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Den kvalitativa studiens syfte var att beskriva och förstå barns kommunikation och 

interaktion vid användning av iPad. Observationer har skett på tre olika förskolor som 

aktivt använder iPad i sin verksamhet. Studien har utgått ifrån sociokulturella teorin om 

att barn lär av varandra i interaktion.  

 

I studiens resultat har det framkommit att barn interagerar när de satt flera barn runt 

gemensam iPad. Det framkom också att en interaktion sker barn- iPad då barn vid flera 

tillfällen verbalt kommunicerade med appen. Kommunikationen runt iPaden gick genom 

det styrande barnet både verbalt och icke verbalt. De icke styrande barnen gav 

instruktioner till det styrande barnet som de sedan såg på skärmen om det genomfördes. 

Då verbala instruktioner inte utfördes gjorde barnet en icke verbal handling i form av eget 

handlande.  

 

I diskussionen jämförde vi studiens resultat med teorier och tidigare forskning. 

Användandet av iPaden i den pedagogiska verksamheten och en närvarande pedagog är 

av betydelse för att lärande ska ske. Interaktion och kommunikation uppstod i aktiviteten, 

men pedagogens roll är att utmana barnen. 
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The qualitative study was designed to describe and understand the child's communication 

and interaction when using the iPad. Observations have been made on three different pre-

schools that are actively using the iPad in their activity. The study has been based on the 

socio-cultural theory that children learn from each other in interaction. 

 

The results of the study have revealed that children interact as they sat several children 

around common iPad. It also emerged that an interaction occurs child - iPad when 

children on several occasions verbally communicated with the app. The communication 

around the iPad went by the governing child both verbally and nonverbally. The non-

steer kids gave instructions to the governing child, which they saw on the screen if it was 

implemented. When verbal instructions were not carried out did the child a nonverbal 

action in the form of own actions. 

 
In the discussion, we compared the results of the study of theories and previous research. 

The use of the iPad in the educational activities and having a currently teacher are 

important for learning to happen. Interaction and communication emerged in the activity, 

but the educator's role is to challenge kids. 
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Bakgrund 
Informationsteknik är numer ett vanligt förekommande pedagogiskt verktyg i förskolan. 

Teknikens utbud och användning kan variera. Vår erfarenhet är dock att det saknas 

kunskap om informationsteknikens syfte och betydelse. I denna studie har vi valt att rikta 

uppmärksamhet mot iPaden som pedagogiskt verktyg i förskolan och då i första hand 

interaktionen mellan barn i samband med användningen av just detta verktyg.  

 

I följande avsnitt redogör vi för studiens motiv, syfte, frågeställningar, teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning. 

 

Inledning 
I dag är iPad eller den så kallade surfplattan mer och mer vanlig i både förskola och 

skola. Den beskrivs som ett multimedialt verktyg i undervisningen som bidrar till olika 

former av interaktion; mellan tekniken och barnet, mellan barn samt mellan barn och 

vuxna. Ett multimedialt verktyg är dock inte fullkomligt i sig själv, i synnerhet inte i en 

verksamhet med bestämda mål. Där krävs en medveten användning av de verktyg som 

görs tillgängliga och i och med det pedagogens medverkan (Klerfelt, 2007). 

 

Genom egna erfarenheter av iPad i arbetet på förskolan märker vi att många barn vill 

använda sig av detta verktyg dagligen. Det är vanligt att barn sitter och arbetar ensamma 

eller tillsammans då iPaden finns tillgänglig hela dagarna, eftersom den är ett verktyg 

bland alla andra möjligheter som erbjuds barnet i förskolan. De interaktioner som sker i 

andra lekmiljöer såsom hemvrå eller byggrum är ofta synliga, medan interaktionen vid en 

iPad är mer sluten och svårare att utläsa. Detta har gjort oss intresserade av att studera 

interaktionen i samband med barns arbete vid iPaden. 

 

Barn- och skolchefen i den aktuella kommunen tycker det är viktigt att förskolan är med i 

samhällsutvecklingen. Eftersom vi lever i en digital värld med många olika hjälpmedel, 

däribland iPaden, har barn och skolchefen försett pedagoger och barn inom förskolan 

med detta digitala verktyg. Det har gjorts en IT- plan kallad PlanIT: Nutid och framtid 

med digitala resurser i Barn & Skola (2013), (E. Ingemarsson, personlig kommunikation, 

15 september, 2013). Ett argument i PlanIT är att en tidig introduktion i förskolan kan 
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skapa en förståelse för hantering av digitala verktyg. Detta kan i sin tur möjliggöra ett 

effektivare lärande. Det andra argumentet är att det är viktigt att barn lär sig hantera 

informationssamhället. Detta genom att ge barnen digital kompetens. Vidare beskrivs det 

i PlanIT (E. Ingemarsson, personlig kommunikation, 15 september, 2013) att de digitala 

verktygen främst ska ha tre funktioner; som ett redskap för lärande, för dokumentation 

och som informationskälla. Målsättning för användandet av olika digitala redskap som 

iPad, dator, digitalkamera och interaktiv tavla innebär att implementera nya arbetsformer 

som inbegriper digital teknik. Det innebär att barnen ska utforska, utveckla och 

konstruera med hjälp av de olika digitala redskapen som därmed ska stimulera lärandet. 

Barnen ska enskilt och tillsammans med andra utveckla sitt sätt att uttrycka sig på, öva på 

samarbete och genom demokratiska processer förmedla sina tankar och därmed kunna 

påverka sin vardag med hjälp av digital teknik. 

 

För att få en överblick över hur verktyget iPad används i verksamheterna valde vi som en 

bakgrund att intervjua förskolecheferna till de förskolor som deltar i studien (bilaga1). 

Med kommunens IT-plan som grund anser förskolecheferna att det ligger i deras 

åtaganden att introducera barnen i den digitala tekniken och se till att alla barn får en bas 

inom digital kompetens. IPaden inbjuder till nya möjligheter och kan bidra till ett nytt 

arbetssätt. Vidare menar förskolecheferna att det finns många bra appar som kan 

användas där flera av förskolans läroplansmål stimuleras, bland annat språk, 

kommunikation, drama och skapande. Pedagogens förhållningssätt till hur appar ska 

användas avgör om en app blir ett bra komplement i verksamheten anser 

förskolecheferna.  

 

Förskolan ska sträva efter att barnet utvecklar sin nyfikenhet, företagsamhet och sina 

intressen enligt förskolans läroplan Lpfö98/10 (Skolverket, 2010). Barnets vilja och lust 

att lära ska stimuleras. Barnen ska även ges möjlighet att skapa och konstruera med hjälp 

av olika tekniker och redskap. Med hjälp av iPaden kan barn utveckla ett intresse för 

bilder och texter samt utveckla sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om 

dessa på ett annat sätt än bara genom tillexempel en vanlig bok detta enligt förskolans 

läroplan Lpfö98/10. 

 

IPaden inspirerar numera till både forskning och diskussion i media (Kjällander, 2013). 

Debatten i media kan handla om iPadens användningsområde och vilka effekter den har 
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på barn; till exempel (Högströms, 2013) artikel om att barn som använder iPad får sämre 

ordförråd. Det finns således dels en debatt om betydelsen av att barn får tillgång till och 

lär sig använda digital teknik, dels kritiska synpunkter och attityder till om tekniken 

behövs, om den ger oönskade konsekvenser eller om den är för komplex för små barn. 

Av de olika diskussioner och synpunkter som växer fram runt iPaden har vi valt att 

fokusera på interaktionen mellan barn i samband med användning av just denna teknik. 

Studien fokuserar därmed på de möjligheter till kommunikation och interaktion som 

iPaden ger som ett pedagogiskt verktyg när flera barn använder den. Mot bakgrund av 

den aktuella kommunens IT-plan för förskolan (E. Ingemarsson, personlig 

kommunikation, 15 september, 2013) riktas studiens intresse mot en av de funktioner 

som digital teknik förväntas ha, nämligen att den ska stimulera lärande.  

 

Syfte 
IPaden anses (av barn och skolchefen i den aktuella kommunen som vi gör studien i) vara 

ett givet verktyg i förskolans pedagogiska verksamhet dels för att introducera barnet i 

informationssamhällets villkor och möjligheter, dels för att iPaden förväntas skapa nya 

förutsättningar för lärande. Lärande i förskolan kan möjliggöras via barns 

kommunikation och interaktion vid användningen av ett digitalt verktyg. Studiens syfte är 

att beskriva och förstå barns kommunikation och interaktion vid användning av iPad i 

förskolan. 

 

Frågeställningar 
Hur kommunicerar barnet vid användningen av iPad i förskolan? 

Vad karaktäriserar interaktionen barn-barn vid användningen av iPad i förskolan? 

Vad karaktäriserar interaktionen barn-iPad vid användningen av iPad i förskolan?  

 

Teoretiska utgångspunkter 
Enligt ett sociokulturellt perspektiv kan vi utgå från att barn lär i ett socialt samspel. 

Strandberg (2006) beskriver att lärandet enligt sociokulturellt perspektiv står för praktiska 

aktiviteter. I denna praktiska aktivitet tillförs eller tas det bort verktyg eller artefakter som 

kan skapa ett tankearbete hos individen. Detta innebär att när ny kunskap utväxlas i det 
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sociala samspelet kan en utveckling och ett lärande ske. Vygotskij (1896-1943) är en av 

filosoferna som rör sig inom detta perspektiv med en egen teori och han har därigenom 

blivit en portalfigur.  

