uppgift i videospelens värld och gör detta i timmar. Denna tidsresurs är en 

väldigt stor tillgång för användandet av videospel som läroinstrument. Det kan dock även 

vändas på: såsom Gee säger (2003) krävs en välutvecklad lärometod i spel för att spelare 

skall förstå dem och därmed vilja lägga ned mycket tid på dem. Detta faktum har hjälpt 

spelutvecklare att utveckla ett effektivt sätt att lära ut det som behövs för att spelarna skall 

kunna spela spelet. 

Inom digitalt lärande vid användande av videospel och datorer finns några andra faktorer 

som kan vara bra att ha i åtanke. De delar av dessa som är mest intressant att diskutera för 

denna rapport är kulturella aspekter och genusaspekter. 

Kulturella faktorer 

I olika delar av världen brukas datorer och digitala medier olika mycket (United Nations 

Statistics Division, Internet Users per 100 Population, 2010; United Nations Statistics 

Division, Personal Computers per 100 population, 2010). Detta kan ses som en naturlig följd 

både av traditioner och av den ekonomiska situationen i området. Därför är det viktigt att ha 

i åtanke att människor från dessa länder, om än kapabla till samma kunskap och färdigheter 

som Svenska barn, ofta inte exponerats i samma vidd av datorer och digitala medier. Detta 

eftersom Sverige är bland de största IT-användarna i världen per capita, vilket visas i en 

sammanställning av olika undersökningar som Olle Findahl gjort om ”Svenskarna och 

internet” (Findahl, 2010). 

På grund av detta är det viktigt att ta hänsyn till dessa frågor när lärospel skapas (Hofstede, 

2008). Till exempel bör de som gör spelen under testfasen se till att få tillgång till testare 

från olika kulturell bakgrund. Detta skulle medföra en jämnare och smidigare undervisning 
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då inte lärarna själva måste anpassa undervisningen genom produkten efter barn med 

annan kulturell bakgrund.  

Genus 

På samma sätt som det finns en skillnad i spelvanor hos personer med olika kulturell 

bakgrund finns det skillnader på spelvanorna hos människor med olika kön. En undersökning 

gjord av Nordicom (NORDICOM, 2010) visar att 2009 spelade 17 % av männen och 8 % av 

kvinnorna videospel varje dag. Av de som spelade tillbringade genomsnittligen männen 92 

minuter om dagen till att spela emedan kvinnorna endast brukade 46 minuter om dagen till 

att spela. Undersökningen är förvisso enbart gällande för Sverige men den är aktuell för 

denna rapport eftersom det är i Sverige som undersökningen görs. Siffrorna belyser att det 

finns en ojämn fördelning av spelande mellan könen och därför är detta fortfarande något 

att ta hänsyn till vid utvecklande av spel. 

För att på bästa sätt utnyttja datorer och videospel bör skaparna av läroprodukter därför ta 

hänsyn till dessa frågor och skapa spel så att de skall intressera både flickor och pojkar. Detta 

kan göras på många olika sätt. Kinzie och Joseph (2008) föreslår några sätt som detta kan 

göras på. Till exempel finns en preferens hos barn om vilka genrer av spel de tycker om. 

Således kan designers utnyttja detta genom att inkorporera delar från dessa genrer i 

lärospelen.  

Ett annat förslag Kinzie & Joseph (2008) ger är att undersöka och ta hänsyn till könens olika 

preferenser i hur karaktärer och miljöer skall gestaltas. Inte nödvändigtvis genom att alltid 

skapa allt precis så som barnen vill. Till exempel föreslår Kinzie och Joseph (2008) att 

karaktärerna kan skapas med olika kroppsbyggnad och hudfärg för att lära barnen en ökad 

acceptans för människors olikheter. Detta medför dock en risk i att barnen skapar stereotypa 

karaktärer där till exempel de elaka karaktärerna har stereotypa hotande drag vilket skulle 

styrka en negativ bild av dessa utseenden hos barnen. 

2.3.3 Barn och mobila enheter 
Utöver vad ett spel är kommer det även vara relevant för fortsättningen av rapporten att 

kort belysa användbarheten av mobila enheter. Med mobila enheter menas datoriserade 

maskiner med pekskärm och i sådan storlek att de är portabla utan större problem. Chiong 

och Shuler (2010) undersöker detta och kommer fram till att för en ålder mellan tre till nio år 

förstod över sextio procent av barnen väldigt snabbt hur de navigerade och använde sig av 

den mobila enheten. Över femtio procent behövde inte heller någon vuxen som visade dem 

hur de skulle använda den för att spela. Detta visar på hur intiutivt själva 

pekskärmskonceptet är för små barn. 

Dessutom tillför digitala medier en otroligt hög tillgänglighet och en låg accesströskel vilket 

betyder att användarna lätt kan lära sig att använda produkten. Med de mobila medier som 

finns idag (Tablet PC, Smartphones och bärbara datorer) tillsammans med mobila nät över 



 

Sida 11 av 62 
 

3G och trådlösa nätverk ökas också tillgången till program och media. Detta gör att barn lätt 

kan få tag på mer material att leka med på dessa enheter. 
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3 Problemformulering  
I förskoleåldern finns ett behov av barnböcker. Såsom tidigare beskrivet i delkapitel 2.1 

formas barn mycket av det de får läsa under unga år. Skolverket uttrycker själv behovet av 

detta (Skolverket, 2010). Därför behöver barn ges möjlighet att ta del av narrativ i olika 

former och däribland till en stor del barnböcker då dessa är en introduktion till det skrivna 

ordet. Således är det viktigt att det också finns ett intresse hos barnen för att läsa 

barnböcker. 

I det samhälle barnen växer upp är det av stor vikt att de lär sig förstå och samexistera med 

den teknik som inte bara finns i utan även styr vardagen för de flesta. Idag är det viktigt att 

var och en lär sig att på ett grundläggande sätt känna sig bekväm med digitala medier och 

det blir bara viktigare och viktigare då allt mer sköts genom datoriserade processer. Detta 

stöds, som det beskrivs i delkapitel 2.2.2 i denna rapport, av skolverket då de skriver att 

varje barn behöver ”urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” 

(Skolverket, 2010, s. 12). 

Som denna rapport redan diskuterat i kapitel 2.2 är digitala medier bevittnat bra för lärandet 

hos barn. De medför att barnen har större möjlighet till ett lärande som passar just dem bäst 

och denna möjlighet till att skapa lärandeformer beroende på personlighet är en fördel för 

barnen. Som det också beskrivs i kapitel 2.2 ger dessa medier också ett underhållningsvärde 

för barnen vilket kan höja deras engagemang kring lärandet.  

Dessutom, som kort beskrivs i kapitel 2.2.3 fungerar mobila enheter och pekskärmar bra för 

barn även i låga åldrar då det är intuitivt för dem att trycka direkt på det de vill åt. Mobila 

enheter ger också en ökad tillgång av material för barnen och därför är det viktigt att spel 

och andra program för lärande finns tillgängligt bland allt detta material. 

I ljuset av alla dessa faktorer och i diskussioner med förskollärare och Balthazar som beskrivs 

i introduktionen till denna rapport syns för mig ett klart behov och intresse av digitala 

medier för barn i förskoleålder som ännu inte möts i vardagens värld hos de unga. För att 

introducera detta medium för barnen tidigt finns alltså ett behov och intresse av spel i form 

av interaktiva barnböcker för att öka tillgängligheten till barnböcker och lättförståeligheten 

och lusten för lärande av enkla digitala medier. 

3.1 Frågeställning 
Den frågeställning som undersökningen görs utifrån och som rapporten försöker besvara är 

därför: 

Hur påverkas engagemanget hos barn av möjligheten att interagera 

och påverka det de läser i en barnbok genom att läsa dessa på mobila 

enheter med pekskärm?  
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Med barn avses i frågeställningen och i resten av rapporten barn i åldern tre till fem år. 

Dessa åldrar utmärks enligt Bente Eriksen Hagtvet (2004) av en markant språklig utveckling 

där hela barnens språk tar stora steg framåt. Inte minst är ordförrådet i stark uppbyggnad 

utan även börjar saker som avancerade ord, underordning och överordning, 

böjningsmönster, pronomen och prepositioner falla på plats (Eriksen Hagtvet, 2004). Det bör 

nämnas att undersökningen enbart utförts på barn i Sverige eftersom det är där jag befunnit 

mig under den tid undersökningen utförts. 

Min tidstillgång har inte räckt till för att utvärdera hur bra interaktiva barnböcker på mobila 

enheter med pekskärm är för att utveckla läsförståelsen hos barnen över tid. Istället har 

undersökningen fokuserat på hur tekniken mottas av barnen i fråga och utgått från att 

barnen lär sig lika mycket från barnböcker i digital form som i tryckt form. Därutöver har 

undersökningen syftat till att se hur engagemanget hos barnen påverkas av interaktivitet. 

Den definition av engagemang jag utgått från är Nationalencyklopedins (2011) som beskriver 

det som en inriktning av kraft och intresse. Detta har försökt utläsas utifrån i hur stor 

utsträckning barnen uttrycker glädje, uppspelthet eller liknande känsloyttringar när de läser 

boken samt om de vill läsa den igen eller rekommenderar och berättar om den för andra.  

Med interaktivitet menas samma sak som vid definitionen i delkapitel 2.2 och ur barnbokens 

synpunkt att barnen kan påverka vilket val karaktären skall göra vid olika tillfällen och även 

hjälpa huvudkaraktären att lösa enkla uppgifter. På så vis får de delta och påverka skeendet i 

boken. 

I frågeställningen menas mobila enheter med pekskärm som portabla datoriserade digitala 

maskiner med pekskärm, exempel på dessa är till exempel smartphones och surfplattor 

(enheter så som iPhone, Samsung Galaxy S, iPad och Samsung Galaxy Tab tillhör dessa 

områden).  

3.2 Metodbeskrivning 
Undersökningen som gjorts för att besvara frågeställningen har gjorts i några olika steg som 

beskrivs i varsitt underkapitel. 

3.2.1 Produkt 
För att analysera och undersöka hur väl digitalt lärande i form av interaktiva barnböcker på 

mobila enheter fungerar för barn i tre till fem års ålder behövdes någon form av interaktiv 

barnbok att testa detta med. Eftersom mitt område av studier är Dataspelsutveckling – 

Design och ett stort intresseområde är skrivandet av skönlitteratur så valde jag att själv 

skapa den produkt som analysen utförts genom. Jag skapade alltså ett spel i form av en 

interaktiv barnbok på en mobil enhet med pekskärm. 

Interaktiv barnbok 

Genom att ta inspiration från barnböcker har jag skrivit en saga till en barnbok. Denna 

historia har jag försökt passa in så att den är på ungefär samma nivå som andra barnböcker 
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ämnade för samma åldersgrupp. Detta har jag diskuterat med bibliotekarier, förskollärare 

och Balthazar och kommit fram till att dessa böcker ofta behandlar vardagsnära situationer 

och innehåller bilder och några få och enkla meningar. 

Interaktiviteten i det digitala mediet utnyttjades genom att skapa en trädstruktur i historien. 

En trädstruktur är helt enkelt då historien delar sig i olika möjliga vägar beroende på olika 

valmöjligheter (Crawford, 2003, s. 261). Det Crawford säger om att trädstrukturer snabbt blir 

ohanterliga då de snabbt växer i storlek är sant. Ofta blir dessa för stora för att vara 

hanterbara, vissa val tas då bort och till slut blir det ofta ointressant eftersom så många val 

stängs (Crawford, 2003). Trots vad Crawford säger har detta fungerat bra med en ganska 

kort barnbok. Eftersom det är relativt få och enkla val som kunnat göras så växer inte 

trädstrukturen till en ohanterlig storlek. Trots detta så skapade trädstrukturen något som är 

svårt att uppnå i vanliga barnböcker, nämligen valmöjligheter för läsaren. Interaktiviteten 

har även utnyttjats på så vis att barnen får ”hjälpa” huvudkaraktären att hitta saker på 

skärmen (som till exempel ”kan du hitta dörren?” och barnen får då peka på dörren som 

tydligt syns på bilden). 

