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Abstract 
The purpose of this study is to examine preschool children´s own thoughts and perceptions of 

how a tablet works and how the children themselves use it. In today´s society we are 

constantly connected with various technical artifacts and the children grow up with digital 

tools that have become a natural part of our everyday lives. The study was conducted using 

qualitative interviews combined with short observations of eight children between the ages of 

4 and 5 years. The result shows that tablets are well known to the children, and that all 

children had used a tablet before the survey began. The children in the study mainly use 

tablets to play games but they are also used by some children to watch children´s programs, 

take pictures, film and listen to music. Thanks to the clear interface and design of tablets, 

these artifacts are easy to use for the children and they also enable collaboration when the 

children use a tablet together. The results also show that children´s perceptions of how the 

tablet works are varied. This survey has helped to visualize children´s own perceptions of the 

artifact and how they interact with the tablet. 
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Sammanfattning 
Syfte med denna studie är att undersöka förskolebarns egna tankar och uppfattningar om hur 

en surfplatta fungerar och hur barnen själva använder den. I dagens samhälle är vi ständigt 

uppkopplade med olika tekniska artefakter och barnen växer upp med allt fler digitala verktyg 

som blir en naturlig del i vår vardag. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa 

intervjuer kombinerat med korta observationer och sammanlagt har åtta barn i åldrarna 4–5 år 

ingått i studien. Resultatet visar att surfplattan är väl bekant för barnen, alla hade innan 

undersökningen använt en surfplatta tidigare. Barnen i studien använder främst surfplattan till 

att spela spel på men den används också av några barn till att se på barnprogram, ta kort, filma 

och lyssna på musik. Tack vare surfplattans tydliga gränssnitt och design är artefakten 

lätthanterlig för barnen och den möjliggör även ett samarbete när barnen använder surfplattan 

tillsammans. Resultatet visar också att barns uppfattningar om hur surfplattan fungerar är 

varierande. Denna undersökning har bidragit till att synliggöra barns egna uppfattningar om 

artefakten och hur de interagerar med surfplattan.   

Nyckelord: surfplatta, IKT, iPad, förskola, barns uppfattningar, digitalt verktyg 
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1. Inledning 
Denna studie kommer att behandla ämnet teknik och IT i förskolan och kommer att fokusera 

på surfplattan som artefakt utifrån barns perspektiv. Ämnet valdes för att det är intressant att 

undersöka och ta reda på barnens egna tankar och funderingar kring detta digitala verktyg 

som har etablerat sig i vår vardag. Enligt Statens medieråd (2017) kommer barn idag troligtvis 

i kontakt men en surfplatta inom med närmsta levnadsåren, men vad vet barnen egentligen om 

surfplattan och hur tror barnen att den fungerar när vi trycker på den respektive ”swipar” åt 

något håll? Efter studien är förhoppningarna att få ökad kunskap som pedagog i hur barnen 

själva använder sig av surfplattan och få mer insikt i barnens egna erfarenheter i hur de 

hanterar verktyget för att sedan kunna implementera och använda surfplattan i förskolans 

verksamhet på ett pedagogiskt sätt.  

 

Vi lever nu i ett IT-samhälle där vi ständigt är uppkopplade och de digitala verktygen blir allt 

fler och fler. Teknikutvecklingen har skett i en snabb takt under det senaste decenniet och allt 

fler digitala tekniker har blivit en naturlig del i vår vardag. I slutet av 1990-talet blev datorn 

allt vanligare i de svenska hemmen (Tekniska museet, 2017) men i takt med att tekniken 

förbättras och förändras har datorn fått konkurrens med nya digitala tekniker så som surfplatta 

och smartphones. Statens medieråd (2017) visar i sin rapport att surfplattan har ökat drastiskt i 

de svenska hemmen mellan år 2012 och 2014. Allt fler barn idag kommer i kontakt med 

digital teknik redan i unga år och utifrån undersökningen visade det sig att över hälften av 

barn i åldrarna 2–4 år har tillgång till en surfplatta i hemmet. Internetanvändningen har också 

ökat generellt och sjunkit allt längre ner i åldrarna, år 2005 var genomsnittliga debutåldern för 

internetanvändning nio år medan i årets undersökning som Findahl (2017) gjorde visar det sig 

vara tre år. Efter att ha tagit del av denna statistik både från Statens medieråd (2017) och 

Findahl (2017) är det kanske inte så konstigt att barn och ungdomar idag kallas ibland för 