 

Vygotskijs (2005) teori förklarar att individer som befinner sig i grupp utvidgar det 

sociala beteendet som gör oss till människor. Barnets lek och kreativitet är en förlängning 

av barnets tidigare upplevelser och erfarenheter. Genom dessa upplevelser och 

erfarenheter skapar barnet en fantasilek för att bearbeta sina upplevelser. Vygotskijs teori 

om lek innebär att när barnen själva får välja lekmiljöer och material är det först då som 

barnen upplever att leken blir på riktigt. Då kan leken fortgå under en kortare eller längre 

stund eller till och med dagar. Leken kan dessutom innefatta andra barn eller lekas 

ensam, interaktion med andra barn innefattas alltså oftast men inte alltid. Där barnet 

tillsynes leker ensam finns troligtvis ett ursprung ur ett socialt sammanhang från tidigare 

upplevelser och erfarenheter. 

 
Vygotskij (1978) beskriver begreppet zonen för den närmaste utvecklingen. Denna zon 

kan delas i två nivåer, där den första nivån är det barnet kan göra självständigt i 

dagsläget. Medan nästa nivå handlar om vad barnet tillsammans med någon som innehar 

mer kunskap inom det specifika området kan lära sig och på så sätt utveckla leken. 

Genom att imitera sina kamrater eller den vuxne kan barnet röra sig mellan nivåerna av 

vad de kan och vad de ännu inte har lärt sig. Dock finns vissa begränsningar då den 

intellektuella utvecklingen inte alltid följer barnet i dess närmaste zon. Vi tolkar det som 

att aktiviteterna på förskolan bör ligga i närheten av var barnet befinner sig och vara 

meningsfulla för att en utveckling ska ske inom den närmaste utvecklingszonen. 

 

Vygotskij (2001) beskriver barnets tänkande- och språkutveckling att innan de lärt sig 

läsa och skriva lär sig barnet tolka symboler och bilder. Vilket innebär att det sker 

tankeprocesser som gör att barnet lär sig att känna igen olika ting och ord som de sedan 

kan föra över i handling eller språk. Till stor del innebär det att barnen har lärt sig känna 

igen symboler och bilder därför har barnet lätt att navigera sig på exempelvis en iPad. De 

kan alltså föreställa sig en bild på gräs för att kunna minnas hur det doftar. Barnet kan 

därmed föreställa sig saker med en konstruerad tanke. I vidare tanke- och språkutveckling 

förstår barnet symbolernas värde och att dessa mönster betyder saker som att gräs står för 

både bildsymbolen och bokstävernas värde, samt att nyklippt gräs doftar på ett specifikt 
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sätt. Vi tolkar det som att barn som använder sig av digital teknik ofta tar genvägar för att 

komma fram till målet med uppgiften. Barnen hoppar över att läsa sig till kunskapen, de 

provar sig fram istället och använder sig gärna av en mer erfaren person för att komma dit 

de vill.  

 

Reformpedagogen (Dewey, 2004) anser att lärande sker genom själva reflekterandet av 

aktiviteten. Utifrån ett barns naturliga instinkter att vilja undersöka, menar Dewey att 

drivkraften i ett projektarbete är det viktigast att planera, handla och reflektera för att ett 

lärande ska ske. Att sedan se på resultatet och reflektera igen för att skapa sig en 

erfarenhet. Dewey anser också att människan av naturen är social och att verksamheten 

ska utgå ifrån det. Det kan ske genom att placera barn så att utbyte av tankar kan ske och 

att interaktion uppmuntras till att nå ett gemensamt mål. Dessutom anser han att förskolan 

ska vara ett miniatyrsamhälle som ska spegla den utvecklingen som sker i samhället. Det 

kan ske genom att ha en gemensam produktiv aktivitet; detta motverkar egoism och 

konkurrens barnen emellan. Dewey beskriver fyra instinkter, den sociala som hör 

samman med språket och som han anser vara ett behov. Den andra instinkten handlar om 

att tillverka saker med sina händer, att konstruera något. Den tredje instinkten handlar om 

att vilja undersöka hur saker och ting fungerar. Den fjärde och sista instinkten som 

hänger ihop med viljan att undersöka samt språket är den konstnärliga instinkten. Dewey 

anser att dessa instinkter hänger ihop för det är viljan att kommunicera som han anser 

vara den sammanflätade länken mellan de fyra instinkterna. Just begreppet instinkt är 

numera utbytt mot drivkrafter eller intelligenser; dessa drivkrafter är individuella. 

Dewey menar också att vid kunskapsinhämtning är det inte meningen att alla ska lära sig 

allt om det nya ämnet. Utan barnen ska knyta an till den kunskap som de är intresserade 

av genom att arbeta tematiskt, för att mängden information är allt för stor.  

 

Alexandersson (2002) menar att iPad påverkar barns handlingar och deras sociala 

relationer genom att det skapas en pedagogisk praktik, där barn med handledning av 

pedagogen skapar kommunikationsarenor. I samspelet mellan barn-barn och iPaden 

uppstår nya pedagogiska möten som innebär att man har en meningsskapande relation. 

Denna meningsskapande relation uppstår under interaktion under mötena mellan iPaden 

och barnen. Interaktionen ger barnen nya erfarenheter och en kunskapsutveckling kan 

ske, utöver det påverkas barns handlingar och sociala relationer. Författaren menar att det 

sociala samspelet skapar ett subjektskapande hos barn genom att individen speglar sig i 
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de människor barnet möter och därigenom får erfarenhet av vad andra kommunicerar till 

det och barnet till andra. Barns gemensamma arbete vid en iPad skapar däremot en 

intersubjektivitet och med det menas att här är även iPaden med i kommunikationen. 

 

En sammanfattning av de olika teorierna är det sociokulturella perspektivet där barns 

lärande kan uppstå genom att barn tillsammans imiterar varandra. Genom att barnet själv 

får möjlighet att välja aktivitet stannar barnet längre i aktiviteten detta menar (Vygotskij, 

2005). Dessutom menar Vygotskij att barnet genom att imitera och interagera 

tillsammans med en mer erfaren kamrat eller vuxen befinner sig i en optimal situation för 

att lärande ska kunna ske. Dewey (2004) menar att lärandet uppstår när barnet själv är 

med i processen att planera, handla och reflektera kring vad som hänt i aktiviteten. 

Dewey menar även att placeringen av barnen i en grupp är avgörande för om 

kommunikation uppstår, så delaktigheten uppmuntras. Att arbeta tematiskt skapar 

förutsättningar för att barnen ska klara av all den information som finns, genom att alla är 

lika delaktiga skapas ett gemensamt mål. Alexandersson (2002) beskriver en 

kommunikationsarena där iPaden är ett verktyg för att skapa nya meningsskapande 

relationer. Barns subjektskapande utvecklas med hjälp av iPaden till en intersubjektivitet 

genom att iPaden är med i kommunikationen. Sociala samspelet är den gemensamma 

länk som nämnda författare bygger sina teorier på. Dessa teorier kommer vi att använda 

oss av i analysen av resultatet.  

 

Tidigare forskning    
Vi har valt att använda oss av modern forskning som inriktat sig på hur iPaden kan 

utveckla och fördjupa interaktionen mellan barn och mellan barn och iPad. Studierna har 

utförts av Aglassinger, Strindholm, Kallin och Rudnik Norling, (2012), Klerfelt (2007) 

och Linderoth (2004). Aglassinger m.fl. (2012) undersöker hur barn förhåller sig till att 

vänta på sin tur och om turtagning sker. Klerfelt (2007) gör en undersökning om hur 

pedagoger och barn lär sig tillsammans av att använda det multimediala verktyget iPad. 

Linderoth (2004) undersöker hur spelet/appen skapar interaktion med barnet. Samtliga 

forskare har använt sig av videoobservationer för sin datainsamling. Klerfelt (2007) har 

dessutom använt sig av intervjufrågor till pedagoger för att fördjupa observationerna.  
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Aglassinger m.fl. (2012) menar att barn som går i förskolan idag föds in i en digital värld. 

Författarna anser att förskolan behöver integrera modern teknik i förskolans verksamhet 

för att spegla den verklighet som dagens barn lever i. De hänvisar till förskolans läroplan 

Lpfö98/10 (Skolverket, 2010) som beskriver att förskolan ska sträva efter att barn 

utvecklar ett intresse för olika medier och lär hur de kan kommunicera, söka ny kunskap 

och kunna samarbeta i dagens samhälle med dess effektiva och snabba informationsflöde. 

I studien utgår (Aglassinger m.fl., 2012) från utvalda appar där syftet är att exempelvis 

stärka språk och socialt samspel. De använder sig av en app som heter ”What´s that 

Sound” vilken har som huvudsakligt syfte att barnet ska lyssna och urskilja ljud. Då 

spelet utgår från att ett barn i taget får trycka på en knapp för att det ska komma ett ljud 

behöver barnen ha ett fungerande samspel och kommunikation. Resultatet av studien 

visar att pedagogerna behöver vara närvarande vid samspelet för att kunna stärka och 

utmana barnen i deras lärprocess. Ibland behöver pedagogen vara i bakgrunden, ibland 

behöver pedagogen vara mer aktiv i att utmana så att lärandesituationer kan uppstå menar 

författarna. Vidare menar författarna att det är viktigt med ett syfte till användandet av en 

app. Författarna menar att en så kallad dålig app kan bli ett bra lärverktyg om det finns en 

samspelande pedagog som utmanar barnen att tänka hur de ska komma vidare i spelet. Då 

kan en sådan app påverka barnen positivt så ett eventuellt lärande sker. 