När historiestrukturen var färdigställd gjordes ett bildmanus där varje bild i boken visades i 

enkla former och där det som skulle stå på varje sida även stod i bilden. Detta bildmanus 

illustrerade även vilka delar av bilden som gick att trycka på för barnen och vart varje val 

ledde. 

För att förklara vad ett bildmanus är blir det lätt att relatera till serietidningar. Det är en följd 

av bilder som i serietidningar där varje bild visar någonting i produkten som skall skapas 

Benyon, Turner, & Turner (2005) ger en bra beskrivning av detta under det engelska 

begreppet storyboard. För en film kan varje bild till exempel visa vilken miljö som skall 

finnas, hur karaktärerna skall stå samt vilka kameravinklar och kamerarörelser som ska 

användas. Att använda sig av ett bildmanus är ett effektivt sätt att förmedla sina tankar inför 

olika visuella medier då en bild som det sägs säger mer än tusen ord (Benyon, Turner, & 

Turner, 2005).  

Efter det skapades varje bild, vilket var mer än jag klarade av på egen hand då jag inte är en 

duktig tecknare. Därför tog jag i denna del hjälp av vänner som är erfarna och duktiga på att 

rita. Dessa utgick från bildmanuset som jag framställt tillsammans med egna 

inspirationskällor för att göra de bilder som behövs. 

Det fanns en risk i att den som ritade bilderna byggt på mitt bildmanus i för stor utsträckning 

håller sig till det jag ritat. Eftersom jag inte är så bra på att rita kunde detta hindra den 

estetiska framtoningen av slutprodukten. Detta förebyggdes dock genom konstanta 

diskussioner och gemensamt arbete. 

Till slut sammanställdes alla delar i en interaktiv barnbok på en mobil enhet. Denna 

sammanställning skedde först via en enkel prototyp skapad i Game maker (Overmars, 2009) 
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och efter detta skapades programmet till en mobil enhet med androids (Android) 

operativsystem. 

3.2.2 Undersökning 
För att sedan besvara frågeställningen gjordes en undersökning i två delar. Dessa utfördes på 

ett liknande vis som Stephen & Plowman (2005). De genomförde sin studie genom att 

observera barnens interaktion med Informations och KommunikationsTeknologi (IKT, 

Engelska ICT). Där registrerade de saker som hur interaktionen skedde, hur länge den pågick 

samt hur engagerade barnen var i det de gjorde. Utöver detta genomförde de även 

intervjuer med pedagoger och arbetsledare på plats där frågorna kretsade till hur de 

upplevde användandet av IKT i förskolemiljön, hur det användes i vardagen och hur det 

användes av barnen utanför förskolemiljön. 

Jag blev även erbjuden hjälp av Balthazar (som nämnts i introduktionen till rapporten) på så 

vis att de kunde hjälpa mig under undersökningen. Därför tog jag hjälp av deras expertis 

inom områdena barn och teknik. De hjälpte mig att kontakta förskolor och jag hade en dialog 

med dem angående det jag gjorde då de hade erfarenhet av barn och teknik och visade ett 

starkt intresse för det jag skulle göra. 

Observation 

Precis som Stephen & Plowman (2005) genomförde jag observationer av hur interaktionen 

med den interaktiva barnboken skedde. Denna observation genomförde jag på ett kvalitativt 

vis såsom det står beskrivet i kapitlet om etnografi och deltagande observation i Brymans 

Samhällsvetenskapliga Metoder (2002). 

Observationerna genomfördes på tre olika förskolor på samma vis som Stephen & Plowman 

(2005). Detta betydde att jag genomförde två observationstillfällen på upp till en timme 

vardera på var och en av förskolorna. Under dessa tillfällen tog jag anteckningar som hjälpte 

mig att minnas vad som skedde inför analysen av datan och dagen filmades även med en 

filmkamera (så att jag senare under analysen kan gå tillbaka till dessa inspelningar). 

De huvudsakliga punkter som observationerna skulle ge svar på var hur den interaktiva 

barnboken användes av barnen, hur lätt barnen förstod hur den kontrollerades, hur länge 

varje bruksperiod pågick samt hur engagerade barnen var i barnboken när de använde den. 

För dessa observationer valde jag att ha en öppen roll i den stängda miljö som förskolan 

utgör. Min roll var som ”observatör som deltagare” (Bryman, 2002, s 286), vilket betyder att 

jag i första hand var närvarande som observatör och barnen fick veta detta men jag 

interagerade med dem, om än som vuxen och utomstående från testningen av produkten. 

Av två orsaker valdes en öppen forskarroll. Den första var att det är väldigt svårt att 

genomföra en undersökning med stängd forskarroll i sluten miljö (Bryman, 2002). Detta 

gällde till ännu större del då jag antingen skulle behöva ta en roll som barn eller som 

förskollärare utan att ha möjlighet till någon av dem. Den andra orsaken var att det medför 
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stora etiska problem i att iaktta människor utan deras medgivande i undersökningar 

(Bryman, 2002) och detta skulle med stor trolighet ge upphov till protester hos föräldrarna 

till de barn som observerats. 

Den delvis deltagande rollen betydde att jag i första hand observerade och lät det som 

hände ske (Bryman, 2002). Jag ville dock kunna ingripa om stora problem som frustration på 

produkten eller bråk mellan barnen uppstår. Detta för att förhindra skador både på barnen 

och på det material som användes. Den största anledningen till den deltagande rollen med 

barnen var dock den att även om inga intervjuer med barnen genomfördes så kunde jag ta 

del av diskussioner mellan barnen och de kunde även berätta för mig hur de kände inför 

produkten. Detta var data som riskerade att inte komma fram vid en icke deltagande 

observation. 

En nackdel med deltagande observationer där forskarrollen är öppen är att det är svårt att 

veta säkert hur närvaron av forskaren påverkar beteendet hos den grupp som undersöks. 

Detta var ett problem under min undersökning som dock minskades genom det faktum att 

det var barn som undersöktes. Dessa är vana vid att ha olika vuxna i närheten eftersom det 

ständigt på förskolan är vuxna närvarande som vakar över dem. Detta resulterade i att 

barnen inte påverkades lika starkt av min närvaro som en del vuxna skulle gjort. Däremot 

kan argumenteras att min närvaro ökade nyfikenheten för produkten och det är en felkälla 

som skulle behöva elimineras vid ett eventuellt framtida arbete. 

Ett annat problem med deltagande observationer är precis som Bryman (2002) säger att det 

kan vara svårt att få tillgång till stängda miljöer. Detta var dock inget problem under denna 

undersökning då Balthazar hjälpte till med kontakten till förskolor och förskolorna i fråga var 

mycket tillmötesgående.  

Naturligtvis kunde det funnits en fördel med att använda en roll som ”deltagare som 

observatör” (Bryman, 2002, s 286) då jag då skulle kunna läst sagan för barnen och de fått 

välja tillsammans vilken väg jag skall ta. Trots detta valde jag att inte ha denna roll under 

huvudparten av undersökningstillfällena eftersom jag inte bara ville utvärdera den 

interaktiva barnboken utan även om mobila enheter med pekskärm kan fungera som 

läromedel i förskolan. Mitt deltagande där skulle påverkat denna utvärdering då jag skulle 

kunnat hjälpa till på ett sätt som jag inte kan då produkten självstående skulle användas i 

förskolor. 

En annan skillnad på observatör som deltagare och deltagare som observatör i denna 

undersökning var att om jag valt att vara deltagare som observatör skulle risken funnits att 

jag inte godtogs av barnen som deltagare. Då skulle deras engagemang kunnat påverkas 

negativt. Som observatör som deltagare kunde jag istället i första hand observera men 

deltaga om barnen själva inbjöd mig. 
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Det fanns dock etiska problem med denna datainsamling. Att filma barn kan ge starka 

reaktioner hos föräldrarna eftersom de inte kan vara anonyma om deras ansikten syns i 

filmen. För att förhindra dessa etiska problem var jag mycket noga med att få skriftligt 

godkännande från alla barnens föräldrar. Dessa skriftliga godkännanden visades sedan för 

den som granskar rapporten och sedan förstördes de för att förhindra identitetsläckage.  

Ett annat medel för att minska de etiska problem med datainsamlingen skulle varit att 

censurera ansiktena på barnen i filmen. Detta är dock en tidskrävande metod som kräver 

kunskap som inte fanns att tillgå och tid som inte fanns. Därför valde jag istället att klargöra 

att filmerna endast skulle visas för mig som utvärderar resultaten och för den som granskade 

rapporten samt att filmerna därefter skulle förstöras för att förhindra identitetsläckage. 

Intervjuer 

Utöver observationerna genomförds också kvalitativa intervjuer med de som arbetade på 

förskolorna i fråga (utbildade förskollärare). Dessa intervjuer var semi-strukturerade 

(Bryman, 2002) för att på bästa sätt nå förskollärarnas verkliga åsikter om variationer av de 

frågor som formulerats. På ett bättre sätt kunde då deras ståndpunkt om digitalt lärande och 

hur det kan användas och används i förskolor nås. 

Urvalet var av bekvämlighetstyp (Bryman, 2002) då jag intervjuade en eller två förskollärare 

på varje förskola, vilka det blev berodde då på vilka som var närvarande när observationen 

genomfördes och därav blev det ett bekvämlighetsurval.  

Intervjun skedde alltid efter observationen då jag ville fråga förskollärarna hur de upplevde 

barnens reaktion på den interaktiva barnboken och det medium som användes. De frågor 

som var stommen för intervjun är: 

 Hur använder ni digitala medier på er förskola? 

 Vad anser du om användandet av digitala medier för lärande? 

 Hur, enligt dig, upplever barnen digitalt lärande? Positivt eller negativt? 

 Vad anser du om att använda mobila enheter till interaktiva barnböcker i unga 

åldrar? 

 Hur, enligt dig, har barnen upplevt den interaktiva barnbok som de fått använda 

idag? 

 Hur, enligt dig, har barnen upplevt det medium som den interaktiva barnboken 

använts genom? 

Frågorna ställdes inte alltid i den ordning de står uppställda i intervjumallen och inte heller 

ställdes alltid alla frågor om tid inte fanns eller inte var relevanta givet upplevelser under 

dagen. En diktafon användes för upptagning av ljudet under intervjuerna. 
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En risk som fanns med det valda urvalet för dessa intervjuer (Bryman, 2002) var att jag inte 

visste om jag på skolorna skulle få tillgång till så många intervjuer jag ville genomföra. Detta 

kunde begränsas till exempel av att det inte skulle finnas tillräckligt många förskollärare där 

eller att de som fanns där inte hade tillräcklig utbildning. Lyckligtvis undveks denna risk 

eftersom förskollärarna i förväg fått veta att detta skulle ske och därmed förberett det så att 

åtminstone en utbildad förskollärare fanns med vid varje tillfälle som då valdes för intervju 

då det fanns tid. 

En annan nackdel var att förskollärarna inte alltid var välintroducerade i de nya teknikerna. 

De visade därför ibland inte upp en tillräcklig grad av förståelse för att ge informativa svar på 

mina frågor. Ytterligare en risk under intervjun var den att förskollärarna i vissa fall visste att 

det var jag som utvecklat den interaktiva barnboken och därför kanske inte gav helt ärliga 

svar om hur de tyckte att den fungerat för barnen (Bryman, 2002). Denna risk försökte dock 

elimineras genom att det faktum att det var jag som skapat den inte nämndes om inte 

förskollärarna själv frågade om det. 