”digital natives” (Nilsen, 2014), då de bokstavligen föds in i dagens digitalisering, till skillnad 

från den äldre generationen av Sveriges befolkning som inte alls har samma bakgrund eller 

erfarenheter av digitala verktyg, något som Gällhagen och Wahlström (2011) synliggör: 

 

Barn på förskolan är födda in i den digitala världen. För dem är modern teknik fullkomligt naturlig. Hur 

många av oss har inte sett en 1-åring som går fram till TV:n och försöker byta bild genom att dra på 

TV-skärmen? För dagens barn är pekskärm självklar, alltså blir TV utan pekskärm ologisk (Gällhagen 

& Wahlström, 2011, Bokens baksida).  

 

Det är inte enbart i hemmen som surfplattan har etablerat sig utan det är allt vanligare att 

surfplattan finns också i förskolans verksamhet, dock är detta ett omtalat ämne och många har 

olika åsikter hur surfplattan ska eller inte ska integreras i förskolans verksamhet. Vissa 

pedagoger och föräldrar har en negativ åsikt om surfplattan i förskolan och menar att barn är 

för stillasittandes framför en skärm i hemmet och att surfplattan inte hör hemma i förskolans 

verksamhet, samtidigt som det finns en positiv syn på att digital teknik integreras i 
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verksamheten och på så sätt kan skapa möjlighet till lärande på olika sätt (Näsström, u.å.). 

Oavsett åsikt om digital teknik i förskolan står det i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 

inom teknik att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att kunna 

urskilja teknik som vi använder oss av i vardagen och utforska hur denna teknik fungerar. 

Vidare står det att verksamheten kan använda informations- och kommunikationsteknik i 

såväl skapande processer som i tillämpning. Ibland kan det vara svårt att veta som pedagog 

hur man ska och kan implementera ett relativt nytt fenomen i förskolans verksamhet på bästa 

sätt, speciellt när barn kanske har mer kunskap om fenomenet än en själv eller vid osäkerhet 

kring hur surfplattan fungerar.  

 

Eftersom teknikutvecklingen sker i snabb takt och nya digitala verktyg ständigt kommer ut på 

marknaden kan det vara bra att redogöra begrepp som används i denna studie för att på så vis 

undvika missförstånd eller liknande.  

 

Surfplatta har många olika benämningar som exempelvis lärplatta, läsplatta, datorplatta, 

padda, Ipad, pekplatta, smartplatta men som är allesammans en tunn handdator med pekskärm 

och touchfunktion som styrs med hjälp av fingertopparna. Den tunna handdatorn är en 

blandning av en liten dator och en stor mobiltelefon som kan koppla upp sig mot trådlösa 

närverk. Med en surfplatta kan man exempelvis surfa på internet, hantera e-post, spela spel, 

musik, film, läsa e-böcker, tidningar (Helmersson, u.å.). När de olika benämningarna används 

i denna studie syftar de till samma definition.  

 

App är en förkortning av ordet applikation och förklaras enligt nationalencyklopedin (u.å.) 

som ett tillämpningsprogram, ett dataprogram som är avsett för en viss tillämpning. 

 

Digitala verktyg/artefakter är ett begrepp som studien kommer att använda sig av och 

innefattar bland annat datorer, surfplattor, digitala kameror, smartphones (Olsson, 2012). 

 

IKT är en förkortning och står för informations- och kommunikationsteknik. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka barns egna tankar och funderingar kring hur en 

teknisk artefakt, i form av surfplatta, fungerar och hur barnen själva använder surfplattan.  

 

1.2 Frågeställningar  

För att tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Vad anser barnen att en surfplatta är? 

 Hur tror barnen att surfplattan fungerar?  
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 Hur använder barnen surfplattan? 
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2. Litteraturgenomgång 
I denna del kommer jag att gå igenom några aspekter som är relevanta för studiens område. 

Studiens syfte är att ta reda på barns egna uppfattningar kring hur surfplattan fungerar och 

dess användningsområde. Som nämnts i inledningen var det inte länge sedan surfplattan fick 

sitt stora genomslag i användandet av tekniska verktyg och därför tas även forskning kring 

barn och datorer med i denna litteraturgenomgång. Detta görs för att på så vis få en bredare 

bild om ämnet och djupare kunskap om barns användning om en teknisk artefakt i form av 

både datorn och surfplattan.  