 

Syftet med (Klerfelts, 2007) studie är att studera barns skapande med datorn som verktyg, 

interaktionen mellan barn och barn samt barn och pedagoger. I dessa interaktiva möten 

kommunicerar barn med hjälp av sina muntliga förmågor samt gester och bilder. Bilderna 

kan bestå av animeringar vilket bidrar till ytterligare interaktivitet. Resultatet från 

Klerfelts forskning är att pedagogerna har möjlighet att skapa interaktiva möten om 

pedagogerna har kunskap om hur dessa möten skulle kunna se ut. Är pedagogen 

närvarande och visar intresse för barnens mediakultur utvecklas ett ömsesidigt intresse 

och en interaktion sker mellan barnet och pedagogen. En förväntan av att lära 

tillsammans skapas i denna närvaro och bidrar till ett befästande av språkbruket. 

Fortsättningsvis beskriver författaren en situation där en pedagog visar barnet en aktivitet 

där man kan konstruera en bild. Barnet visar sedan ett annat barn genom att sätta 

kamraten i knäet, för att så hade hon suttit hos pedagogen och sedan manövrerar de sig 

igenom de kunskaper hon precis har tillägnat sig. I denna interaktion med sin kamrat 

menar författaren att man kan se att barnen vill äga kunskapen, de vill kunna utforska 
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materialet och de vill kunna förstå. Detta för att sedan kunna uttrycka vad det är de lärt 

sig.  

 

Linderoth (2004) som gjort sin avhandling kring dataspel har som syfte att undersöka och 

kartlägga hur dataspel kan få mening och framförallt hur barn interagerar med datorspel 

och det spelen innehåller. Författaren undrar hur detta interaktionsmönster kopplas till 

lärandet som uppstår i datorspelandet? Linderoth använder sig av en metod som kallas 

interaktionsanalys, vilket är vanligt i studier kring informationsteknik. Linderoth anser att 

formen för detta analysverktyg är att kunna utläsa mönster och kartlägga processer i hur 

människor interagerar och utför sina handlingar i sociala sammanhang tillsammans med 

en artefakt. Resultatet av studien är att barnen växlar mellan olika sätt att interagera med 

spelet genom att låta bli att läsa det som finns skrivet och istället använder de sig av 

bilder för att själva hitta former för hur de ska agera framför skärmen. Det kan liknas vid 

att barnen sitter och kommenterar det som sker i spelet högt för sig själva. Barnen har 

dessutom möjlighet att se att det finns “riktiga” regler i påhittade spelvärldar och de har 

möjlighet att växla mellan dessa under spelets gång. Författaren pekar även på att de 

termer barnen använder sig av när de spelar, som till exempel “jag dog” har en innebörd 

av att spela ett rollspel alltså inget som förändrar deras självbild utan att det i 

spelsammanhanget handlar om att man förlorar. När barnen sedan leker rollekar utifrån 

spelupplevelser visar de på den interaktion som skett med spelet. Barnen får oftast olika 

roller och använder sig av begreppen som de har uttalat under tiden som de spelat. 

Dessutom menar Linderoth att det som driver aktiviteten framåt är att det är barnen själva 

som beslutar vad som ska ske. De spelprocesser som författaren beskriver handlar om att 

de barn som kan eller har tidigare erfarenheter av spelet gärna blir den som tar vid när ett 

samspelande sker. Linderoth menar att barn som har olika grundförutsättningar tar hjälp 

av varandra för att klara av spelen, exempelvis att kompisen visar först för att sedan få 

prova själv att klara av banor. Det sker även en interaktion och lärprocess i och med 

denna aktivitet. Dels med barnen, men författaren vill framförallt visa dels att det sker en 

interaktion med spelet genom att barnen först måste läsa av vad som ska ske för att sedan 

prova om den hypotesen fungerar.  

 

En sammanfattning av dessa studier som vi använt oss av är att samtliga visar att 

interaktion uppstår mellan barn- iPad samt barn-barn. Linderoth (2004) som gör en 

djupstudie kring hur interaktionen barn-spel uppstår och det genom att barnet får besluta 
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själva vilken väg de ska ta i spelet och hur de ska ta sig vidare. De behöver använda sig 

av sin mentala förmåga och som (Klerfelt, 2007) beskriver sker ett lärande när en kamrat 

eller en pedagog sitter tillsammans med barnet för att de ska kunna reflektera 

tillsammans. Det visar sig också att om barnet sitter tillsammans med en kamrat som har 

mer erfarenhet av spelet, kan det bidra till att det barnet tar över. Vår studie bidrar till en 

djupare kunskap kring vilka kategorier av interaktion och kommunikation som uppstått 

kring arbetet med iPad. I kommande avsnitt kommer vi att beskriva hur vi genom 

observationer har undersökt hur barn kommunicerar och interagerar kring iPad. 
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Metod 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för metod, metodval och urval samt studiens 

genomförande. Dessutom redogör vi för studiens analys, tillförlitlighet och 

forskningsetik.  

Patel och Davidsson (2003) beskriver hur en studie kan vara kvalitativ eller kvantitativ. 

Vi valde att göra en kvalitativ studie, vilket innebär att man får en bredare och djupare 

kunskap inom det område som studeras. Av det som observerats upptäcks specifika 

särdrag som sedan ska tolkas, förstås och beskrivas. Metoder som ofta används i en 

kvalitativ studie är intervju, textanalys och observation genom till exempel filmning. En 

fördel med filmning är, enligt Patel och Davidsson att data registreras exakt och att man 

kan analysera all data fler gånger. En nackdel med filmning är att gester, mimik och 

kroppsspråk kan försvinna i transkriberingen av materialet då man ofta vill förtydliga 

texten i det som sagts eller gjorts med kroppsspråk menar (Fangen, 2005). I en kvantitativ 

studie är man intresserad av förekomster och frekvenser, vilket innebär att resultatet ofta 

redovisas med hjälp av statistik. I en kvantitativ metod används ofta enkät eller 

observation.    

Metodval 
Då studiens syfte var att beskriva och förstå barns kommunikation och interaktion vid 

användning av iPad. Ansåg vi att lämplig metod för att besvara vårt syfte var att använda 

oss av en kvalitativ metod. Detta för att få en djupare kunskap kring hur barnen 

kommunicerar och interagerar i ett naturligt sammanhang. Vi använde oss av observation 

som datainsamlingsmetod då det är en lämplig metod att använda sig av i en kvalitativ 

studie (Patel & Davidsson, 2003). Författarna kallar det för strukturerad observation då vi 

redan innan har bestämt vad det är vi ska titta efter. Vidare skriver författarna att när vi 

använder observation i en undersökning är det viktigt att vi skiljer på det som faktiskt 

sker och våra tolkningar av vad som sker i situationen. Vi valde att använda oss av 

filmning som dokumentation av observationer. Denna typ av datainsamling är vanlig i 

liknande studier till exempel i (Aglassinger, Strindholm, Kallin & Rudnik Norling, 2012; 

Klerfelt, 2007, Linderoth, 2004). Då vi filmat observationerna möjliggör det att vi kan se 

det inspelade materialet flera gånger och på så sätt minska möjligheten att vi förbiser 

någon viktig detalj. Det innebär också att vi har möjlighet att studera både barnens 



15	  
	  

verbala kommunikation och kroppsspråk (Fangen, 2005). Kroppsspråket kan ibland säga 

något annat än det personen ifråga uttrycker verbalt menar författaren. Då vi hade tre 

frågeställningar som vi utgått ifrån gjordes det möjligt att fokusera på en frågeställning i 

taget under analysering och transkribering av det insamlade materialet. I enlighet med 

Fangen valde vi att vara icke-deltagande observatörer. Det innebar att vi inte interagerade 

med barnen under observationstillfället. Detta för att vår närvaro skulle påverka barnen så 

lite som möjligt och att situationen skulle bli så lik barnens naturliga aktivitet. Vilket 

innebar att vi både kunde observera barnen och höra barnens kommunikation utan att 

våra egna kommentarer har stört. Fangen menar att den som observeras efter en liten 

stund vänjer sig vid en icke deltagande observatör. 

 

Urval  
Vi har valt tre förskolor som ligger i samma kommun. I den aktuella kommunen har det 

gjorts en IT- plan kallad PlanIT: Nutid och framtid med digitala resurser i Barn & Skola, 

2013. Ett argument i PlanIT är att en tidig introduktion i förskolan kan skapa en 

förförståelse för hantering av digitala verktyg. Detta kan i sin tur möjliggöra ett 

effektivare lärande. Då vi själva arbetar inom kommunen har vi valt att göra 

observationer på våra egna två förskolor. På dessa förskolor används iPad i det dagliga 

arbetet. Den tredje förskolan valde vi eftersom vi vet att de arbetar aktivt med iPad som 

verktyg i verksamheten då en av oss har arbetat där tidigare. Vi ville att de barn som 

deltog i studien skulle ha förkunskap om användning av iPad. 

 

Innan vi påbörjade observationerna tog vi kontakt med förskolechefen på respektive 

förskola för att få godkännande att vi fick göra studien på deras förskola. Denna kontakt 

gjordes muntligt över telefon med en av förskolecheferna och sedan personligt med de 

andra två förskolecheferna. I nästa steg involverade vi berörd personal om syftet med 

studien. De fick också godkänna att vi gjorde våra observationer på deras hemvist. Det 

gick till på samma sätt som till förskolecheferna att vi ringde till en av hemvisterna och 

frågade om det var tillåtet att vi kom. På de andra två förskolorna talade vi med berörd 

personal då vi arbetar på dessa ställen, dock inte på samma hemvist som vi gör studierna 

på. Pedagogerna på respektive hemvist frågade först muntligt barnens föräldrar som de 

tänkt skulle vara med i studien. Vidare lämnade vi ut blanketten (bilaga2) till de 
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tillfrågade föräldrarna som skriftligt fick godkänna att deras barn fick delta i vår studie. 