En stor övergripande nackdel med den metod jag valde var att mitt urval var för litet för att 

dra en slutsats om hur det generellt ser ut i förskolor i Sverige. Detta är ett faktum jag var 

medveten om och något jag inte kunde ändra på eftersom den tid som fanns att disponera 

för projektet inte räckte till för en större undersökning. Istället får denna rapport ses som en 

analys av ett behov för framtida efterforskningar inom området. 

Trots dessa nackdelar med intervjuerna gav de en bra insikt i vad de förskollärare som 

ansvarar för barnen trodde och tyckte om den nya tekniken som jag visat upp. De gav en 

expertinsyn på vad som skedde under dagen som jag som inte hade någon utbildning inom 

läraryrket skulle kunnat missa. Det är trots allt dessa människor som dessa produkter 

eventuellt skulle komma att användas av och det är också de som har mest kunskap i hur 

vardagslärandet på förskolor i Sverige ser ut. 

3.2.3 Metod för analys 
Eftersom undersökningen till sin natur är kvalitativ bör även analysen vara av kvalitativ 

natur. Därför görs analysen i enlighet med Brymans (Bryman, 2002) kapitel om kvalitativ 

dataanalys. Denna bok har i sammanhanget valts ut som grund för analysen eftersom den är 

skriven som en sammanfattning som skall ge en generell bild av hur samhällsvetenskapliga 

undersökningar gestaltar sig. Bryman uttrycker själv detta i inledningen till sin bok där han 

skriver 

Jag har skrivit denna bok med två målgrupper i åtanke. Den första är 

studenter på grundnivå som studerar ämnen som sociologi, socialt 

arbete, socialpsykologi och pedagogik … Den andra målgruppen är de 

studenter som ska utföra en empirisk studie eller göra ett examensarbete 

som ett led i sin utbildning. … Förutom att mitt syfte är att ge studenter 
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praktiska råd om hur de ska genomföra samhällsvetenskapliga studier 

diskuterar jag även grunderna för sådan forskning 

(Bryman, 2002, s. 9). 

Boken passar också bra för analysen av datan eftersom undersökningsmetoden också är 

strukturerad utifrån det Bryman (2002) säger i sin bok. Tillvägagångssättet blir således till 

stor del i enlighet med Grounded Theory vilket betyder att analysen är syftad till att 

producera en teori och att analysprocessen är iterativ (Bryman, 2002). Det som kommer 

användas mest ur denna analysmetod är metoden för kodning, där kategorier med olika 

egenskaper definieras utifrån den data som insamlats. Därefter placeras händelser och delar 

av undersökningen in i dessa kategorier för att sedan dra en teoribildande slutsats (Bryman, 

2002).  

Möjligheten finns dock inte att göra undersökningen och dataanalysen iterativ eftersom 

undersökningen varit så kort att tid inte funnits att både analysera data och göra 

undersökningar samtidigt. Istället har alla undersökningar som behövs gjorts innan de 

insamlade data analyseras. Därför kommer den iterativa aspekten introduceras genom att 

tankar inför en eventuell fortsättning av studien klargörs i kapitlet framtida arbete. Vid ett 

tillfälle användes dock det iterativa förfarandet, där användes den data som framkom under 

första undersökningen för att avgöra hur resterande undersökningar sköttes, detta beskrivs 

tydligare under genomgående drag och speciella händelser för de deltagande 

observationerna. 

Att just Grounded Theory valts beror på att Bryman lyfter fram det som ”det absolut 

vanligaste sättet för analys av kvalitativa data” (Bryman, 2002, s. 375). Dessutom passar den 

bra för det insamlade datamaterialet då det snabbt ger en överskådlig bild över hur 

situationer kan klassificeras och vad det kan betyda. 

En nackdel med denna kategorianalys är att situationer som kan orsaka ett visst beteende i 

mångt och mycket kan falla bort då beteendet förenklas till att passa en beteendekategori. 

Denna risk skall emellertid minskas genom att skapa underkategorier som baseras på 

återkommande situationer och på så vis täcks risker att överkategorierna blir för vida. Detta 

kompletteras sedan med att utmärkande fall klargörs i texten. 
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4 Projektbeskrivning  
Med grund på det som beskrivits i bakgrundskapitlet har en produkt skapats att utföra 

utvärderingen på. Denna produkt tar sig, som i problemformuleringen beskrivet, formen av 

en interaktiv barnbok på en mobil enhet med pekskärm. Produkten skapades sedan i 

enlighet med metodbeskrivningen. För att ge en bild över den skapade produkten kommer 

arbetet beskrivas i två steg. Det första steget är hur arbetsprocessen under utvecklingen sett 

ut och det andra steget är en beskrivning av den slutgiltiga produkten. 

4.1 Arbetsprocess 
Arbetsprocessen utfördes i fyra steg: manus, bildmanus, prototyp, och implementering. 

Dessa kommer därför beskrivas i varsitt underkapitel här. 

4.1.1 Manus 
Till att börja med behövdes för fortsatt arbete ett manus som barnboken skulle lyda. Detta 

för att få fram kärnpunkten i en saga, nämligen narrativet. Som beskrivet i 

metodbeskrivningen skapades detta manus också med en trädstruktur så att barnen får välja 

den väg karaktären skall ta i vissa skeden av sagan. Precis som beskrivet i bakgrunden och 

speciellt då under delkapitlet barn och narrativ är narrativ centralt för människan och kan 

göra stor skillnad i personers liv då narrativ formar hur människan tänker och även lagrar 

kulturarvet i ett samhälle. 

Därför är det viktigt att det narrativ som finns i barnboken är passande för målgruppen. För 

att försäkra detta började denna del av projektet med efterforskning. Denna bestod av 

informella samtal med bibliotekarier, förskollärare och analys av barnböcker på biblioteket i 

Skövde. 

De slutsatser som drogs från samtalen och analysen var att några gemensamma drag finns i 

många av barnböckerna för åldersgruppen tre till fem år. Dessa är: 

1. Berättelsen behandlar vardagliga problem och enkla ämnen. 

2. Bilderna är illustrativa och beskrivande. 

3. Enbart enkla och relativt korta meningar förekommer. 

Dessa tumregler har därför varit väsentliga vid utvecklingen av manuset. För att få in att 

sagan skall behandla ett vardagligt ämne beslutades att den skulle kretsa kring en storebror 

som tappat bort sin lillebror. Därför måste han följaktligen ut och leta efter honom. Detta val 

gjordes eftersom relationen mellan syskon är något som de flesta barn har i vardagen och 

även de som inte har syskon är vana vid berättelser som handlar om detta. På så vis handlar 

sagan om ett vardagligt problem för barnen och syskonbanden är inte heller något 

kulturspecifikt (kulturaspekten diskuteras i bakgrunden under delkapitlet barn och narrativ) 

vilket gör att barn från olika delar av världen kan förstå problematiken i sagan. 
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För att tillmötesgå den andra och tredje punkten valdes att varje bild enbart skulle behandla 

ett koncept och ett steg på vägen. Varje sidas innehåll skulle också vara så enkelt att det 

kunde beskrivas i en eller på sin höjd två meningar. Därför skrevs manuset så att varje 

mening lades på en ny rad och varje ny rad skulle tillföra något nytt till historien och 

förbereda för den kommande raden. Till detta beslutades sedan att varje bild skulle illustrera 

det centrala i en eller på sin höjd två meningar. 

Under arbetets gång gjordes två större ändringar från originalmanuset. Här i texten kommer 

enbart exempel tas upp men det fulla originalmanuset (Bilaga 1) och reviderade manuset 

(Bilaga 2) finns med i dokumentet som bilagor. 

Den första ändringen som gjordes var att istället för att det bortsprungna syskonet skulle 

vara en lillebror valdes att det skulle vara en lillasyster. Detta för att på ett bättre sätt 

aktualisera genustänkande hos barnen. Som beskrivet i delkapitlen om genusaspekter i 

bakgrundsdelen i rapporten så kan narrativ som aktualiserar dessa frågor hjälpa barnen till 

en större förståelse för hur genusfrågor kan påverka oss i vardagen. Kåreland & Lindh-

Munther skriver “Böcker torde hur som helst kunna spela en avsevärd roll både vad gäller 

medvetenhet om det egna kulturarvet och möjligheten att få möta andra villkor och 

värderingar” (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 57). 

Istället för att det är en pojke som springer bort och är stökig och alla flickor i boken är 

ordnade så valdes därför att syskonet skulle vara en flicka. Detta för att belysa att pojkar kan 

vara ansvariga och flickor kan vara stökiga och att ingen bör vara låst i ett beteende- eller 

tankemönster på grund av kön. Denna förändring orsakade dock ett annat problem för 

genusfrågan då denna version av manuset gestaltar en vanligt använd genusstereotyp. 

Nämligen det att mannen skall rädda kvinnan ur svåra situationer (som prinsessan i tornet 

som räddas av en ståtlig riddare). Denna stereotyp ansågs dock vara mindre laddad och 

därför användes denna version av sagan. 

För att förklara den andra stora ändringen som gjordes och motivera denna behövs det ges 

lite grundinformation om varför manuset skapades så som det gjordes i originalversionen. 

Där har huvudkaraktären tre olika platser från början att välja att leta efter sin lillebror på. 

För att göra så att boken vid varje läsning skulle vara ungefär lika lång beslutades att 

lillebrodern inte skulle finnas på någon av dessa tre platser. Istället hittar huvudkaraktären 

sin lillebror när denne går tillbaka hem efter att ha gett upp sökandet. 

Att göra så att boken vid varje läsning och vid olika val skulle vara ungefär lika lång berodde 

på viljan att eliminera risken att barnens engagemang och intresse skulle variera beroende 

på hur snabbt de hittade lillebrodern. Detta ställdes dock mot situationen att de tre första 

platserna kunde kännas triviala och onödiga om lillebrodern ändå inte fanns där vilket också 

kunde ha minskat barnens engagemang. 



 

Sida 22 av 62 
 

Ändringen till att lillebrodern (som från denna ändring blev en lillasyster) skulle finnas på en 

av dessa tre platser motiverades av två stora orsaker. Den första anledningen var att boken i 

originalversion skulle bli drygt fyrtio sidor lång. För att förminska antalet bilder som behövde 

tecknas av den som tecknade bilderna behövde boken göras kortare. Detta var en önskan 

från tecknaren då tiden inte skulle räckt för denne att rita alla bilderna då en viss mäng tid 

avsatts för att hjälpa till med projektet. 

Den andra orsaken var att drygt fyrtio sidor var längre än genomsnittet på de böcker för 

åldersgruppen som analyserades i början av projektet. Därför valdes att förkorta den något 

så att den vid den kortaste läsvägen blev tjugosex sidor lång och vid den längsta vägen blev 

trettiotre sidor lång. Detta kändes som mer passande längd för barnen att läsa. 

4.1.2 Bildmanus 
Efter att manuset skrivits behövdes ett bildmanus. Vad detta är beskrivs i 

metodbeskrivningens produktdel men en kort förklaring är att det är en serie bilder som 

beskriver förfarandet av ett manus. Det användes här för att visualisera den tanke som fanns 

för varje bild. 

Bildmanuset skapades i två steg. Först ritades en version på papper, detta var en skiss endast 

målad med blyerts. Sedan, med inspiration från den handritade versionen skapades en 

version på datorn för lättare hantering. 