 

2.1 Bakgrund 

För att få en inblick i dators- och surfplattans historia och hur teknikutvecklingen har påverkat 

de båda artefakterna kommer jag i en bakgrund gå djupare in på detta, samt några rapporter 

som har gjorts om barn och deras medieanvändning och hur IKT har implementerat sig i 

förskolan. 

 

2.1.1 Datorn- och surfplattans historia 

De första datorerna som serietillverkades under 1950-talet var omfattande i storlek, vanligtvis 

tog de upp ett större rum och användes främst inom forskning, statistiska beräkningar och 

folkbokföringar. Därefter har datorn utvecklats på många håll, både storleksmässigt och 

användningsområde. I början av 1980-talet var efterfrågan stor på datorer för privat bruk och 

kort därefter börjades enkla och mindre datorer som gick att programmera och spela på, så 

kallades hemdatorer, att lanseras. Dessa datorer dominerade spelmarknaden under den första 

delen av 1980-talet men från det sena 1980-talet och framåt etablerades spelkonsolerna istället 

och bland annat blev Nintendo och Sony Playstation oerhört populära (Tekniska museet, 

2017). 

 

Sedan slutet av 1980-talet var datorn och spelkonsolerna nästan det enda alternativa sättet att 

spela digitala spel i hemmet men i takt med att tekniken utvecklas och förfinats har det under 

det senaste decenniet utvecklats många andra tekniska artefakter som vi dagligen använder 

oss av i vår vardag. Några exempel på artefakter som har blivit självklara i vår vardag är 

bland annat smartphones, smart-TV men också surfplattor. Idag är datoranvändningen och 

konsolspelandet för barn under åtta års ålder nästan helt obefintlig (Statens medieråd, 2017), 

istället är det mobil- och surfplattespelande som har totalt dominerats i åldersspannet 0–8 års 

ålder. Förmodligen beror detta på enligt Statens medieråd (2017) att den handhållna konsolen 

har bytts ut till surfplattor som spelplatteform, vilket kan vara helt förståeligt med tanke på 

smartphones och surfplattors gränssnitt som är betydligt bättre anpassat till barns finmotoriska 

färdigheter än vad datorer och spelkonsoler är. Under de senaste åren har surfplattan blivit allt 

mer populär i hemmen, år 2010 var surfplattan årets julklapp. Dock visade det sig när de 
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första mätningarna gjordes om surfplattan 2011 att enbart fem procent av hushållen hade en 

surfplatta. Men mycket har hänt sedan de första mätningarna och ökningen har skett i en 

snabb takt, drygt två tredjedelar av befolkningen har minst en surfplatta i hemmet, visar årets 

undersökning (Findahl, 2017). Enligt Statens medieråd (2017) är det allt fler barn i åldrarna 

2–8 år som äger en egen surfplatta, utifrån statistik från år 2016 hade mer än hälften av barnen 

i åldrarna 2–4 år tillgång till en surfplatta i hemmet och 16% i samma åldersgrupp uppgav att 

de äger en egen surfplatta. I åldrarna 5–8 år är det något längre procent, 53%, som har tillgång 

till en surfplatta i hemmet men betydligt fler, 31%, som äger en egen surfplatta.  

 

2.1.2 Små barn och deras medieanvändning 

Från en årlig rapport visar Findahl (2017) att barns internetanvändning fortsätter att öka och 

går allt längre ner i åldrarna, drygt 80% använder internet redan vid två års ålder och över 

hälften av barnen som är tre år och äldre är dagliga användare av internet. Statens medieråd 

(2017) påvisar också i en årlig rapport om barns internetanvändning och att den 

genomsnittliga debutåldern för internetanvändning sjunker allt längre ner i åldrarna, år 2005 

var debutåldern nio år medan i årets undersökning som Statens medieråd gjorde visade det sig 

vara tre år och att 69% av dessa tre-åringar har någon gång använt internet. Barn använder 

internet främst för att titta på tv, video, film men också för att spela spel och olika läroappar. 