Efter allas medgivande påbörjade vi filmandet av de aktuella barnen.  

 
Vi har valt att observera 3-åringar på alla tre förskolorna. Denna ålder på barnen valdes ut 

då ingen av oss observatörer arbetar med den åldern och vi ville förhålla oss så opartiska 

som möjligt. Detta på grund av att vi valt att göra observationer på våra egna förskolor. 

Det har varit blandat pojkar och flickor då vi inte ville ha fokus på genus. Pedagogerna på 

hemvisterna valde ut barn utifrån vilka de trodde ville delta i studien och frågade deras 

föräldrar som muntligt tackade ja. Föräldrarna fick sedan göra ett skriftligt godkännande 

på att deras barn fick vara med i studien. Under observationen har vi befunnit oss på 

barnens egna hemvister för att det skulle bli så naturligt som möjligt för barnen. 

Genomförande 
Vi började med att tillsammans åka till den första förskolan för att utföra observationen. 

När observationen på förskola 2 och 3 skulle utföras valde vi att filma var och en för sig 

på dessa förskolor. Barnen blev tillfrågade innan observationen om de ville vara med och 

om det gick bra att vi filmade med vår iPad även fast deras föräldrar hade gett sitt 

godkännande så ville vi ge barnen en chans att få bestämma själva över sitt deltagande i 

studien. Observationerna har genomförts vid ett tillfälle per förskola. Vid första 

observationen deltog två barn. Barnen var placerade mittemot varandra med varsin iPad i 

ett eget rum där inga barn befann sig vid observationstillfället. Efter en stund placerade vi 

om barnen så att de satt bredvid varandra med varsin iPad. Vi observatörer placerade oss 

så att vi kunde filma det som skedde. Vid observation två deltog tre barn och aktiviteten 

ägde rum på hemvisten bland andra pågående aktiviteter. Barnen var placerade på golvet 

runt iPaden och observatören befann sig i angränsning av aktiviteten. Vid tredje 

observationen deltog tre barn. Barnen var placerade vid ett bord på hemvisten med en 

iPad framför sig. Observatören befann sig i angränsning till aktiviteten. Detta innebär att 

det är 8 barn som deltagit i studien. Vi hade innan observationerna började bestämt att det 

filmade materialet inte skulle överstiga 20 minuter då vi ansåg att materialet inte fick bli 

övermäktigt vid analyseringen. Då man undersöker interaktioner är filmning ett självklart 

val av datainsamling menar (Linderoth, 2004). Då unika situationer kan studeras flera 

gånger och kan granskas av flera personer för att minska att det görs feltolkningar av det 

inspelade materialet. Barnen fick själva välja vilka appar de ville arbeta med då vårt 

fokus låg på kommunikation och interaktion inte på vilka appar som användes. Vi som 
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observerade barnen gjorde det under tystnad förutom när barnen påvisade vad som 

skedde på iPaden under tiden som de arbetade. Barnen uppmärksammade oss genom 

kommunikation att vi skulle titta på det som försiggick på iPaden. 

 

Tabell 1. Antal observationer, antal barn och observationernas längd samt val av appar. 

Observationer Antal barn Minuter Val av appar 

Observation 1 2 flickor 20 minuter pussel, lek med bokstäver 

Observation 2 2 flickor, 1pojke 20 minuter Minecraft 

Observation 3 1 flicka, 2 pojkar 20 minuter Pettssons Uppfinningar 
 
Vid observation 1 hade barnen varsin iPad, dessutom befann sig en pedagog till och från i 

observationen. Vid observation 2 och 3 hade barnen en gemensam iPad, pedagoger 

befann sig i rummet men var aldrig delaktiga i observationen. 

 

Bearbetning och analys  
I analysarbetet har vi eftersträvat att identifiera och förstå barns interaktion och 

kommunikation vid användning av iPad utifrån Vygotskijs (1978, 2001,2005) teori om 

det sociala samspelet. Samt Deweys (2004) teori kring reflekterande aktiviteter. Under 

själva datainsamlingen har vi observerat barns kommunikation och interaktion vid 

användandet av iPad. Datainsamlingen har skett genom filmning som sammanlagt har 

gett 60 minuters material att transkribera. Vid transkribering av det inspelade materialet 

har vi utgått från våra frågeställningar; 

 

• Hur kommunicerar barnet vid användningen av iPad i förskolan? 

• Vad karaktäriserar interaktionen barn-barn vid användningen av iPad i förskolan?  

• Vad karaktäriserar interaktionen barn-iPad vid användningen av iPad i förskolan?  

 

Underkategorier har framkommit;  

 

• Verbal kommunikation  

• Icke verbal kommunikation 

• Interaktion med varsin iPad 
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• Interaktion med gemensam iPad.  

 

Då vi har egna erfarenheter av användandet av iPad i förskolans verksamhet, har vi vid 

transkriberingen av det insamlade materialet försökt att hålla ett kritiskt förhållningssätt 

och inte låtit oss påverkas av våra egna värderingar i analysarbetet. Vi har både tittat 

tillsammans på filmerna och var för sig. Genom att båda har tittat på samtliga filmer har 

vi gjort oss lika delaktiga i all data som helhet.  Då vi har egna erfarenheter av 

förhållningssättet att arbeta med iPad har det öppnat upp för att vi sett olika på det 

insamlade materialet vilket innebar ytterligare en vinkel för att inte missa någon viktig 

detalj. En anledning till att vi sett filmerna många gånger var att inte förbise väsentliga 

händelser eller specifika situationer, detta i enlighet med (Fangen, 2005). En annan 

anledning var att det säkerställde arbetet med analysen då vi utgick från en frågeställning 

i taget. Det innebar att vi tittade på varje film minst 11 gånger. För varje gång vi tittade 

på det filmade materialet så transkriberades materialet. Vi skrev ner kommunikationer, 

interaktioner och dialoger utifrån varje frågeställning. När det material som vi ansåg 

hörde till vår studie var insamlat så gjorde vi underkategorier som vi nämnde ovan. Vi 

reducerade det insamlade materialet ytterligare när vi beskriver olika 

observationssituationer i resultat delen.  

 

De citat och dialoger som redovisas i resultatdelen har vi valt ut för att stärka vår tolkning 

av barnens interaktioner och kommunikationer utifrån våra frågeställningar. Det 

transkriberade materialet har vi sedan analyserat med stöd av de teorier som presenterats i 

ovan nämnda teoridelen. 

 

Tillförlitlighet 
Vi har samlat in material genom att observera med hjälp av filmning. På så sätt har vi 

båda kunnat se det inspelade materialet flera gånger och därmed kunnat fokusera på olika 

saker eller olika individer varje gång för att inte förbise någon detalj. Vi har enkelt kunna 

gå tillbaka i det inspelade materialet för att analysera olika detaljer eller olika situationer. 

Genom att vi har utgått från studiens frågeställningar vid analyseringen av det insamlade 

materialet har det förenklat transkriberingen då vi vetat vad vi skulle fokusera på. Vi har 

under resultat delen i studien dokumenterat vad barnen sagt utan omskrivningar och på så 
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sätt gjort att tillförlitligheten ökat då vi har barnens eget talspråk med, det vi kallar 

verbala språket.  

 

Patel och Davidsson (2003) menar att det kan vara en nackdel att göra egna tolkningar av 

barnens tysta språk, kroppsspråket. För att undvika ogrundade tolkningar har vi båda 

studerat det inspelade materialet, dels själva, dels tillsammans. Vi har också försökt 

säkerställa att vi inte har missat någon detalj eftersom vi har analyserat materialet under 

en längre period och i flera faser, detta för att öka tillförlitligheten. Genom att vi har vetat 

vad vårt syfte med studien har varit så har det varit lätt att skaffa sig den datainsamling 

som studien har behövt, vilket är viktigt menar (Patel och Davidsson, 2003) för att 

studien ska bli trovärdig. 

 

Forskningsetik 
Etikreglerna för en humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning i enlighet med 

(Vetenskapsrådet, 2002) innebär att det finns fyra allmänna huvudkrav. Dessa krav är 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  

• Informationskravet innebär att ge information till berörda parter om studiens 

syfte, genomförande och eventuellt andra väsentliga delar. Det innebär också att 

deltagarna har rätt i att avbryta sin medverkan i studien när de vill. Detta 

informerade vi om innan observationerna påbörjades. 

• Samtyckeskravet innebär att de berörda parterna, i detta fall föräldrarna, får 

godkänna om de vill att deras barn får medverka i studien. Eftersom barnet inte 

fyllt 15 år måste föräldrarna godkänna barnets medverkan, det räcker inte med att 

barnet godkänner själv. Inför filmningen har föräldrarna till berörda barn skrivit 

under ett godkännande dokument om att deras barn får delta i studien. Innan vi 

påbörjade filmningen frågade vi varje enskilt barn om det gick bra att vi filmade 

när barnet arbetade vid iPaden. Då hade barnet möjlighet att själva säga nej även 

om deras föräldrar givit sitt samtycke. Det är viktigt att barnen också blir lyssnade 

på. Det är en del av förskolans strävansmål i Lpfö98/10 (Skolverket, 2010) att 

barnen utvecklar förmågan att själva ta ställning till olika etiska dilemma och 

livsfrågor i vardagen och att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen 

förmåga. Johansson och Holmbäck Rolander (2000) menar att det är viktigt att 

barn kan ge uttryck för egna uppfattningar och förstå sina rättigheter. Det är 
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viktigt att pedagogerna finns där och stöttar barnen att alla har rätt att uttrycka 

sina egna uppfattningar även om de tycker olika. 