Handritad 

 

Figur 1: Handritat bildmanus. 
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Först ritades, som tidigare nämnt, en version på papper med blyertspenna. Detta 

tillvägagångssätt valdes eftersom det var lättare att få tankarna på pränt med en penna i 

hand än med mus och tangentbord. Dessutom skapades denna skiss av bildmanuset till stora 

delar då jag inte hade tillgång till en dator. Detta bildmanus användes enbart som ett första 

steg i skapandet av den datorritade versionen på grund av personlig preferens till att 

använda penna och papper. 

Här skulle också karaktärerna och miljön bestämmas. Då beslutades att karaktärerna skulle 

vara små monster. Detta eftersom en varelse som känner sig liten är något som barn kan 

relatera till när de lever i de vuxnas värld. Det skapar en gemenskap med karaktärerna. 

Sedan valdes att de skulle vara monster för att anatomin då blir lättare att teckna, de 

behöver inte ha avgörande mänskliga drag utan kan se ut hur som helst. Detta gör det 

enklare att teckna.  

Att karaktärerna kallades monster kan orsaka missförstånd hos barnen eftersom monster är 

ett negativt laddat ord. Det saknades dock, när detta faktum uppdagade sig, tid att ändra 

ordet då det är centralt i sagan. Dessutom är monster ett återkommande och populärt tema 

i många medier för barn, kanske framför allt barnfilmer. Exempel på detta är ”Monsters, 

Inc.” (Docter, Silverman, & Unkrich, 2001) eller “Where the wild things are” (Jonze, 2009). 

Det gjorde att barnen kan ha fått en mindre negativt laddad syn på begreppet monster än 

vad som befarades. 

Datorritad 

Sedan skapades en datorritad version av bildmanuset med hjälp av Photoshop (Adobe 

Systems, 2010) som hade två primära syften. Nedan visas en av dessa bilder. 

 

Figur 2: En av bilderna från det datorritade bildmanuset. 
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Det första syftet med detta var att om en datorritad version skapades så kunde varje bild lätt 

användas för att bygga en prototyp av det färdiga programmet. Detta gav en bild av hur 

boken skulle se ut i sitt slutgiltiga format och kunde visa syftet med den. 

Det andra syftet för en datorritad version skulle vara att bilder som ligger på datorn var 

mycket enklare att hantera mellan den som skapade bildmanuset och den som ritade 

bilderna. Därför skickades detta bildmanus, där varje bild motsvarade en bild som denne 

skulle rita, till Sofia Blixt som ritade de slutgiltiga bilderna. Här skall även ges tack till henne 

för hennes frivilliga insatser i projektet. För ritandet av bilderna hämtade hon inspiration 

från flera olika platser. Några sådana bilder har samlats ihop till en moodboard som visar på 

den visuella stil som eftersträvades. Dessa bilder har på intet vis använts i produkten utan 

har enbart funnits som inspiration då de egna bilderna skapades. 

 

 

Figur 3: Inspirationsbilder som användes för tecknandet av bilderna. Inspiration hämtades från bland annat 1) 

Monsters Inc. (Docter, Silverman, & Unkrich, 2001), Studio Ghibli-filmerna 2) Min granne totoro (Miyazaki, 

1988) och3) Spirited away (Miyazaki, Spirited Away, 2001), filmen 4) Monsters vs Aliens  (Letterman & Vernon, 

2009), boken 5) When a monster is born (Taylor, 2006) tillsammans med diverse bilder som hittades på 

internet  6) (revolutionmyspace.com), 7) (free-clipart.net), 8) (wallstyle.se), 9) (Inman, 08), 10) (Clker.com, 

2008). 

Den stil som blev vald blev det eftersom det ger en munter och framför allt gullig bild. Detta 

är en stil som både tecknaren och jag tycker mycket om och den reflekterar vår personliga 

stil. Dessutom är den attraktiv för barnen vilket som beskrivet i delkapitlet barn och digitalt 
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lärande är en viktig del av att digitalt lärande skall vara effektivt. En bra skapad produkt gör 

att barnen vill spendera tid på den vilket i sin tur ökar produktens utlärningsförmåga.  

Medan de bilderna tecknades för hand av henne togs nästa steg i utvecklingen, nämligen att 

skapa olika prototyper. När bilderna tecknats klart skannades de in och editerades i 

Photoshop (Adobe Systems, 2010) för att till slut vara klara. 

4.1.3 Prototyp 
Till att börja med skapades en prototyp i Game Maker (YoYo Games, 2009). Detta eftersom 

Game Maker är ett lätt verktyg för skapandet av prototyper, framför allt då av 2D-spel, vilket 

gjorde programmet väldigt välanpassat för att skapa en prototyp av barnboken.  

Denna prototyp hade som syfte att utöver det bildmanuset gjorde med att klargöra hur det 

skulle se ut så kunde prototypen visa upp hur programmet skulle fungera och visa hur 

navigeringen i boken skulle ske. Det var då möjligt att testa olika varianter och även om det 

mesta designmässiga förblev som det var vid första skapandet så klargjordes som sagt 

funktionaliteten och detta gjorde implementeringen mycket lättare. 

Fördelen för lärandet hos barnen med den interaktivitet som skapades i detta steg är som 

det klargjordes i delkapitlet om barn och digitalt lärande stort. Detta genom att varje 

interaktivt moment (ner till så enkla saker som att byta sida) gör att barnet måste lära sig att 

hantera situationen för att gå vidare. Detta är en stor fördel för digitalt lärande enligt 

Johnson, Perry och Shamir (2010) eftersom barnen då klart måste förstå sig på vad de gör. 

Skapandet av prototypen i Game Maker skedde som mycket annat i detta projekt i två 

iterationer. Först skapades en prototyp med bilderna från bildmanuset. 

 

Figur 4: Prototyp av boken i Game Maker med bildmanusbilderna. 
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Även om denna version inte var estetiskt vacker så gav det klart och tydligt en indikation på 

hur den färdiga versionen kunde gestalta sig. Detta var en testgrund för olika metoder att 

lägga upp programmet på eftersom prototypandet är väldigt enkelt i Game Maker och 

tjänade sitt syfte väldigt bra. Ikonerna i denna version ritades i Game Makers inbyggda 

ritfunktion och var även de bara skisser. 

Efter detta skapades en implementerad version med bildmanusbilderna för android 

(Android), detta skrivs mer om under implementering, som följdes av en Game Maker 

prototyp med de färdiga bilderna. Denna syftade till att vara en körbar PC-version av boken 

och var därför mer av en demoversion än en prototyp. 

 

Figur 5: Game Maker prototyp med de färdiga bilderna. 

Ovan visas en skärmdump av denna version av prototypen i samma skärm som 

skärmdumpen av den tidigare versionen. 

4.1.4 Implementering 
Tekniken som användes för implementeringen var Eclipse (2011) tillsammans med Android 

Development Tools (Android, 2011) som sedan kördes på en Samsung Galaxy Ace (Samsung 

Electronics, 2011). Efter detta tillgängliggjordes en surfplatta i form av en ViewSonic 

ViewPad 7  (ViewSonic, 2010) och den implementerade produkten överfördes då till den 

enheten som undersökningen sedan utfördes på som beskrivet i metodbeskrivningen. 

Denna del av utvecklingen var en utmaning eftersom kunskapen inte fanns innan projektet 

började att utveckla i Java eller XML och inte heller fanns vana av Eclipse (2011). Därför tog 
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det ett tag att komma igång och ett tack skall här ges till de frivilliga rådgivarna Marcus 

Johansson och Simon Haggren som hjälpte till med starten och undervisade i grunderna. 

Först skapades en enkel version med bildmanusbilderna. 

 

Figur 6: En skärmdump av programmet med bildmanusbilderna då det körs på Samsung Galaxy Ace (Samsung 

Electronics, 2011). 

Versionen på Samsung Galaxy Ace (Samsung Electronics, 2011) skapades för att efterlikna 

Game Maker prototypen och ämnade till att visa hur programmet skulle köras på 

Androidenheter. Denna prototypskapning klargjorde även tydligare hur programstrukturen 

skulle vara och fungerade i undervisande syfte för att öka kunskapen om utvecklingen i 

Eclipse (2011). När denna prototyp var färdigställd togs nästa steg i utvecklingen. Det var att 

utveckla den färdiga versionen av boken på en mobil enhet.  

På grund av att tillgången ännu inte erhållits till en surfplatta sköttes denna utveckling på 

samma telefon som den tidigare versionen, nämligen Samsung Galaxy Ace (Samsung 

Electronics, 2011). På den utvecklades således den färdiga versionen. Funktionaliteten var 

här densamma som för den tidigare versionen som körde med bildmanusbilderna. De stora 

förändringarna var att de riktiga bilderna fördes in samt att statusraden längst upp i bild. 

Efter detta gavs tillgången till surfplattan och det skapade spelet installerades och den 

färdiga produkt som användes under undersökningen skapades således, denna beskrivs mer 

under produkt. 

4.2 Produkt 
Här skapades således den färdiga produkten på en ViewPad 7 (ViewSonic, 2010). Denna 

produkt innehöll all funktionalitet för att undersökningen skulle kunna utföras även om fler 

funktioner skulle varit bra och vissa buggar var fortfarande existerande. Exempel på dessa 

saker är att det hade varit önskvärt att ett ljudspår fanns i produkten, detta för att de flesta 
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barnen i ålder tre till fem år ännu inte kan läsa. Engagemanget skulle därför kunna ökas av 

ett ljudspår som berättade vad som stod skrivet på varje bild. 

Trots dessa brister så var denna version tillräcklig för att utföra undersökningen på då den 

funktionalitet som behövdes fanns med. Användaren kunde bläddra till nästa sida genom att 

trycka på en pil där ingen ytterligare interaktivitet krävdes. Det gick inte heller att komma 

vidare till nästa sida genom att trycka på andra platser på skärmen vilket var ett krav då det 

var önskvärt att den interaktiva barnboken inte skulle växla sida så fort någon kom åt 

skärmen. 

Den trädstruktur som interaktiviteten bäddar för och som metoden var skriven utefter (se 

kapitlet om metodbeskrivning) och så även manuset (se underkapitlet manus under kapitlet 

arbetsprocess) fanns med i denna produkt. Detta genom att användaren i vissa skeden fick 

välja vart karaktären skulle gå. Ytterligare interaktivitet fanns även i form av att spelaren i ett 

skede får hjälpa huvudkaraktären att hitta en dörr och i ett annat skede att flytta på en sten. 

Dessa egenskaper hos produkten gör att den interaktiva barnboken på den mobila enheten 

med pekskärm stämmer överens med den definition som i kapitlet om digitalt lärande 

etablerades om vad ett videospel är. Den är fri, separat, osäker, oproduktiv, regelstyrd och 

på låtsas. Dessutom innehåller den algoritmer, grafik, gränssnitt och spelaraktivitet krävs för 

att använda den.  

Genom dessa attribut för denna produkt med sig de särskilda fördelar som definierats för 

videospel i kapitlet om digitalt lärande och styrkts av Johnsons, Perrys och Shamirs (2010) 

och Gees (2003) arbeten. Produkten drar också nytta av den sänkning av 

tillgänglighetströskeln som mobila enheter med pekskärm för med sig och som visats av 

Chiong och Shuler (2010). 

Utöver detta har produktskapandet efter bästa förmåga försökt inkorporera en aktualisering 

av genusfrågor och kulturfrågor såsom de beskrivs i bakgrunden och på så vis försökt 

förstärka de värderingar som det svenska samhället försöker styrka. Detta i enlighet med 

skolverkets egna ord: 

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de 

värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som 

förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. 

(Skolverket, 2010, s. 6) 

Dessa faktorer gör att produkten har fungerat bra för det syfte den skulle fylla under 

undersökningen. Här följer några bilder på den utvecklade produkten då den körs på 

ViewSonics ViewPad 7 (2010), den enhet som användes under undersökningen. 
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Figur 7: En bild på den färdiga produkten då den körs på ViewSonics ViewPad 7 (2010) under det första valet 

som skapar produktens trädstruktur. 