Enligt Statens medieråd (2017) är det tv/filmtittandet som dominerar hos barnen och 

populäraste är SVT:s Bolibompa och Barnkanalen men bland de allra yngsta barnen är det de 

webbsända Babblarna som ligger i toppen. Findahl (2017) hävdar att det vanligaste sättet för 

de yngre barnen att använda internet är genom surfplattan eller en lånad mobiltelefon, 80% av 

2–3-åringar har någon gång använt surfplattan och 35% använder den dagligen enligt 

statistiken. Som Findahl (2017) presenterar i inledningen av rapporten användes bara 

varannan svensk internet för 17 år sedan när undersökningen började. Mycket har hänt på 

dessa 17 år i vårt samhälle och inom teknikutvecklingen. Idag är internet en del av vår vardag, 

därför bör man ha i åtanke när statistiken presenteras att barnen idag har aldrig levt utan 

internet och har inte erfarenhet hur det var utan internet. Det kan ibland vara svårt även för 

oss att komma ihåg hur vi skötte allt före internets tid. 

 

2.1.3 IKT i förskola 

I takt med den teknikutveckling som har skett i samhället det senaste decenniet har det också 

bidragit till att år 1998 togs det beslut om att satsa ekonomiskt under tre år på att IKT skulle 

införas på alla nivåer i utbildningssystemet (Skr. 1998/99:2). Det innebar dels att datorn skulle 

implementeras i förskolans verksamhet men dock var detta svårt till en början i vissa 

förskolor, då pedagogerna saknade både erfarenheter och grundläggande kompetenser inom 

området men också teknisk utrustning i form av datorer och internetuppkoppling i 

verksamheterna (Ljung-Djärf, 2004a). Under de senaste åren har det gjorts olika 

utvecklingssatsningar, både på teknisk upprustning och fortbildningar för personalen inom 
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området, som har bidragit till att datoranvändningen i förskolan idag är vanligt förekommande 

i den vardagliga verksamheten. När förskolans läroplan reviderades år 2010 fick IKT en större 

roll och begreppet media har lyfts fram och fått en allt mer tydligare roll 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) nämner tre olika motiv som brukar lyftas fram 

när det gäller IKT-utvecklingen i förskola. Det första motivet är inlärningsaspekten som syftar 

till att datorn i undervisningen har bidragit till en ökad variation och medfört en förändring i 

arbetssättet. Det har dessutom öppnat för nya möjligheter för barn med särskilda behov. Den 

andra är arbetslivsaspekten och innebär att samhället och näringslivet har förväntningar på att 

barn och ungdomar får kunskap av skolan hur den nya tekniken fungerar innan de kommer ut 

i arbetslivet. Demokratiaspekten är den tredje och sista motivet till IKT-användning i 

förskolan som innebär att skolan har ansvar att alla barn och ungdomar ges möjlighet till 

likvärdig utbildning av IKT. Denna medborgarkunskap inom IKT är nödvändig för att 

demokratin ska fungera i samhället. 

 

2.2 Tidigare forskning 

Nedanför kommer det att sammanställas ett urval av den forskning som finns angående barn, 

surfplattor och datorer. Att använda tidigare forskning som har studerat barn och datorer kan 

motiveras med de likheter datorn och surfplattan har med varandra. Surfplattan kan 

exempelvis beskrivas som en liten handdator och applikationerna på surfplattan kan jämföras 

med datorns program. 

 

2.2.1 Digitala verktyg i förskolan 

Förskolor och skolor har haft en lång startsträcka med att implementera digitala verktyg i 

verksamheterna då ekonomiska förutsättningar har dels varit ett hinder för att införskaffa 

teknisk utrustning men under de senaste åren har många förskolor försetts med alltmer 

digitala verktyg i verksamheten. Dock har personalens kompetens och kunskap betydelse för 

hur dessa digitala artefakter används och implementeras runt omkring i kommunerna samt i 

förskolans verksamhet. Olsson (2012) nämner att trots fortbildningar för personalen inom IT 

är barngruppen en yngre generation som ofta redan, trots sin unga ålder, har mer kunskap om 

området och hur tekniken fungerar än den äldre generationen. Pedagogerna är längre inte den 

mest självklara kunniga i barngruppen när det gäller digitala verktyg och detta sätter kunskap 

och lärande i ett nytt perspektiv. Hur digitala verktyg har implementerats i verksamheten ser 

som sagt olika ut runt om i Sverige och i kommunerna även om det på senaste tiden satsat allt 

mer på att förskolor ska blir digitaliserade. 

 

Utbildningsdepartementet (2010) beskriver i förskola i utveckling vikten av att göra teknik 

synlig och begriplig i förskolans verksamhet för att på så vis kunna förstå teknikens roll. 