• Konfidentialitetskrav betyder att uppgifter om alla personer som ingått i 

undersökningen ska ges så stor konfidentialitet som möjligt. Allt material som 

samlats in under undersökningen förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan 

ta del av dem. Vi har använt fiktiva namn i resultatbeskrivningen för att minska 

risken för igenkänning av den enskilda individen. Vi har inte använt oss av 

förskolornas namn, istället benämns observationerna 1, 2 och 3. Detta för att 

ingen ska kunna urskilja på vilken förskola observationerna är gjorda eller för att 

kunna urskilja identiteten på barnen. 

• Nyttjandekravet innebär att information och personuppgifter om enskilda personer 

endast får användas för det avsedda ändamålet. Det får inte användas eller lånas ut 

för kommersiellt bruk eller till andra icke-vetenskapliga syften. Det inspelade 

materialet har transkriberats och analyserats. Vi valde ut de delar av materialet 

som kunde användas till vårt arbete. De inspelade observationerna kommer att 

förstöras när studien är godkänd för att ingen obehörig ska få tillgång till 

materialet i efterhand. 

  
Dessa krav är viktigt att de efterföljs av de som utför en studie och att alla berörda 

personer har delgetts dessa krav. I detta fall innebär det förskolechefen, pedagogerna på 

förskolan, barnens föräldrar och vi som utför studien. 
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Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för studiens resultat och analys av resultatet. 

Studiens syfte är att beskriva och förstå barns kommunikation och interaktion vid 

användning av iPad inom förskolans verksamhet. Genom att observera kommunikationen 

och interaktionen på olika förskolor får vi en bredd i hur och på vilket sätt 

kommunikation och interaktion sker. Nedan kommer vi att presentera resultatet utifrån 

studiens frågeställningar. Dessutom har vi tagit hjälp av underkategorier som 

framkommit i vårt analysarbete för att bena ut vad vilka olika sätt det finns att 

Kommunicera på. Även interaktionen kunde tolkas olika beroende på om barnen hade en 

gemensam eller varsin iPad. Alla tre förskolor kommer att ingå under varje 

frågeställning. När vi skriver fram observatörer, menar vi oss själva. När vi skriver fram 

pedagog, menar vi personal som arbetar på berörd förskola.  

 

Hur kommunicerar barnet vid användningen av iPad? 
Vi ser aktiviteten med iPaden som en form av lek där interaktion uppstår mellan barn och 

mellan barn och iPad. I enlighet med (Vygotskijs, 1978) teori om utvecklingszonen är 

kommunikation en förutsättning för att en utveckling och ett samarbete ska ske. 

Utvecklingszonen handlar även om att kommunicera med någon som kan eller vet mer 

för att utveckling hos individen kan uppstå. Vi såg två olika former av kommunikation 

framträda under observationstillfällena. Verbal kommunikation kan beskrivas som att det 

finns information som ska utbytas och detta sker genom att barnen talar med varandra. 

Icke verbal kommunikation menar vi är där barnet förstärker det som de vill uttrycka 

verbalt genom gester, tecken eller grimaser. Det kan även vara så att barnen 

kommunicerar med synen och hörsel utan att för den delen säga något verbalt. Icke 

verbal kommunikation kan också villkoras av hur barnen placeras i rummet samt hur 

placeringen påverkar barnens kommunikation med varandra.  

 

Verbal Kommunikation 
Här menar vi kommunikation som sker genom talet och en ömsesidig konversation 

mellan två eller flera parter. I detta avsnitt fokuserar vi på det talade språket även om det 

hänger ihop med det icke verbala språket, då människor ofta gestikulerar och ibland 

omedvetet använder kroppsspråket i en konversation med en annan människa. 
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Mia startar upp en bokstavsAPP där hon kommunicerar genom att tala om vad hon gör i 

appen. 

– Osså där. 
– Mia. 
– Lila. 
– Tre. 
Mia tittar upp och tittar på pedagogen och säger: 
– Jag skriver mitt namn. 
Pedagogen tittar på Mia och ställer efter en stund en fråga. 
– Vad skriver du nu då? 
– Den har ett tak på sig, svarar Mia. 

    (Observation 1) 
 

Mia använder både verbal och icke verbal kommunikation i dialogen men det är den 

verbala som vi fokuserar på för att pedagogen som hon talar med svarar bara på hennes 

talade kommunikation eftersom pedagogen tittar på iPaden när hon talar med Mia. Det är 

i samspel med den aktiva pedagogen som ett lärande kan ske och att det är pedagogens 

uppgift att utmana barnet vidare i den språkliga utvecklingen men även i detta fall då 

barnet skriver sitt namn i en app som innehåller bokstäver. Vi kan även se att Mia är på 

god väg att kunna kommunicera med hjälp av det skrivna ordet. Hon kan urskilja att det 

är tre bokstäver i hennes namn och hon känner igen bokstäverna som namnet innehåller 

samt i vilken ordning de ska komma i. Vygotskijs (1978) teori om proximal 

utvecklingszon kan belysas här genom att pedagogen blir Mias vägledare som kan mer 

inom det området som Mia är på väg att lära sig mer om.  

 
En av flickorna har ritat upp en mall av ett stall som de tänkt bygga upp i en app som heter 

Minecraft. De diskuterar hur stort stallet behöver vara för att hästen ska få plats.  
              – Du har ritat ett för litet stall, säger Tore. 

– Nej, det blir större i världen, säger Elin. 
– Hästen är stor, säger Tore. 
Clara som sitter och jobbar i appen lyssnar emellanåt på de andra två som diskuterar kring 

huruvida hästen får plats eller inte.  
Efter en stund utbrister Tore: 
– Kolla nu, stallet är litet. 
Clara svarar att man måste bygga lite där och visar samtidigt Tore var hon tänkt att man ska 

bygga. Tore pekar på skärmen och visar var han tycker att stallet behöver byggas ut. Under 

samtalen är det sällan som barnen tittar upp på varandra utan de talar med varandra med 

nedböjda huvuden. Ibland händer det att det är mer än ett barn som har fingret på iPaden 
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vilket försvårar arbetet för barnen och då hörs djupa suckar som leder till ytterligare 

diskussioner. 
– Nu var det jag som var först på iPaden, säger Clara. 
– Men jag skulle bara flytta lite, säger Tore.  
– Du får vänta, säger Clara. 
– Jag vill ha lampan på väggen, hästen måste se, säger Elin. 
– Jag vill flytta, säger Tore. 
Barnen kommunicerar med varandra för att gemensamt komma fram till hur de ska lösa 

uppgiften kring stallet.  
     
    (Observation 2) 
 

Detta tolkar vi som att de själva är de som driver arbetet med appen framåt och barnen 

kommenterar det som sker i appen högt för sig själva för att de hittar sina egna vägar i 

spelet och det blir det som en bekräftelse på vad det är de har gjort. Vi ser även att den 

som sitter vid iPaden är den som leder aktiviteten och det genom att de gör som den vill, 

de lyssnar om de känner att de "kört fast" och då kan de använda sig av det kompisarna 

säger. I gruppen ovan sker det en djupare kommunikation mellan de barn som inte sitter 

vid iPaden.   

 
– Den där, säger Per. Per jobbar fort. 
– Den och den och ballong. Klar, säger Per. 
Då rycker Tobias in eftersom han ser att uppfinningen inte är färdig. 
– Den ska vara där, säger Tobias. 
– Ok, svarar Per. 
– Och den ska vara där och den där. Så, säger Per. 

 
    (Observation 3) 
 

I denna dialog tolkar vi det som att båda pojkarna har arbetat i appen Pettsons 

uppfinningar förut, de verkar vana att bygga ihop de olika uppfinningarna till sin helhet. 

Då Tobias ser att Per inte får ihop uppfinningen helt hjälper han till genom att verbalt 

uttrycka vilka delar som ska på plats för att uppfinningen ska bli helt klar och de kan gå 

vidare till nästa nivå i spelet. Den nära interaktionen med den språkliga turtagningen visar 

stor betydelse för att skapa en gemensam förståelse av det som händer på datorns skärm 

eller som i detta fall på iPadens skärm. Dewey (2004) påvisar just att det är gemensamma 

aktiviteter som gynnar det sociala samspelet då det motverkar konkurrens och egoism. 
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Icke verbal kommunikation 
Här beskriver vi barnens uttryck som vi sett när vi tittat på filmerna och vi beskriver dem 

som gester, mimik, tecken, ögonkontakt. 

 
Moa startar upp sin iPad och navigerar sig fram till en app där hon ska lägga ett pussel, det 

går mycket snabbt att lägga för Moa mindre än en minut (det ser ut som att hon gjort detta 

tidigare). Genom kroppsspråket ser hon nöjd ut då hon ler när appen kommunicerar med 

Moa att hon är klar och har klarat nivån. Moa byter återigen app till pusselspelet och nu är 

det ett svårare pussel (man kan nu se att leendet försvann på Moas läppar och hon ser 

fokuserad ut). Moa fortsätter med sin iPad men tittar upp varje gång pedagogen 

kommunicerar med Mia.  
 