 

Figur 8: En bild på den färdiga produkten då den körs på ViewSonics ViewPad 7 (2010). Här brukas 

interaktiviteten genom en tryckning på ikonen för skog. Därefter växlar programmet till följande bild. 



 

Sida 30 av 62 
 

 

Figur 9: En bild på den färdiga produkten då den körs på ViewSonics ViewPad 7 (2010). 



 

Sida 31 av 62 
 

5 Dataanalys 
I detta kapitel klargörs resultatet av undersökningarna som genomförts på så vis att 

genomgående drag från undersökningarna lyfts fram. Detta styrks med citat och 

beskrivningar från de olika undersökningarna. För att på bästa sätt göra detta tydligt delas 

analysen av de deltagande observationerna och analysen av intervjuerna upp i delkapitel.  

Datan analyseras enligt den metod för analys som klargjorts i metodbeskrivningskapitlet. 

5.1 Deltagande observationer 
De deltagande observationerna har ämnat till att mäta engagemanget hos barnen precis 

som definierat i problemformuleringen. För att klargöra denna del av dataanalysen delas 

kapitlet in i två underkapitel där det första skall klargöra hur analysen skett och det andra 

visar på genomgående drag i datan som framkommit vid analys för att ge en bild av 

resultatet av undersökningarna.  

5.1.1 Analysmetod 
För att mäta engagemanget hos barnen kommer varje händelse därför sorteras i de följande 

fyra kategorierna. 

 Engagerad: Denna kategori syftar till att visa på de tillfällen då barnen är djupt 

involverade i produkten och denna är huvudämnet för deras uppmärksamhet. 

 Intresserad: Denna kategori syftar till att visa på de tillfällen då barnen visar ett 

intresse för produkten men av olika anledningar störs engagemanget. 

 Ointresserad: Denna kategori syftar till att visa på de tillfällen då barnen visar ett 

svagt intresse för produkten men av olika anledningar väljer att inte engagera sig. I 

denna kategori faller även de tillfällen då barnen blir uppmanade till att involvera sig i 

produkten men inte visar engagemang för att göra detta trots uppmaningarna. 

 Oengagerad: Denna kategori syftar till att visa på de tillfällen då barnen av olika 

anledningar inte visar något intresse för produkten. 

Dessa fyra kategorier har valts för att motsvara det flytande intresse som barnen visat under 

undersökningens gång. För att smalna av dessa kategorier så att de även tar hänsyn till 

situationer som påverkar barnens intresse för produkten delas varje av dessa kategorier in i 

de tre underkategorierna: 

 Sagan: Denna kategori syftar till att visa på de tillfällen då barnens uppvisade intresse 

eller brist på detsamma tycks bero på sagan som gestaltas i den interaktiva 

barnboken. 

 Enheten: Denna kategori syftar till att visa på de tillfällen då barnens uppvisade 

intresse eller brist på detsamma tycks bero på själva enheten som används. 
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 Socialt: Denna kategori syftar till att visa på de tillfällen då barnens uppvisade 

intresse eller brist på detsamma tycks bero på det sociala samspelet mellan barnen. 

 Omgivningen: Denna kategori syftar till att visa på de tillfällen då barnens uppvisade 

intresse eller brist på detsamma tycks bero på andra aktiviteter som barnet 

presenteras för i miljön. Denna underkategori förknippas sällan med högt 

engagemang eftersom engagemang i produkten tenderat till att dra 

uppmärksamheten ifrån omgivningen och omgivningen inte använts som ett medel 

för användandet av produkten. 

 Engagerad Intresserad Ointresserad Oengagerad 

Sagan 
Sagan engagerar 

barnen 

Sagan 

intresserar 

barnen 

Sagan orsakar 

ett ointresse 

hos barnen 

Sagan gör att 

barnen tappar 

engagemanget 

Enheten 

Enheten 

engagerar 

barnen 

Enheten 

intresserar 

barnen 

Enheten orsakar 

ett ointresse 

hos barnen 

Enheten gör att 

barnen tappar 

engagemanget 

Socialt 

Det sociala 

samspelet 

engagerar 

barnen 

Det sociala 

samspelet 

orsakar intresse 

hos barnen 

Det sociala 

samspelet 

orsakar 

ointresse hos 

barnen 

Det sociala 

samspelet gör 

att barnen 

tappar 

engagemanget 

Omgivningen 

Omgivningen 

engagerar 

barnen 

Omgivningen 

orsakar ett 

intresse hos 

barnen 

Omgivningen 

orsakar ett 

ointresse hos 

barnen 

Omgivningen 

gör at barnen 

tappar 

engagemanget 

Tabell 1: En visualisering av kategoriindelningarna i tabellform. 

För analysen av observationerna har alltså det inspelade materialet från undersökningarna 

granskats och händelser och situationer placeras in i de kategorier som de passar in i. Utifrån 

detta material kan sedan en slutsats dras om hur den interaktiva barnboken på en mobil 

enhet påverkat barnens engagemang. Detta genom att se hur barnens engagemang ter sig 

och vad som verkar vara orsaken till engagemanget eller brist på densamma. Denna analys 

görs för att efterlikna Stephen & Plowmans (2005) undersökning som beskrivet i 

metodbeskrivningen. 
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5.1.2 Genomgående drag och speciella händelser 
Detta delkapitel ämnar till att klargöra genomgående drag och tendenser som uppkommit 

under undersökningarna. Syftet med detta är att ge en bild dels av hur undersökningarna 

fungerat och även ge en bakgrund till läsaren så att denne kan förstå slutsatsen som dras 

och även dra egna slutsatser. 

Till att börja med bör en avvikande händelse beskrivas. Detta eftersom den skedde under 

den första undersökningen och sedan påverkade hur de fortsatta undersökningarna 

formades i den iterativa form som grounded theory föreslår (Bryman, 2002). Det som skedde 

var att barnen under första undersökningen visade ett starkt engagemang för produkten (på 

samma vis som de genomgående dragen visar på) men snabbt tappade intresset för 

produkten.  

Detta härleddes till att engagemanget låg först och främst i kategorikombinationerna 

Engagerad/Enheten och Intresserad/Socialt. Med detta menas att flera av barnen först och 

främst blev intresserade av produkten eftersom de blev uppmanade av förskollärarna att 

testa den (därmed ett socialt intresse) och barnen som testade produkten var väldigt 

engagerade i enheten. De förstod dock inte vad sagan handlade om till fullo eftersom de 

flesta barnen inte kunde läsa alls. Detta gjorde att barnen efter en stund alla föll in i 

kategorikombinationen Oengagerad/Sagan. De hade helt enkelt tagit sig igenom sagan ett 

flertal gånger och tittat på alla bilderna och eftersom ingen djupare förståelse fanns för vad 

sagan handlade om så brast intresset och de lämnade produkten. Detta gjorde att de 

fortsatta undersökningarna inleddes med en introduktion av produkten och en 

genomläsning av den för alla barn som deltog. 

Genomgående drag 

För att göra denna del av framläggande av data kortare och mer överskådlig har det valts att 

enbart lägga fram de fyra mest framträdande kategorikombinationerna med exempel på 

händelser som visar på dessa istället för att klargöra alla sexton. Dessa fyra genomgående 

drag i undersökningarna är också de som utgås från till störst del då slutsatsen dras och de 

som varit viktigast för resultatet av undersökningen. 

Oengagerad/Socialt: Detta var den första klart framträdande kategorikombinationen. Det 

som menas med kategorikombinationen är helt enkelt att barnen som deltog i testet helt 

tappade intresset för produkten på grund av det sociala samspelet mellan barnen eller 

mellan barn och vuxen.  

Att denna kategorikombination var så framträdande under undersökningen har att göra med 

att mängden barn som skulle delta vid undersökningstillfället inte var definierad. Detta 

eftersom även just det sociala samspelet mellan barnen ville medtagas. Det som skedde i 

dessa fall var att ett eller ett fåtal barn övertog produkten och ledde vägen. Detta 

förhindrade de andra barnen från att vara engagerade i produkten eftersom de till exempel 

inte kunde se vad som skedde och att de inte fick vara med att bestämma och/eller trycka. 
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Dessa saker gjorde att flera av barnen snabbt började tappa intresset även om det till en 

början fanns där. 

Denna kategorikombinations betydelse var tydligare ju fler barn som deltog vid 

undersökningstillfället eftersom det var svårt att interagera med produkten för fler än tre till 

fyra barn samtidigt. Dessutom kunde förloppet vid vissa tillfällen, efter att det påbörjats, 

saktas in genom att de vuxna som var närvarande hjälpte till med att strukturera en klar 

turordning och gjorde så att alla barnen kunde se. Förr eller senare tog dock detta förlopp 

överhanden. Den första av undersökningarna är dock undantagen från detta förlopp 

eftersom denna undersökning inte utfördes på riktigt samma vis. 

Oengagerad/Omgivningen: Denna kategorikombination betyder att barnen helt tappar 

intresset för produkten på grund av någonting som sker i omgivningen. Alternativt är det 

inte något som aktivt sker i omgivningen utan helt enkelt att barnens intresse är större för 

någon av de andra möjliga aktiviteterna på förskolan. 

Ovanstående scenario sker ofta under de genomförda undersökningarna. Barnen börjar med 

att visa intresse för produkten men tappar det snart för att istället rusa till en annan aktivitet 

i omgivningen. Det är svårt att säga vad anledningen till den första förlusten av intresset är 

som ett generellt drag. Ibland är det just som kategorikombinationen beskriver att intresset 

för omgivningen helt enkelt är större. Vid andra tillfällen kan det mycket väl vara att de blir 

lockade av andra barn eller att något problem med produkten gör att intresset minskar och 

de därför genast blir mer medvetna om omgivningen. 

Oavsett vad som är den första orsaken till att intresset för barnen skiftar till omgivningen så 

är det för de händelser som klassificerats här gemensamt att barnen genast växlar till en 

annan aktivitet i närheten. Ett av de mest framträdande och återkommande exempel på 

detta genom undersökningarna bör tas upp eftersom det även kan vara en förklaring till 

beteendet.  

Detta exempel börjar så att de barn som vid förberedandet av undersökningen inte skall vara 

med på undersökningstillfället blir tillsagda att de skall gå ut för att leka på gården. 

Anledningen till att de skall göra det är att tiden som undersökningen utförs på är den tid då 

barnen normalt är ute och leker på gården. I fortsättningen av undersökningstillfället händer 

det ofta att några av barnen efter att ha använt produkten en kort stund inte längre vill sitta 

still utan börjar röra på sig och springa omkring i rummet. Ofta sker dessa saker i den 

analyserade datan utanför kamerans blickfång men ljudet fångas av mikrofonen. Ett av dessa 

tillfällen är tydligt då ett av barnen börjar gråta för att hon vill ut och leka istället för att delta 

i undersökningen vilket sker en kvart in i den sjätte undersökningen. 

Att barnen vanligtvis brukar ha fri lek och få röra på sig och springa omkring samt att 

barnens vänner gör det under den tid då undersökningen genomförs kan också vara en 

möjlig förklaring till varför denna kategorikombination är så pass framträdande. 
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Engagerad/Sagan: Denna kategorikombination innebär att barnen är involverade i det som 

sker i den interaktiva barnboken. Det är för denna kategori svårt att avgöra om den första 

nyfikenheten beror på sagan, enheten, att vuxna säger till barnen att testa eller helt enkelt 

att det är något nytt. Det som är gemensamt för de händelser som klassificeras i denna 

indelning är att barnen uppvisar ett engagemang för det som sker i den interaktiva 

barnboken, även om detta engagemang är en övergång från att nyfikenheten påbörjats av 

andra anledningar. 