 

7 

 

Redan i tidig ålder kommer barn i kontakt med teknik i vår vardag genom bland annat när de 

hjälper till med matlagning, cyklar, manövrerar TV:n och använder datorer/surfplattor. Genom 

att barnen i förskolan får iaktta och analysera olika tekniska lösningar som finns i vår vardag 

får de möjlighet att kunna på egen hand när det gäller användning av redskapet lära sig att ta 

ställning till olika alternativ i samhället. Men för att barnen lättare ska kunna använda sig utav 

den teknik som finns i vardagen behöver de grundläggande förståelse för hur tekniken 

fungerar. När barn ges möjlighet till att analysera tekniska föremål och fundera på frågor som 

rör användning, funktion, material, utformning och reflektera kring både för- och nackdelar 

med det tekniska föremålet kan det också bidra till en ökad förståelse för tekniken, men 

barnen får också erfarenheter av ett kreativt arbetssätt som är användbart i många kontexter. 

 

2.2.2 Förändring på lärandet 

När fler och fler tekniska redskap introduceras i förskolans verksamhet har detta i sin tur 

inneburit en rad förändringar kring hur vi ser på lärandet. Säljö (2013) nämner att vi tidigare 

har använt kroppen och våra egna kognitiva resurser för att mäta, skriva, minnas men som 

idag kan utföras med hjälp av artefakter och några enkla knapptryckningar. De nya teknikerna 

och artefakterna, exempelvis datorer och surfplattor har i sin tur fört med sig nya sätt att 

förhålla sig till de olika redskapen och det är i samspel mellan artefakten och människan som 

handlingar utförs. Säljö (2013) beskriver vidare hur vi har blivit delaktiga i en större värld på 

grund av tillgången till massmedia och information. Samtidigt som informationsflöde har 

gjort oss uppmärksamma på att ha en kritisk hållning till budskapet, all information som vi får 

till oss behöver inte vara sant. På grund av detta talas det allt mer om att barn och ungdomar 

måste i tidigt skede utveckla nya kompetenser för att på så vis kunna sortera i det enorma 

informationsflöde som finns ständigt runt omkring oss. En viktig aspekt i detta som 

Alexandersson et al. (2001) poängterar är att utveckla tidigt sin förmåga att kunna söka och 

värdera den information som vi stöter på. Thoresson (2016) nämner vidare att vi använder IT 

oerhört mycket och i olika kontexter idag men de flesta har inte reflekterat över hur tekniken 

egentligen fungerar och är programmerad av en människa från början. Därav är det av stor 

vikt att barnen får möjlighet i tidigt ålder att lära sig att förstå och kunna hantera de digitala 

verktyg som vi dagligen använder oss av på ett bra sätt. 

 

Pålsson (2015) hänvisar till ett projekt, LekMiT, som fokuserar på att pedagoger ska upptäcka 

hur digitala verktyg kan användas i förskola och i förskoleklass, för att väcka barnens 

nyfikenhet till att utforska sin omvärld. LekMit är ett projekt som vänder sig till hela 

arbetslaget där ett horisontellt lärande tillsammans med barnen står i centrum. Vi alla lär oss 

av varandra även om vi har olika erfarenheter och om barnen ibland kan hantera tekniken 

bättre än pedagogerna behöver barnens tankar och reflektioner komma igång. Genom att vara 

en medupptäckare med barnen och göra dem medvetna om hur enkelt det är att exempelvis 

manipulera fotografier är det viktigt att barn i tidig ålder utvecklar ett kritiskt förhållningssätt. 

På så sätt väcks barnens medvetenhet till att reflektera kring det informationsflöde vi möter. 
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Detta arbetssätt och synen på lärande sätts i ett nytt perspektiv och när förskolans läroplan ska 

revideras under år 2018 är digital kompetens något som kommer att förtydligas. Skolverket 

(u.å.) menar att den nya revideringen ska bidra till att barn och elever utvecklar en förståelse 

för hur digitaliseringen påverkar både samhället och individen, men också att barn och elever 

tidigt utvecklar ett förhållningsätt till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt 

sätt. 

 

Alexandersson et al. (2001) studerade i ett forskningsprojekt LärIT hur barn i åldrarna 6–9 år 

använder pedagogiska datorspel för lärande. I studien användes en rad olika pedagogiska 

datorprogram men främst användes Bygg bilar med Mulle Meck, krakels ABC och SIMPark. 