    (Observation 1) 
 

Moa som sitter tillsammans med Mia uttrycker sig muntligt vid ett tillfälle. Men hon 

kommunicerar mycket med appen genom att vi kan utläsa av hennes mimik att hon ler 

när hon klarat av ett pussel och stjärnor kommer fram på skärmen. Alexandersson (2002) 

menar att iPaden påverkar barns handlingar och deras sociala relationer och att de med en 

pedagog gemensamt ska skapa kommunikationsarenor. I denna observation satt barnen 

med varsin iPad och spelade i olika appar. Det finns en pedagog med som hade kunnat 

sammanlänka de båda flickorna. Under observationstillfället bytte vi plats på en flicka 

från att ha suttit mittemot varandra till att sitta bredvid varandra men det skedde ingen 

förändring i Moa och Mias kommunikation.  

 
Vid ett tillfälle tittar Tore upp på observatören. Observatören besvarar inte Tores blick. Tore 

fortsätter att muntligt hävda sin rätt och få sin ide synlig i spelet. 
     

(Observation 2) 

 

Här tolkar vi det som att Tore vill ha hjälp av observatören för att få sin röst hörd i 

barnens gemensamma aktivitet. Genom att inte bekräfta Tore fick han själv försöka att 

hävda sin rätt att få vara med och bestämma. Barnen föds in i en digital värld och att de 

behöver hjälp för att ett lärande ska ske genom att pedagogerna hjälper till att välja ut 

appar som passar för ändamålet samt att de appar som kanske inte beskrivs som 

pedagogiska kan vara det om pedagogen är närvarande i barnens aktiviteter kring iPaden. 
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Sofia iakttar under tystnad hela tiden det som Per och Tobias gör på spelet. Båda pojkarna 

ser glada ut när spelet visar på med ljud att de klarat uppfinningen. Då visar Tobias med sitt 

kroppsspråk, (han sträcker fram handen till iPaden), att han vill ha iPaden framför sig och 

vara den som styr spelet med handen. Men kommer på sig att det inte är hans tur genom att 

ta tillbaka handen. Per byter nu till en annan uppfinning 
– Det är Pers tur att spela först, säger Tobias. 
Per byter nu till en annan uppfinning. 
– Den, säger Per.  

När han påbörjar denna uppfinning får han inte de första bitarna på plats utan de glider 

tillbaka till ursprungsplatsen som bitarna gör i detta spel om barnen inte sätter fast dem på 

rätt ställe. 
– Det var svårt, säger Tobias. 
Då börjar Per prata till figurerna på spelet. 
– Nej (Per skrattar) dumma dig. Nej. 
– Där, säger Tobias och pekar var han ska sätta delen som bara åker tillbaka. 
Per tar den och lyckas få den delen på plats. 
– SÅ, säger då Tobias. 
Per försöker med en ny bit men misslyckas att få den på rätt plats. Tobias rycker då in och 

drar själv denna gång biten på rätt plats. Tobias tar ytterligare en bit och sätter den på plats. 
     

(Observation 3) 

 

Tobias förtydligar genom att använda sig av icke verbal kommunikation. Han förflyttar 

saker på spelet för att slutföra uppgiften. Vi tolkar det som att Tobias blir lätt frustrerad 

av att inte själv vara den som ska styra spelet med sin egen hand utan att han tidigare 

hjälpt till verbalt i spelet. Vi tolkar det som att han vill komma vidare till nästa nivå där 

av tar han saken i egna händer. Samtalen kring skärmen karaktäriseras av en tydlighet där 

gester och tal hör till för att få en sammanhängande helhet i kommunikationen och på så 

sätt påverkas interaktionen mellan barnen. 

Vad karaktäriserar interaktionen barn-barn? 
Med interaktion menar vi samspelet som sker mellan barnen under tiden som de sitter 

med iPaden. Vi har under transkriberingarna sett att det sker olika samspel beroende på 

om barnen har varsin iPad eller om de sitter med en gemensam. Interaktionen som sker 

när de sitter med varsin blir att barnen kommunicerar genom eller till en vuxen, medan 

när de sitter med en gemensam iPad försöker barnen själva att komma fram till 

problemlösningar genom att använda varandras kunskaper.  
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Interaktion med varsin iPad 
Där barnen har en varsin iPad att arbeta med ser vi mycket lite interaktion. Barnen sitter 

mittemot varandra från början och kunde då inte se ordentligt vad den andre gjorde. Vi 

väljer att flytta barnen och sätta dem bredvid varandra för att se om det blir någon 

skillnad. Vi tycker inte att det blev någon skillnad i interaktionen mellan barnen trots att 

de nu sitter bredvid varandra. Det som kan utläsas är att de lyssnar på vad det andra 

barnet gör. Mia som påverkas av att hennes ordinarie pedagog gick ut ur rummet har ett 

behov av att bli bekräftad av oss observatörer.  

 
– Titta vad snyggt, säger Mia. 
– Ja kolla vad bra det blev, svarar observatören. 
– Titta vad jag ska måla. Titta fjärilen, säger Mia. 
– Ja det blir ju fint, svarar observatören. 

Moa startar upp en pussel APP där hon ska pussla ihop bondgårdsdjur och hon börjar med 

kossan. 
– Jag har kossor, säger Mia.  
– Jaha hemma hos dig på din gård, frågar observatören? 
– Så gör mina hönor också, säger Mia. 
– Jaha, har ni hönor också, frågar observatören? 

    
    (Observation 1) 

 

Vi tolkar det som att Mia har ett behov av att kommunicera med en vuxen för att få en 

bekräftelse på det arbete hon gör vid iPaden. Mia delger gärna observatören de kunskaper 

hon besitter genom att vägleda observatören genom appen och hon refererar även gärna 

till sin egen verklighet. Detta menar (Dewey, 2004) är en del av barns lärprocess att 

reflektera kring det som ligger barnet närmast. I detta fall bor Mia på en lantgård och kan 

då få uppleva sin verklighet med hjälp av ett annat verktyg och sätta ord på den. 

 

Moa däremot visade ingen som helst vilja att kommunicera varken med oss eller med sin 

kompis då hon tydligt markerade genom att luta sig över iPaden och spelade de appar hon 

tog fram. Enstaka tillfällen tittar Moa upp och tittar på vad Mia gjorde utan att säga något 

för att sedan snabbt fortsätta med sitt spelande. Vi tolkar detta som att Moa hela tiden 

lyssnar på vad Mia säger till observatören och att hon mentalt är med i konversationen 

men att hon har möjlighet att fortsätta spela ändå. Vi tolkar det som att vår närvaro i 
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rummet påverkade Mia på så sätt att hon hellre kommunicerade med oss observatörer än 

interagerade med sin iPad. Detta kan ha berott på att hon kände sig osäker tillsammans 

med två personer som observerar henne som hon inte träffat förut. 

Interaktion med gemensam iPad 
Barnen som sitter med en gemensam iPad ser vi att ett samspel sker då ett barn styr 

aktiviteten på iPaden och de andra försöker bli lyssnade på och att deras åsikt syns i 

spelet. Dels genom verbal kommunikation då kompisen ger instruktioner på hur den 

andre ska göra för att lyckas i spelet, dels genom kroppslig handling då kompisen hjälper 

till genom att själv styra spelet med sin egen hand.  

 
– Den där, säger Per. Per jobbar fort. 
– Den och den och ballong. Klar, säger Per. 
Då rycker Tobias in eftersom han ser att uppfinningen inte är färdig. 
– Den ska vara där, säger Tobias. 
– Ok, svarar Per. 
– Och den ska vara där och den där. Så, säger Per. 

    
(Observation 3) 

 

Vi tolkar det som att i det sociala samspelet skapa ett subjektskapande hos barnet genom 

att individen speglar sig i de människor barnen möter och därigenom få en erfarenhet av 

vad andra kommunicerar till varandra.  

 

Samarbetet barnen emellan vid observation 2 är av den karaktären att det är det äldsta 

barnet som är en flicka är den styrande. Samspelet går ut på det talade språket, det är inte 

mycket kroppsspråk eftersom de tittar ner på iPaden nästintill hela tiden. Ibland kan det 

barnet som talar titta på de andra barnen men de tittar inte tillbaka på den som talar. Vid 

observation 3 är det pojkarna som är styrande och har ett eget samspel och uppenbart 

utesluter flickan. Här ser vi en interaktion pojkarna emellan där det uppenbart är en av 

pojkarna som har mer kunskap om appen än den andra. Detta visar sig genom att Tobias 

ger Per instruktioner om hur han ska göra för att få bitarna på rätt plats. Per tar till sig 

instruktionerna samt tillåter Tobias att fysiskt hjälpa till.  
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Vad karaktäriserar interaktionen barn-iPad? 
IPaden är ett multimedialt verktyg som interagerar med barnet genom att förverkliga 

barnets tankar om vad barnet vill göra på skärmen. Genom apparna som barnet väljer att 

öppna sker interaktion genom att det kommer upp beskrivningar av vad som förväntas av 

barnet att det ska göra. Dessutom finns det i observationsapparna en motiveringsfunktion 

vilket innebär att när barnet klarat ett steg i appen blir barnet belönat med exempelvis 

stjärnor eller glada gubbar. Designen i appen vänder sig till olika åldrar, personligheter 

och ändamål. Man kan beskriva det som att en visuell kommunikation sker med barnet 

genom appen. 

 
Flickan Moa har ett tydligt kroppsspråk och kommunicerar med iPaden. Genom att le åt 

appen när hon klarade pusslet och flera stora stjärnor kommer fram på skärmen och ett ljud 

kommer (bling, bling, bling). Moa öppnar appar som hon sedan stänger för att välja bland 

det utbud som finns på iPaden. När Moa hittar något som hon sedan sitter med en stund ser 

vi att hon drar på mungiporna som ett litet leende och hon ser nöjd ut.  
 