Dessa händelser sker naturligt under olika bitar av sagan men gemensamt för dem är att 

barnen ger uttryck av engagemang genom ljud eller gester för att de är involverade i det som 

händer i sagan. Oftast kommer dessa reaktioner under eller precis efter de interaktiva 

delarna av barnboken. Ett exempel på dessa händelser är att ett barn ofta utropar ”JAA” när 

han hittar karaktären Nano under stenen. Andra exempel är att barnen skrattar till när vissa 

saker händer eller att de börjar prata om saker som visas på skärmen. 

Engagerad/Socialt: Denna kategorikombination betyder att barnen uppvisar ett 

engagemang för produkten genom de sociala interaktioner som sker mellan barnen och 

mellan barnen och vuxna i omgivningen. Detta sker oftare än vad det var beräknat innan 

undersökningarna tog sin början och visar på ett starkt engagemang och framför allt en 

förståelse för sagan och/eller enheten. Det som sker under de händelser som klassificerats i 

denna händelse består av två olika typer, antingen är det genom interaktion barn emellan 

eller med vuxna. 

Interaktionen mellan barnen som klassificerats i denna kategori är då barnen diskuterar det 

som sker i sagan eller vid ett fåtal tillfällen även enhetens funktioner. Dessa diskussioner rör 

sig antingen om uppmaningar som ”Tryck på skogen” eller ”Tryck på grodan” eller så rör de 

sig om faktiska dialoger mellan barnen om vilket val som skall göras i de skeden av sagan då 

valbarhet finns. 

Interaktionen mellan barnen och de vuxna däremot brukar röra sig om att barnen 

kommenterar saker i sagan för de vuxna eller att barnen uppmanar de vuxna att delta i 

läsandet. Ett exempel är att ett av barnen vid ett tillfälle då grodan kommer upp på skärmen 

säger till undersökaren ”jag har en groda hemma” vilket följs av en kort dialog mellan 

undersökaren och barnen om grodor innan de återgår till produkten. 

Speciella händelser 

Dessa fyra genomgående drag var de mest framträdande under undersökningarna. Det finns 

dock två kategorikombinationer till som återkom och som bör klargöras innan fortsättningen 

av rapporten. Dessa är kombinationerna ”Intresse/Enhet” samt ”Ointresse/Enhet”. 

Intresse/Enhet: Med denna kategorikombination avses de händelser där ett intresse för 

produkten finns men till störst del är riktad mot enheten som sagan levereras på. Denna 
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händelse skedde återkommande men främst hos dem som redan suttit med produkten ett 

tag.  

Det som skedde i dessa händelser var att barnen på olika sätt slutade intressera sig för sagan 

och istället började undersöka enheten. Ett exempel på sådant är att ett barn vid ett tillfälle 

lyckades lista ut hur programmet kunde stängas av. Därefter intresserade han sig för att 

testa att stänga av enheten och sedan slå på den igen och till slut starta sagan. Liknande 

utforskningar av enheten var ett återkommande drag hos några av barnen men ofta slutade 

det i att de återigen startade upp sagan och fortsatte med denna. 

Ointresse/Enhet: Med denna kategorikombination avses de händelser där ett ointresse för 

produkten tycks bottna i enheten som den interaktiva barnboken levereras på. Även denna 

kategorikombination var återkommande och kom sig av olika oförutsedda fel med 

programmet och enheten. 

Ett exempel på en återkommande situation i denna kategorikombination var att barnen 

(trots att knapparna dolts under ett lager tape) kom åt den kapacitiva bakåtknappen som 

stängde av programmet. Detta orsakade förvirring hos barnen och ofta fick undersökaren 

ingripa och återigen starta programmet. Denna situation ledde till att inlevelsen i sagan 

bröts och följdes av att barnen antingen till viss del tappade intresset för produkten 

(speciellt då detta skedde flera gånger) eller att de tappade intresset för sagan och istället 

började försöka hitta den dolda bakåtknappen och återskapa det som hände. 

Ett annat exempel i denna kategorikombination var att programmet tog en stund på sig att 

ladda in nästa bild när barnen bytte sida. Det kan tyckas som en kort stund men resulterade i 

att barnen ofta hann trycka flera gånger och trodde att det var så den skulle användas. 

Programmässigt resulterade det istället i att programmet hoppade över sidor och ibland 

även slutade fungera. Oavsett vilket så resulterade detta i att barnen inte såg sagan som den 

var tänkt samt att barnen till slut störde sig på dessa fel och till viss del tappade intresset.  

5.2 Intervjuer 
Såsom beskrivet i metodbeskrivningen så utfördes intervjuer med förskollärare för att få 

ytterligare synvinklar på resultatet. Detta för att förskollärarna på ett bättre sätt kan tolka 

barnens beteende och de kan även visa på hur digitala medier används i förskolan idag och 

till viss del visa på hur anseendet på förskolorna är för digitalt lärande. 

Precis som delkapitlet om de deltagande observationerna kommer detta kapitel för 

överskådlighetens skull delas upp i två delar. Den första delen ämnar till att visa hur analysen 

av intervjuerna har skett och den andra delen syftar till att lyfta fram genomgående drag i 

den insamlade datan. 



 

Sida 37 av 62 
 

5.2.1 Analysmetod 
För att spegla förskollärarnas åsikter från intervjuerna skapas på samma sätt som i analysen 

av de deltagande observationerna kategorier där åsikterna placeras in för att åskådliggöra 

den data som insamlats. Kategorierna i detta fall är  

 Positiv: Denna kategori syftar till att visa på de gånger då förskollärarnas åsikter är 

klart positiva till det som frågan gäller. 

 Neutral: Denna kategori syftar till att visa på de gånger då förskollärarnas åsikter är 

neutrala till det som frågan gäller. 

 Negativ: Denna kategori syftar till att visa på de gånger då förskollärarnas åsikter är 

klart negativa till det som frågan gäller. 

Dessa kategorier är förvisso inte tillräckligt precisa för att helt klart åskådliggöra 

förskollärarnas åsikter, dock fungerar dessa kategorier för att ge en grov överblick över 

åsikterna. Till skillnad från analysen av de deltagande observationerna kommer inga 

underkategorier att struktureras utan istället kommer svaren från vardera fråga att separat 

delas in i kategorierna och kommer således enbart gälla det just den frågan gällde och inte 

någon av de andra frågorna. 

 Positiv Neutral Negativ 

Använder digitala 

medier idag 
Använder mycket Neutralt användande 

Använder lite eller 

inget 

Din åsikt av digitala 

medier för lärande 
Positiv inställning Neutral inställning Negativ inställning 

Barnens upplevelse 

av digitala medier 

för lärande 

Upplevs positivt Upplevs neutralt Upplevs negativt 

Mobila enheter för 

interaktiva 

barnböcker för barn 

Bra Neutralt Dåligt 

Barnens upplevelse 

av interaktiva 

barnboken 

Tyckt om Neutralt Tyckt illa om 

Barnens upplevelse 

av enheten 
Tyckt om Neutralt Tyckt illa om 

Tabell 2: En visualisering i tabellform av de kategorier som använts för analys av intervjuerna. 
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5.2.2 Genomgående drag 
För att på ett bra sätt visa hur resultatet av analysen blev finns i bilagorna (bilaga 5) en tabell 

över hur svaren från varje intervju och på varje fråga hamnade i kategorierna. Ett kryss i 

tabellen betyder att svaret fallit inom den kategorin och ett streck betyder att ett giltigt svar 

inte kunnat ges. I det fall där detta används är det på grund av att den förskollärare som 

intervjuades inte var med på undersökningen och därför inte kunde svara på frågorna 

gällande hur det gått. 

Utifrån frågornas natur samt svaren på dessa kan de delas in i tre grupper, dessa grupper är 

”Hur digitala medier används idag”, ”Förskollärares syn på digitalt lärande” samt 

”Förskollärarens utvärderande av undersökningstillfället”. För överskådligheten kommer de 

genomgående dragen från intervjudatan behandlas separat i var och en av dessa tre 

grupper. 

Hur digitala medier används idag 

Det generella draget av hur förskolorna använder digitala medier i dagsläget är att de är 

positivt inställda till det och försöker att använda det. Två av de intervjuade uttrycker dock 

att de skulle vilja använda det mer men att kompetensen är låg hos förskollärarna och det 

därför blir svårt att få in det tillräckligt mycket. 

Ingen av dem använder tv eller filmer under förskolan, dock uttrycker flera av dem att de 

använder projektorer. Detta kombinerar de med kameror och en del datorarbete så att 

barnen till exempel får ta kort på sig själva och sedan redigera dessa i datorn och visa på 

storbilden.  

En av förskollärarna uttrycker också att de använder diktafoner så att barnen får spela in sin 

egen röst och på så vis skapa egna sagor. Diktafonerna används också genom att föräldrar till 

barn med annat modersmål än svenska får läsa in de sagor som brukar läsas på den 

förskolan så att barnen kan ta del av dessa på sitt modersmål och på så vis hänga med 

bättre. 

Förskollärares syn på digitalt lärande 

Genomgående så är förskollärarnas syn på digitalt lärande väldigt positiv. De uttrycker en 

önskan att inte bara använda det som idag utan dessutom utöka användandet. Detta hindras 

dock av att kompetensen inte riktigt finns. 

De uttrycker också att det är viktigt att barnen introduceras till digitala medier och lär sig 

använda dessa redan i låg ålder eftersom vardagen idag är digitaliserad. De uttrycker dock 

åsikten att digitalt lärande enbart är ett komplement till allt annat. På intet sätt tycker de att 

det är bättre än de andra läroformerna på förskolan och inte heller tycker de att det skall 

ersätta dem. 

Utöver detta säger de också att barnen lätt förstår de digitala medierna och är positivt 

inställda till att få bruka dessa även om det varierar mycket från barn till barn. Denna 
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variation uttrycker de också som ofta baserad på hur mycket barnen får bruka digitala 

medier i hemmet men också vilket deras modersmål är (intresset sjunker för de barn som 

sämre förstår svenska). 

Förskollärarens utvärderande av undersökningstillfället 

Förskollärarnas syn på hur undersökningstillfället gått var alla positiva. De anser att barnen 

varit nyfikna och intresserade av produkten även om mängden barn kan ha förhindrat en del 

intresse från några av barnen. 

De uttrycker också ett intresse för formen av saga där barnen kan välja vad som skall ske 

som gjorts i denna produkt. Detta eftersom barnen diskuterat vad de skall välja vilket visar 

intresset och ökar samarbetsförmågan.  

Dessutom uttrycker de mild förvåning och förundran över att barnen så snabbt lärt sig 

behandla ett nytt medium men uttrycker också att det ofta är så med barnen, som en av 

förskollärarna uttrycker det ”Vi pedagoger måste hänga med på vad som händer, lätt att 

köra på det man alltid använt. Barnen kan mer än vi kan ibland”. 

Diskussionsmaterial 

Utöver dessa frågor ställdes även en till fråga, nämligen om förskollärarna skulle tycka att 

det vore nyttigt för barnen att tillsammans med en interaktiv barnbok av denna typ vore bra 

att ha diskussionsmaterial. Med detta menades då frågor skrivna på förhand som till 

exempel ”När ni kunde välja om ni skulle bli arg eller glad, vad valde ni då? Varför? Vad 

hände då?”. 

Deras svar på den frågan var enhälligt, nämligen att det vore väldigt bra eftersom 

valbarheten gör att de kan relatera mer till karaktärernas känslor än i vanliga barnböcker. 

Detta skulle kunna skapa ett starkt läromedel. De uttrycker dock också alla att barnen i tre 

till fyra års ålder är lite för unga för att kunna nyttja sådana diskussioner. Istället skulle 

sådant diskussionsmaterial vara mycket användbart i något högre åldrar. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 
För att genomföra den undersökning som bestämts brukades den interaktiva barnboken 

som skapades under projektet i linje med den metod som beskrivits i metodbeskrivningen. 

Detta innebar att tre förskolor besöktes under två tillfällen vardera uppdelade på olika 

dagar. Dessa undersökningstillfällen inleddes med en genomläsning av den interaktiva 

barnboken för barnen så att de skulle förstå vad det handlade om och också förstå sagan. 

Därefter fick barnen själva turas om att testa produkten och utifrån dessa interaktioner har 

deras engagemang utvärderats på kvalitativt vis. Resultaten från engagemangsanalysen blev 

att fyra kategorikombinationer som grupperar och förklarar engagemangstyperna blev mest 

framträdande och betydande för slutsatsen. Dessa var: 

 Oengagerad på grund av socialt samspel 

 Oengagerad på grund av distraktioner i omgivningen 

 Engagerad i sagan som berättas på den interaktiva barnboken 

 Engagerad socialt i diskussion om produkten 

Utöver de deltagande observationerna med barnen utfördes intervjuer med fyra stycken 

förskollärare. Dessa intervjuer ämnade utröna hur digitalt lärande användes idag i förskolan, 

vad förskollärarna ansåg om digitalt lärande samt hur de utvärderade resultatet av den 

undersökning som precis genomförts. 

Dessa intervjuer klargjorde att de förskolor som besöktes var positivt inställda till 

användandet av digitala medier i förskolan och önskar att de kunde använda det mer. De 

anser dock att det är ett komplement till resterande lärandeformer och på intet sätt får 

ersätta dessa. Idag använder de sig av projektorer, kameror, diktafoner och datorer i 

förskolorna för att barnen skall få testa på digitala medier. 

De har också iakttagit att barnen tycker det är roligt med digitala medier och att de lär sig 

snabbt även om intresset varierar från barn till barn. Utöver detta tycker de också att 

undersökningen som genomförts har gått bra och att barnen var nyfikna och engagerade i 

produkten även om också det varierade från barn till barn. 

Utöver dessa resultat utrönades också att det skulle vara intressant att använda valbarheten 

som möjliggörs i en interaktiv barnbok genom att låta barnen diskutera förutbestämda 

diskussionsfrågor. Dessa skulle då kunna röra etik och moralfrågor om beteendet hos 

karaktärerna. Detta är dock aktuellt först för barn i åldrarna fem år och uppåt. 
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6.2 Slutsats 
Detta delkapitel ämnar till att utifrån det resultat som uppnåtts i dataanalysen försöka att 

besvara frågeställningen. Frågeställningen som skall besvaras är som beskrevs i kapitlet 

problemformulering: 

Hur påverkas engagemanget hos barn av möjligheten att interagera 

och påverka det de läser i en barnbok genom att läsa dessa på mobila 

enheter med pekskärm?  

I enlighet med de erfarenheter Gee (2003) ger uttryck för visas det i resultatet att barnen 

under långa perioder kunde läsa den interaktiva barnboken om och om igen, de gav 

spontant glädjeuttryck när vissa saker hände och de diskuterade aktivt vad de skulle välja. 

Dessa fakta tyder på att engagemanget hos barnen var högt för de som använde produkten 

och stämmer även överens med vad den litteratur som granskats under bakgrundsdelen i 

rapporten säger. 

Att utropen och diskussionerna rörde sig kring de interaktiva bitarna av berättelsen samt att 

barnen ofta bläddrade snabbt igenom flera sidor för att komma till dessa bitar tyder också 

på att det är just möjligheten till interaktivitet som gör att barnen blir engagerade. 

Dessutom är de största anledningarna till att engagemanget hos barnen bryts att de inte 

känner deltagande i produkten på grund av det sociala samspelet mellan barnen tillsammans 

med att de inte vill sitta stilla utan hellre vill röra på sig. Detta tyder på att dessa faktorer bör 

kunna elimineras eller i alla fall minskas genom att minska gruppen och genom att barnen 

får använda produkten helt enligt eget val (när de känner för att sitta still) såsom skulle 

kunna vara fallet på förskolor eller i hemmen. 

Tillsammans med dessa resultat från de deltagande observationerna visar resultatet från 

intervjuerna på att även förskollärarna anser att digitala media är bra för lärande, vilket 

styrks av skolverkets egna riktlinjer (Skolverket, 2010). De klargör också att den produkttyp 

som användes under undersökningen skulle kunna brukas för lärandet, vilket styrks av 

bakgrundsdelen om digitalt lärande i denna rapport, hos barnen även om mindre grupper 

skulle vara att föredra. Utöver detta uttrycker de att den produkt som använts under 

undersökningen varit en bra början men att utveckling av den skulle behövas. 

Utifrån dessa resultat går det att tydligt se tendenser som kan börja på att besvara 

frågeställningen. Undersökningen är dock gjord i för liten skala för att ställa upp en färdig 

teori. Istället kan en hypotes framställas som dock skulle behöva utvärderas under flera 

undersökningar för att en teori skulle kunna skapas. Den hypotes som slutsatserna leder 

fram till är att: 

Engagemanget hos barnen ökas av möjligheten till interaktion med 

sagan i en barnbok och mediet mobil enhet med pekskärm ökar 
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tillgängligheten för barnen så att de lättare kan ta del av en sådan 

produkt. 

Det engagemang som produkten väcker hos barnen är helt i enlighet med vad som föreslogs 

under delkapitlet om barn och digitalt lärande. Genom detta engagemang ökas således 

förhoppningsvis barnens lärande (i det skrivna ordet) i takt med det ökade intresset för 

läsande. Det ökade lärandet är även det i enlighet med vad som diskuterats i delkapitlet om 

barn och digitalt lärande men är något som skulle behöva testas under en längre 

undersökning. 

Den språkförståelse och utveckling som barnen då får genomgå ökar, i enlighet med vad som 

diskuterats i kapitlet om barn och narrativ, barnets kognitiva funktioner. Det narrativa 

tillskottet ger också en grogrund för samhällets ideal i enlighet med vad som diskuterats i 

delkapitlena om genusaspekter och kulturella aspekter. 

6.3 Diskussion 
Denna del av rapporten ämnar till att ta upp felkällor i detta arbete och att sätta in 

rapporten i ett större sammanhang. 

6.3.1 Felkällor 
Denna undersökning är gjord i liten skala och därför har flera felkällor minskat arbetets 

stabilitet, några av dessa skall försöka klargöras och diskuteras i detta delkapitel. De felkällor 

som skall beskrivas rör själva produkten och fel med denna som kan ha påverkat 

engagemanget hos barnet. 

En av dessa är det faktum att de flesta barn i tre till fem års ålder inte kunde läsa det som 

stod på varje bild i den interaktiva barnboken. Detta visade sig under det första 

undersökningstillfället göra att barnens engagemang sjönk drastiskt. De tyckte förvisso att 

det var roligt att trycka sig igenom den, men efter att de gjort detta några gånger försvann 

deras intresse för att fortsätta. 

Under undersökningarna gjordes försök att reparera detta genom att undersökaren läste 

upp sagan för den under den första genomgången av den interaktiva barnboken samt att 

undersökaren satt med och svarade om de frågade vad det stod på någon av bilderna. Detta 

är en felkälla som, även om den minskades under undersökningen, kraftigt minskar 

engagemanget hos barnen eftersom de inte förstår vad som sker i den interaktiva 

barnboken. 

En annan felkälla med produkten som redan tagits upp i dataanalysen att barnen var att 

bilderna tog ett tag att laddas upp så att barnen hann trycka flera gånger på pilen för nästa 

sida innan den växlade. I och med att ingen spärr mot detta lagts in (på grund av bristande 

tid och kunskaper) växlade den interaktiva barnboken flera sidor i taget och ibland kraschade 
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även programmet. Detta var också en källa till missnöje hos barnen och ledde till att 

engagemanget minskade. 

Detta fel med produktens påverkan på undersökningen minskade i och med att 

undersökaren var närvarande och kunde reparera de problem som uppstod. Det ledde dock 

fortfarande till minskat engagemang och om ingen vuxen är närvarande som kan ordna upp 

de fel som uppkommer så skulle detta vara ett stort problem med produkten. 

En tredje felkälla med produkten var det faktum att den enhet som kom att användas under 

undersökningen hade kapacitiva kontrollknappar bredvid skärmen där barnen ofta lutade 

händerna eller höll enheten. Detta gjorde att barnen ofta kom åt dessa knappar av misstag 

vilket resulterade i att de, till exempel, stängde av programmet. Även det resulterade i att 

engagemanget hos barnen sjönk då de inte förstod vad som hände. 

Till en viss del hindrades detta genom en tapebit över knapparna vilket minskade 

känsligheten och gjorde att barnen inte av nyfikenhet tryckte på de knapparna. Situationen 

återkom dock fortfarande och även detta fick lov att lösas genom att undersökaren var 

närvarande och rättade till situationen när den uppstod. Troligtvis skulle barnen snabbt lära 

sig att hantera detta problem men det är ett onödigt problem som kan undvikas genom att 

ändra funktionen av knapparna i programmet. 

Utöver dessa felkällor kan det också mycket väl tänkas att en del av engagemanget hos 

barnen skulle kunna bottna i nyfikenhet på det nya mediet (som tas upp vidare i kapitlet 

framtida arbete). Detta eftersom det är teknik som många av barnen tidigare inte använt. 

Detta medför att deras förhållandevis höga engagemang skulle kunna minska markant allt 

eftersom de vänjer sig vid produkten. För att få veta om så är fallet skulle dock en mer 

rigorös undersökning behöva göras. 

6.3.2 Sammanhang 
Under undersökningens gång har jag upptäckt att det inte enbart är jag som tänkt i dessa 

banor. Istället har företag som Raben & Sjögren börjat göra barnböcker som applikationer till 

mobila enheter (Raben & Sjögren, 2011). Detta visar på att ämnet är av intresse även i stort 

då företag börjat skapa liknande produkter och indikerar således att framtiden för liknande 

produkter ser ljus ut då resultatet av denna undersökning är gott och marknaden tar fart. 

Denna rapport har också på ett nytt sätt kombinerat en undersökning av barns mottagande 

av ny digital media och barnlitteratur. Detta visar på ett klart sätt ett behov som i sin tur 

klargör en marknad för liknande produkter. Framför allt är syftet och funktionen av denna 

rapport att öppna upp för fortsatta undersökningar i ämnet och intresset för denna framtida 

marknad, vilket rapporten också gör på ett bra sätt. 
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6.4 Framtida arbete 
På kort sikt skulle de felkällorna som beskrivits i diskussionsdelen åtgärdas. Detta för att 

produkten skulle bli bättre som helhet och engagemanget således skulle höjas under 

användning av den. En sådan utveckling skulle färdigställa produkten för marknaden och 

göra att produkten skulle kunna säljas.  

Fortsättningen på kort sikt skulle dock inte vara att sälja produkten utan istället att bredda 

undersökningen med fler undersökningar på flera olika förskolor. Helst skulle dessa förskolor 

befinna sig på olika plats geografiskt för att eliminera den möjlighet att alla undersökta 

förskolors inställning till digitala medier grundas i att de är från samma område och således 

har liknande direktiv från regionstyrelser. 

På kort sikt skulle i undersökningen det även introduceras kontrollundersökningar. Dessa 

skulle kunna ta formen av att till exempel introducera barnboken i tryckt form också. 

Interaktiviteten skulle då kunna skötas av att gå till olika sidor (det krävs här hjälp av lärare). 

Detta skulle hjälpa till att visa om sagan är attraktiv i en form som inte är interaktiv. 