    (Observation 1) 

 

Vi tolkar det som att Moa interagerar med iPaden genom hennes kroppsspråk och mimik. 

Vi tolkar även Moa som att hon är glad i sin interaktion med appen genom att hon ler när 

hon klarar av aktiviteten. Enligt (Dewey, 2004) sker ett lärande genom att barnet ges 

möjlighet till att planera, handla och reflektera. Vi ser det som att Moa planerar vilken 

app hon vill använda sig av samt att hon handlar genom att genomföra det som appen går 

ut på. Reflektionen sker när hon ser att hon klarat uppgiften och stjärnorna kommer fram 

på skärmen.  

 
Barnen som sitter med appen Minecraft diskuterar storlek på hästen i appen och att den inte 

får plats i stallet om de inte bygger större. Clara som är den som sitter vid iPaden bygger i 

appen och tittar ibland på ritningen för att se att hon är på rätt väg. Ibland händer det att de 

andra vill vara med och trycka på iPaden vilket resulterar i att en diskussion uppstår i vem 

som har mandat att trycka. Större delen arbetar de genom att titta ner i iPaden. 
 
    (Observation 2) 

 

Vi tolkar det som att Clara ibland lyssnar in vad hennes medkonstruktörer vill att hon ska 

göra men oftast gör hon som hon vill. Hon interagerar mer med appen än med sina 
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kamrater. Kamraterna kommunicerar genom Clara för att hon ska förverkliga det som de 

vill ska ske. Vi tolkar det som att barn har olika förutsättningar för att klara av innehållet i 

appen. Exempelvis är det de barn som har en förförståelse om appen som blir den som tar 

kommandot i samspelandet och i interaktionen med appen. Vygotskij (1978) teori om 

proximala utvecklingszonen, båda beskriver att barnen gärna tar hjälp av varandra för att 

klara av de olika stegen i appen och här sker en interaktion mellan barn och iPad. En 

möjlig lärprocess kan ske genom en interaktion med appen då barnet först måste läsa av 

vad som ska ske i appen för att sedan prova om en hypotes fungerar så som i observation 

2 och 3. 

 
Per skrattar när han öppnar appen Pettsons uppfinningar och väljer en uppfinning att börja 

med. Per börjar under en sekvens i spelet att prata med figurerna som finns där 
– Nej, (Per skrattar) dumma dig. Nej, säger Per. 
Per försöker att få bitarna på plats men misslyckas om och om igen. Han får då hjälp av 

Tobias som lyckas att få dit de sista bitarna på rätt plats. Spelet ger då ifrån sig ett ljud och 

en liten figur flyger iväg med uppfinningen, plus att Pettson berömmer barnet att det klarat 

av uppfinningen. Per ler och tittar och lyssnar intensivt på det som sker på iPaden. 
 
    (Observation 3) 

 

Vi tolkar det som att i samspelet barn- iPad så uppstår nya möten vilket innebär att 

barnen får en meningsskapande relation som uppstår kring interaktionen barn-iPad. 

Vilket ger barn lärandetillfällen som genererar till erfarenheter och en 

kunskapsutveckling kan ske. Alexandersson (2002) menar att det gemensamma arbetet 

vid en iPad skapar intersubjektivitet vid lärandetillfällen då barnen har en förkunskap om 

vad de kan göra tillsammans med iPaden. Vi tolkar det som att barnen i observationen 

ovan har genom erfarenhetsutbyte hjälpt varandra att klara av appens innehåll. Genom 

appens design kommunicerar appen till barnen att de klarat uppgiften. 

 

Sammanfattning 
Utifrån studiens resultat där vi utgått från de tre frågeställningarna som presenterats 

ovan, kan vi konstatera att barnet som sitter tillsammans med andra barn och är 

deltagare runt en gemensam app kommunicerar, för att tillsammans komma fram 

till hur de ska göra för att få ett gemensamt resultat. Utifrån det sociokulturella 
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perspektivet enligt (Strandberg, 2006) kan vi tolka detta som att barnen i detta 

sociala samspel utbyter kunskap med varandra genom kommunikationen. Barnen 

kommunicerar verbalt för att göra avtryck i det som händer i appen och när det inte 

räcker till kommunicerar de icke verbalt. Det icke verbala språket bestod mest i att 

försöka sträcka fram handen och peka på iPaden. Barnen använde även viss mimik 

i ansiktet för att förstärka det de uttryckte, men eftersom samspelet gick ut på att 

titta ner i skärmen såg inte de andra barnen vad de uttryckte i ansiktet. Barnen 

kommunicerade vad de ville att kamraten skulle göra med korta kommandon och 

använde sig av vardagsuttryck. 

 

Interaktionen barnen emellan bestämdes av vem det var som hade mandatet att 

styra iPaden. En viss irritation och eller frustration märktes från de barn som inte 

var de som var styrande i att få fram vad de ville att det barnet skulle göra som hade 

mandatet att trycka. Detta ledde till många diskussioner. Som (Vygotskij, 2005) 

påvisar att man kan förlänga erfarenhetens betydelse genom att leka. Vi tolkar det 

som att barnen ser aktiviteten med iPaden som en lek och att de använder sig av 

sina erfarenheter av det de upplevt när de diskuterar hur de ska navigera sig i 

appen.  

 

Den interaktion som skedde mellan barnet och iPaden såg olika ut beroende på om 

barnet samarbetade med någon eller om de satt själv vid en iPad. De barnen som 

satt själva vid iPaden kunde vi tydligt se det som (Vygotskij, 2001) beskriver att 

barn lätt känner igen symboler. Barnen har mycket lätt att navigera sig fram i 

iPaden trots att de inte har ett skriftspråk utan använder sig av bildsymboler för att 

navigera sig fram. Dessutom tolkar vi det som att barn inte är rädda för att prova sig 

fram tills det sker som barnet tänkt.  
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Diskussion 
Vi kommer i detta avsnitt utifrån studiens syfte, som var att beskriva och förstå barns 

kommunikation och interaktion vid användning av iPad, att diskutera metod, det resultat 

som vi kommit fram till i studien och tidigare forskning.  

Metoddiskussion 
Då vi ville ha en djupare kunskap inom det valda ämnet valdes en kvalitativ metod till vår 

studie i enlighet med (Patel och Davidsson, 2003). Metoden som användes var 

observation då det var lämpligt till vår studie. Studiens syfte var att beskriva och förstå 

barns kommunikation och interaktion vid användning av iPad. För att få så detaljerad 

information som möjligt valdes det att filma barnen. Detta för att kunna fånga upp den 

kommunikation och interaktion som skedde på ett effektivt sätt och fick också med både 

det verbala språket och kroppsspråket (Fangen, 2005). En fördel med att filma med iPad 

var att barnen är vana att ha iPaden omkring sig och bli filmade även i vardagen. Med det 

menas att alla tre förskolor använder sig av iPaden till bland annat dokumenterande och 

informationssökande, utöver barnens egen användande. Att ha observation genom 

filmning som metod var en fördel för att kunde analysera filmerna flera gånger. Vi kunde 

välja att fokusera på en frågeställning i taget utan att behöva filma flera gånger, istället 

användes samma material. En nackdel med att analysera ett filmat material är att vi kan 

komma att lägga in egna uppfattningar och tolkningar av till exempel barnens 

kroppsspråk och andra uppfattningar. Dessa möjligheter minskas genom att fokusera på 

en frågeställning i taget vid analyserandet av filmerna. Dessutom har filmerna tittats på 

flera gånger både enskilt och tillsammans. Att vi är vana att filma i vår egen verksamhet 

sågs som en fördel då vi inte behövde fokusera på att lära oss hur vi skulle filma för att få 

bästa materialet. Att vara icke deltagande observatörer (Fangen, 2005) ansåg vi vara en 

bra observationsmetod att använda oss av då det inte var dialogen mellan oss pedagoger 

och barnen som var av intresse till studiens syfte. Hade kommunikation skett med barnen 

hade kanske resultatet sett annorlunda ut och våra frågor inte blivit besvarade. Att vi inte 

filmade för många gånger gjorde att det empiriska materialet inte kändes övermäktigt.  

 
Det faktum att vi inte utgick från samma förutsättningar på alla observationstillfällen 

anser vi att det har försvårat vårt analysarbete. Med det menar vi att placering av barn och 

antal iPad har spelat in. Vid ett tillfälle hade barnen varsin iPad vilket innebar att de hade 
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möjlighet att välja olika appar och på så sätt minskade samspelet kring iPaden. Vid de 

andra tillfällena hade barnen en gemensam iPad och samspelade kring en gemensam app. 

Då barnen satt tillsammans kring en iPad skapades förutsättningar naturligt för att 

interaktion och kommunikation skulle kunna ske barn- barn och barn- iPad. Det var ändå 

inte alla barn som deltog i kommunikationen varken verbalt eller icke verbalt, det kan 

bero på att de var tre stycken barn eller andra faktorer som att de andra två inte gav det 

tredje barnet möjlighet till att delta. För de barn som hade varsin iPad skapades inte 

naturliga möjligheter till interaktion och kommunikation barn-barn, men med barn- iPad. 

Ett av barnen påverkades dock av oss observatörers närvaro och började kommunicera 

med oss istället för med iPad eller sin kompis och det var inte den vuxne - barn 

kommunikation och interaktion vi skulle studera vid det aktuella tillfället. 

 

Resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuterar vi studiens syfte, frågeställningar, resultat och slutsatser 

tillsammans med tidigare forskning och teorier. 