Ytterligare ett sätt att prova detta på skulle vara att göra kontrollundersökningar där sagan 

på den mobila enheten med pekskärm är linjär (det vill säga utan trädstruktur) och utan 

utmaningarna (att hitta dörren och trycka på stenen). Detta skulle visa om vidhållande av 

engagemanget vilar på just interaktiviteten eller på att produkten är ny för barnen (som det 

diskuterades under diskussionskapitlet). 

På lång sikt skulle arbetet sedan utföras över lång tid med samma urval. Detta eftersom 

möjligheten finns att en del av barnens intresse för produkten bottnar i nyfikenhet över att 

detta är en nyhet för dem och således skulle dala när produkten slutade vara en nyhet för 

dem. Om produkten under en sådan undersökning skulle fortsätta vara engagerande för 

barnen skulle detta ge ett mycket tydligare svar på frågeställningen eftersom engagemanget 

då skulle bero på den interaktiva barnboken och just interaktiviteten i den. 

Därefter skulle den hypotes som satts upp i denna rapport och som då skulle utvärderats i 

den längre undersökningen antingen kunna falsifieras och på så vis klargöra tydligare hur 

digitalt lärande kan användas och med stor sannolikhet också visa på uppgraderingar som 

behöver göras för att produkten skall fortsätta vara intressant för barnen. Alternativt skulle 

den klara den längre undersökningen med trovärdigheten i behåll och en teori skulle då 

kunna ställas upp för att beskriva interaktiva barnböcker på mobila enheter med pekskärms 

roll i digitalt lärande för framtiden. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Originalmanus 
Putte är ett litet monster 

Med många små kompisar 

Mini är hans kompis 

Lillan är också hans kompis 

även Pytte är hans kompis 

Putte har dessutom en lillebror som heter Nano 

Men var är Nano? 

Han verkar inte finnas någonstans!  

Putte måste ut och leta efter honom, annars kommer deras Mamma bli arg. 

Men först måste du hjälpa Putte hitta dörren. 

[På bilden finns en dörr som barnet får klicka på för att komma vidare] 

Tror du att Nano finns i skogen, vid sjön eller i staden? 

[Putte kommer ut och får välja på att gå till a. Skogen, b. sjön, c. staden] 

a. I skogen hör Putte ett djur, men vad kan det vara? 

 [Barnet får välja på a. en uggla eller b. en groda] 

 a. Mor Uggla, har du sett min syster Nano, frågar Putte 

  Ho! det har jag inte, säger mor uggla 

 b. Herr groda, har du sett min syster Nano, frågar Putte 

  Kväk! Det har jag tyvärr inte gjort, säger herr groda 

 Puttes syster verkar inte finnas i Skogen, Kan han vara i *? 

 [*Här skall de val komma upp som inte gjorts ännu visas upp. Om det är sista 

valet, gå förbi abc] 

b. Putte kommer till den stora sjön och där sitter Puttes Farfar och fiskar. 

Har du sett Nano, Farfar? Frågar Putte. 
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 Ja, han var här för en stund sedan, men jag vet inte vart han är nu, Svarar 

Farfar 

 Kanske han gömmer sig under stenen där. Tänker Putte. 

 [Putte försöker på bilden putta på stenen, men den är för tung] 

 Stenen är för tung, säger Putte, kan inte du hjälpa mig? 

 [Barnet får trycka på stenen för att Putte skall kunna flytta den. Men det är 

tomt] 

 Nej, där var han inte. Kan han vara i * 

 [*Här skall de val komma upp som inte gjorts ännu visas upp. Om det är sista 

valet, gå förbi abc] 

c. I staden finns det många stora människor och Putte känner sig liten 

 Hallå? Hallå? ropar han men ingen av de stora människorna verkar höra 

honom. 

 Putte blir ledsen, för han tycker inte om städer. Var kan lilla Nano finnas? I * 

 [*Här skall de val komma upp som inte gjorts ännu visas upp. Om det är sista 

valet, gå förbi abc] 

Putte kan inte hitta Nano någonstans. Han bestämmer sig för att gå hem och berätta för 

Mamma att Nano är borta. 

[Denna bild finns i tre upplagor, en för vardera skog, sjö och stad beroende på vilken som är 

den sista] 

När han kommer hem ropar Mini, Lillan och Pytte på honom. 

Nano gömmer sig i trädet, men vi kan inte klättra. Säger de tillsammans. 

Putte klättrar upp i trädet. 

Men var gömmer sig Nano? Kan du se honom? 

[Barnet får själv peka på Nano för att hitta honom] 

Putte vet inte om han skall bli arg eller glad på Nano. 

[Barnet får välja på a. arg eller b. glad] 

a. Putte blir jättearg på Nano för att han sprang ifrån Putte. 
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 Nano blir ledsen och börjar gråta. 

 Men Putte är en snäll storebror och tröstar Nano. För egentligen är han ju bara 

glad att han hittade sin lillebror. 

b. Putte blir jätteglad att han äntligen hittat Nano. 

 Putte berättar för Nano om alla äventyr han haft. 

 Nano tycker det var väldigt häftigt. 

När de kommer hem så har Putte och Nanos Mamma gjort saft och kakor åt alla barnen. 

Putte och Nano tycker jättemycket om saft och kakor. 

[Avslutande bild på Putte och Nano som äter kakor och dricker saft] 
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Bilaga 2 – Reviderat manus 
Putte är ett litet monster 

Med många små kompisar 

Mini är hans kompis 

Lillan är också hans kompis 

även Pytte är hans kompis 

Putte har dessutom en lillasyster som heter Nano 

Men var är Nano? 

Hon verkar inte finnas någonstans!  

Putte måste ut och leta efter henne, annars kommer deras Mamma bli arg. 

Men först måste du hjälpa Putte hitta dörren. 

[På bilden finns en dörr som barnet får klicka på för att komma vidare] 

Tror du att Nano finns i skogen, vid sjön eller i staden? 

[Putte kommer ut och får välja på att gå till a. Skogen, b. sjön, c. staden] 

a. I skogen hör Putte ett djur, men vad kan det vara? 

 [Barnet får välja på a. en uggla eller b. en groda] 

 a. Mor Uggla, har du sett min syster Nano, frågar Putte 

  Ho! det har jag inte, säger mor uggla 

 b. Herr groda, har du sett min syster Nano, frågar Putte 

  Kväk! Det har jag tyvärr inte gjort, säger herr groda 

 Puttes syster verkar inte finnas i Skogen, Kan hon vara i *? 

 [*Här skall de val komma upp som inte gjorts ännu visas upp. Om det är sista 

valet, gå förbi abc] 

b. Putte kommer till den stora sjön och där sitter Puttes Farfar och fiskar. 

 Har du sett Nano, Farfar? Frågar Putte. 
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 Ja, hon var här för en stund sedan, men jag vet inte vart hon är nu, Svarar 

Farfar 

 Kanske hon gömmer sig under stenen där. Tänker Putte. 

 [Putte försöker på bilden putta på stenen, men den är för tung] 

 Stenen är för tung, säger Putte, kan inte du hjälpa mig? 

 [Barnet får trycka på stenen för att Putte skall kunna flytta den.] 

 Där är ju lilla Nano! Då kan Putte och Nano gå hem. 

c. I staden finns det många stora människor och Putte känner sig liten 

 Hallå? Hallå? ropar han men ingen av de stora människorna verkar höra 

honom. 

 Putte blir ledsen, för han tycker inte om städer. Var kan lilla Nano finnas? I * 

 [*Här skall de val komma upp som inte gjorts ännu visas upp. Om det är sista 

valet, gå förbi abc] 

Putte vet inte om han skall bli arg eller glad på Nano. 

[Barnet får välja på a. arg eller b. glad] 

a. Putte blir jättearg på Nano för att hon sprang ifrån Putte. 

 Nano blir ledsen och börjar gråta. 

 Men Putte är en snäll storebror och tröstar Nano. För egentligen är han ju bara 

glad att han hittade sin lillasyster. 

b. Putte blir jätteglad att han äntligen hittat Nano. 

 Putte berättar för Nano om alla äventyr han haft. 

 Nano tycker det var väldigt häftigt. 

När de kommer hem så har Putte och Nanos Mamma gjort saft och kakor åt alla barnen. 

Putte och Nano tycker jättemycket om saft och kakor. 

[Avslutande bild på Putte och Nano som äter kakor och dricker saft] 
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Bilaga 3 – Brevet om godkännande som sändes till föräldrar 
Hej ! 

Mitt namn är Erik Bylund och jag studerar dataspelsutveckling vid Högskolan i Skövde. 

Under våren utför jag mitt examensarbete och i utvärderingen kommer jag att utföra 

observationer på förskolan där ditt barn går. 

Jag har valt att genomföra denna studie eftersom jag har diskuterat med förskolepedagoger 

och förstått att en högre integrering av digitala medier i förskolemiljöerna är önskvärd. Därför 

vill jag se hur interaktiva barnböcker på en Tablet PC kan öka intresset för läsning hos tre- till 

femåringar. Jag har tänkt undersöka detta genom deltagande observationer där barnen 

frivilligt får testa min barnbok under den fria lekstunden eller lässtunden. Frågan vi då ställer 

till dig som är vårdnadshavare är om ditt barn får vara med vid observationstillfällena.  

Observationerna kommer att spelas in med en videokamera och materialet kommer endast 

användas i när det insamlade materialet analyseras. När materialet är analyserat kommer det 

som spelats in att förstöras. I studien kommer ditt barn att vara helt anonymt. 

Vänligen lämna intyg om godkännande senast den 20/4-11. 

Om det är något ni undrar får ni gärna kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar 

Erik Bylund 

Mail:a08eriby@student.his.se 

Tel:0706950345 

Handledare: Jana Rambusch 

Mail: jana.rambusch@his.se 

Tel: 0500 - 44 88 38 

 

Intyg om godkännande 

Jag godkänner att mitt barn deltar i er studie 

 

Vårdnadshavarens underskrift:  Vårdnadshavarens underskrift: 

     

Datum:    Datum: 

 

Namnförtydligande:   Namnförtydligande:
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Bilaga 4 – Papper om godkännande till de intervjuade förskolelärarna 
Hej! 

Mitt namn är Erik Bylund och jag studerar dataspelsutveckling vid Högskolan i Skövde. 

Under våren utför jag mitt examensarbete och i utvärderingen genomför jag intervjuer med 

pedagoger på olika förskolor i Skövde. 

Jag har valt att genomföra denna studie eftersom jag har diskuterat med förskolepedagoger 

och förstått att en högre integrering av digitala medier i förskolemiljöerna är önskvärd. Därför 

vill jag se hur interaktiva barnböcker på en Tablet PC kan öka intresset för läsning hos tre- till 

femåringar. Jag har tänkt undersöka detta genom deltagande observationer där barnen 

frivilligt får testa min barnbok under den fria lekstunden eller lässtunden. Dessutom 

kompletterar jag detta med intervjuer av pedagoger på förskolorna jag genomför 

observationer på. Därför frågar jag om du godtar att delta i en sådan intervju. 

Ljudet från intervjuerna kommer spelas in och materialet kommer endast användas när det 

insamlade materialet analyseras. När materialet är analyserat kommer det som spelats in att 

förstöras. I studien kommer du vara helt anonym. 

Om det är något ni undrar får ni gärna kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar 

Erik Bylund 

Mail:a08eriby@student.his.se 

Tel:0706950345 

Handledare: Jana Rambusch 

Mail: jana.rambusch@his.se 

Tel: 0500 - 44 88 38 

 

Intyg om godkännande 

Jag godkänner att delta i er studie 

 

Underskrift: 

 

Datum: 

 

Namnförtydligande: 
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Bilaga 5 – Tabell som åskådliggör den insamlade intervjudatan 

             

 