 

Studiens syfte var att beskriva och förstå barns kommunikation och interaktion vid 

användning av iPad. I analysen av resultatet framkom att kommunikation inte alltid 

uppstår barn emellan, bara för att de befinner sig i samma rum med likadana för barnen 

välkända verktyg som i detta fall iPad. Att barnet inte intresserade sig av vad det andra 

barnet gjorde då de hade varsin iPad innebar inte att barnet inte var med på vad det andra 

barnet gjorde. Aglassinger m.fl. (2012) menar att det finns appar som stärker barnets 

kommunikation och interaktion. För att stärka detta hos barnen krävs att de samarbetar 

kring en gemensam iPad och det vi konstaterar är att det för studien var en nackdel att 

barnen hade varsin iPad, då det inte främjade barnens kommunikation eller interaktion 

eftersom de hade fullt upp med att fokusera på sin egen iPad. Vi kan dessutom inte se 

någon som helst imitation som (Vygotskij, 1978) menar är en förutsättning för att befinna 

sig i nivån för sin närmaste utvecklingszon. Frågan man kan ställa sig är om det hade 

blivit någon annan kommunikation eller interaktion med dessa två barn om de hade haft 

en gemensam iPad? 

 

Vi såg att det uppstod olika typer av kommunikation såsom icke verbal och verbal då 

barnen satt vid en gemensam iPad. Dessutom såg vi en tydlig interaktion både mellan 
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barn och barn - iPad. Detta påvisades genom verbal kommunikation med appen och 

genom ljud från appen då barnet klarade en nivå i appen och genom kroppsspråk från 

någon kompis som påvisade hur de kunde göra för att fullfölja uppgiften på appen. 

Vygotskij (1978) menar att när barnet befinner sig i den första zonen för den närmaste 

utvecklingen, är det viktigt för barnet att ha en person som innehar mer kunskap än barnet 

själv för att kunna utvecklas. Vidare menar (Vygotskij, 2001) att barnet som har kommit 

lite längre i närmaste utvecklingen har kommit till en begynnande tanke- symbolnivå. Det 

innebär att barnet har lärt sig att känna igen olika symboler och kan på så sätt se hur eller 

var de ska placeras för att fylla sin funktion. Vilket skedde i observation 3 där barnen 

som samspelade kring appen Pettsons uppfinningar påvisade kunskap om. Det icke 

styrande barnet instruerade med sitt kroppsspråk hur det styrande barnet skulle göra för 

att uppfinningen skulle bli klar, då det styrande barnet inte kunde lösa uppgiften själv. 

 

I de appar där barnet blir belönat med till exempel ljud eller stjärnor när de klarat av 

uppgiften såg vi en interaktion ske mellan barn och iPad. Barnet visade uppskattning 

genom sin mimik och sina uttryck. Vi anser att barnet blir konsument av det som APP 

designen bestämt vad barnet ska göra. Att låta barnen vara producenter av sitt skapande 

och lärande samt att pedagogen är närvarande för att fördjupa barnens tankar är en viktig 

faktor för lärande. Vi ser det som en brist ur kommunikationssyfte att det inte funnits 

närvarande pedagoger. Klerfelt (2007) beskriver att just detta är pedagogens uppgift att 

skapa interaktiva processer. Dessa processer kan bestå av exempelvis ett ömsesidigt 

intresse i barnens mediakultur och detta ömsesidiga intresse skapar 

kommunikationsarenor där barn och pedagoger möts i den digitala världen. En förväntan 

av att lära tillsammans skapas i denna närvaro. Alexandersson (2001) menar att det sker 

en annan typ av interaktion när barn och pedagoger samspelar kring digitala verktyg detta 

genom att barn och pedagoger inte behöver befinna sig i samma rum för att kommunicera 

med varandra. Exempelvis skulle man kunna föra dialoger med hjälp av iPadens 

kameraverktyg och videosamtal. Författaren menar dock att det viktigaste av allt är att 

stämma av med barnet vad det lärt sig av aktiviteten. Detta kan vi även hitta i (Deweys, 

2004) teori om att det är viktigt för barnets lärprocesser att de får planera, handla och 

reflektera kring aktiviteten. Linderoth (2004) tar även han upp konsekvenserna av att 

barn är i behov av någon som har erfarenhet. Författaren påvisar att det kan innefatta 

andra barn som har mer erfarenhet än barnet själv. Genom att kompisen först visar hur 

man ska göra för att klara av ett steg i appen kan sedan det barnet som fått förevisningen 
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få prova själv. Finns en pedagog i närheten kan denne då fråga vad båda barnen lärt sig 

av den situationen dels att få vara den som delar med sig av sin kunskap, dels vara den 

som tar emot kunskap av någon annan. 

 

IPadens syfte i barnens verksamhet är tydlig utifrån styrdokumentet Lpfö-98/10 

(Skolverket, 2010) där det står att förskolan ska ge varje barn möjlighet att skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker och redskap. De barn som arbetade med appen 

Minecraft har getts möjlighet att skapa och konstruera med hjälp av olika material. 

Eftersom ett av barnen har påbörjat aktiviteten genom att först göra en ritning av stallet i 

ateljén till att sedan förverkliga den i appen. I appen bygger man med hjälp av block, 

ungefär som Lego. I denna aktivitet samarbetar barnen och verbal kommunikation 

kännetecknas av att barnen inte tittar på varandra. Det barnet som styr i appen 

kommenterar även det som sker i appen under tiden hon bygger. Detta menar (Linderoth, 

2004) är ett sätt för barnet att interagera med appen. Vidare menar författaren att barnet 

med tidigare erfarenheter blir den som styr aktiviteten och i detta fall kan det ha varit så, 

men vi menar att det kan ha berott på att flickan var något äldre än de två andra pojkarna 

som var med i aktiviteten. Alexandersson (2002) menar att en social interaktion barn 

emellan och tillsammans med verktyget iPad skapar intersubjektivitet. Med detta menas 

att när barn tillsammans interagerar i en aktivitet har de en förförståelse av hur de ska 

agera i exempelvis en app. 

 

Slutsats 
Utifrån våra intervjuer som vi hade med berörda förskolechefer på förskolorna som vi 

observerade på anser förskolecheferna att iPaden ska vara ett komplement i verksamheten. Vi 

anser att barnen arbetar vid iPad, har aktiviteter runt den och har ett socialt samspel precis 

som de har vid andra aktiviteter på förskolan. Förskolecheferna ansåg att det digitala 

verktyget skulle introduceras in i verksamheten på ett lustfyllt sätt. Vi anser att barnen hade 

lustfyllda kommunikativa aktiviteter tillsammans med iPaden. Dessutom kunde vi se att 

barnen i observationerna var utforskande i sitt sätt att använda iPaden. Vi såg också att barnen 

på egen hand planerade sin aktivitet, genomförde den men att det finns ett behov av en aktiv 

pedagog som utmanar barnen vidare och reflekterar över sin aktivitet efteråt. En av 

förskolecheferna poängterade just detta att alla appar kan bli pedagogiska appar, det bör finns 

närvarande pedagoger som kan hjälpa barnet i sitt utforskande och i sina hypoteser. Dessutom 
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reagerade vi på att det var ett maktspel mellan de barn som var aktiva runt iPaden. I den 

kommunikation som sker bör det också finnas med en pedagog som kan hjälpa barnen att 

styra så att varje barn har möjlighet att påverka sin vardag med hjälp av digital teknik.  

 

Förslag på fortsatta studier inom området 
Fortsatta studier inom ämnet skulle kunna vara att observera interaktion och 

kommunikation barn- barn och barn - iPad med en närvarande och delaktig pedagog. 

Sker det någon förändring med en närvarande pedagog?  

 

Att pedagogen frågar barnet efter användandet av en app om de lärt sig något, kan det 

påvisa att lärande skett? Vilka har då i så fall varit delaktiga i det lärandet, appens 

utformning eller kommunikationen med andra barn eller är det pedagogens utmanade 

frågor som gjort att ett lärande skett? 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till förskolecheferna 
Hur tänker du som förskolechef kring iPadens syfte? 

Hur tänker du kring apparnas användningsområden? 

Hur tänker du iPaden som verktyg i förskoleverksamheten? 

Hur kommer iPad att påverka förskollärarens roll? 

Vikten av interaktion mellan barn- barn, barn - app? 

Hur ges barnen möjlighet att synliggöra sin egen lärprocess kring verktyget iPad? 
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Bilaga 2  
                                                         Hej! 
 
Vi är två barnskötare som studerar till förskollärare vid Högskolan i Skövde. Vi ska nu 

påbörja vårt examensarbete. Vi ska undersöka barnens samspel kring användande av 

iPad. Detta kommer vi att göra genom observationsverktyget filmkamera. Det är frivilligt 

att delta i denna studie. Barnen kommer att anonymiseras i det skriftliga materialet, vilket 

innebär att inga identiteter kommer att utrönas då vi inte kommer använda oss av bilder i 

vår rapport. Det skriftliga materialet och de filminspelningar som görs kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen obehörig kommer att ha tillgång till 

materialet. Materialet kommer endast att användas i forskningssynpunkt och kommer att 

analyseras för att kunna användas i vår rapport. Rapporten kommer sedan att publiceras 

offentligt. Det blir då helt utan anknytning till det enskilda barnet eller den aktuella 

förskolan. Efter att examensarbete färdigställts och godkänts kommer all dokumentation 

att raderas. Eftersom barnen inte fyllt 18 år kommer vi att behöva målsmans skriftliga 

tillstånd för att kunna filma och dokumentera. 

   
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar från Eva Lind och Lisa Hjort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi godkänner att vårt/våra barn medverkar i studien: 
 
 
 
............................................................................................................................... 
 
 