Resultatet visar att begreppet ”spela” som barnen använder i samband med sitt 

dataanvändande är i själva verket en beteckning för en rad kvalitativt skilda aktiviteter. När 

barnen ”spelar data” framgår det i deras studie att barnen utforskar, kontrollerar, leker, skapar 

och upplever genom att använda de olika dataprogrammen. Resultatet visar också att 

benämningen ”spela data” beskrivs utifrån vad barnen uppfattar aktiviteten med datorn 

snarare än vilka möjligheter och lärande som faktiskt medföljer vid användning av de 

pedagogiska programmen. 

 

2.2.3 Barns interaktion med surfplattan 

Kjällander (2014) har studerat barns interaktion med dataplattor i ett forskningsprojekt, 

Appknapp, i ett samarbete med Botkyrkas kommun och Stockholms universitet. Projektet 

varade i ett år och riktade sig till 1–5-åriga barn på fyra förskolor runt om i kommunen och 

genom observationer visade det sig bland annat att barnen samarbetade kontinuerligt vid 

dataplattan, var hjälpsamma och stöttade varandra med bland annat ord, gester, komplimanger 

och kroppslig kontakt, dock sällan med ögonkontakt. Diskussioner kring turtagning 

observerades också men i takt med att det nya verktyget integrerades i verksamheten löste 

barnen turtagningen på egen hand.  

 

I den förskolemiljö som Nilsen (2014) studerade i sin studie visade det sig att barnen lärde sig 

väldigt snabbt på egen hand hur surfplattorna fungerade. Nilsen (2014) menar vidare i sin 

studie att dataplattans utformning kan ha stor betydelse för hur barn hanterar verktyget och 

interagerar med den. Vid jämförelse med en stationär dator har dataplattan vissa egenskaper 

och tekniska förutsättningar som ligger till grund för att yngre barn lättare kan använda 

artefakten. Den största skillnaden är bland annat att dataplattan lätt kan flyttas och bäras 

omkring var som helst, till skillnad från en dator. Dataplattans skärm möjliggör också en 

konkret styrning av redskapet genom att trycka direkt med fingrarna på skärmen. 

Touchfunktion tillåter att flera fingrar används samtidigt, vilket möjliggör att flera barn kan 

använda dataplattan samtidigt. Detta skiljer sig markant från datorn då enbart ett barn i taget 

kan styra datorns mus och interagera på egen hand med datorn. Nilsen (2014) menar i sin 

studie när barn ska lära sig använda nya tekniska artefakter på egen hand handlar det först om 
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att appropriera pekskärmsteknologin som surfplattan är utrustad med för att sedan kunna 

använda artefakten på egen hand. Beroende på vilken app som används på dataplattan kan 

flera barn samtidigt interagera med artefakten och med varandra, något som är svårare med 

den stationära datorn. Även Kjällander och Moinian (2014) lyfter i sin artikel hur surfplattans 

storlek, vikt och mångsidiga design har betydelse och ges möjlighet för barns interaktion med 

surfplattan. De poängterar vidare att surfplattans tydliga gränssnitt som inkluderar mer bilder, 

färger och ljud snarare än text möjliggör också för barnens användande av surfplattan, då den 

inte kräver lika stor läs- och skrivförståelse som en stationär dator gör. Touchfunktionen 

bidrar också till att barnen kan självständigt hantera surfplattan, genom att när barnen pekar 

med sitt finger på skärmen resulterar rörelsen av fingret i sin tur på samma ställe och ger 

direkt en effekt på surfplattans skärm. Touchfunktionens egenskaper skiljer sig från en 

stationär datorns egenskaper då barnen måste först använda sin hand för att manövrera musen 

för att på så vis få en effekt på datorns skräm. 

 

Olsson (2012) beskriver i sin studie att barns olika interaktioner med surfplattan kan bero på 

vilken vana barnen har med artefakten och nämner två olika strategier hur barnen tar sig an 

surfplattans applikationer och hur applikationerna i sin tur hjälper barnen att förstå hur 

surfplattan fungerar. Apparna kan exempelvis användas för att undersöka och utforska hur 

surfplattan fungerar genom att enbart klicka sig runt bland apparna utan att vara intresserad av 

appens innehåll, detta har Olsson (2012) namngett som utforskaren Arvid. Barnet väljer då 

slumpvis en applikation i denna strategin men stänger snabbt av applikationen för att sedan 

starta upp en ny, kort därefter trycker barnet på hemknappen för att avsluta applikationen och 

åter trycker upp en ny applikation. Olsson (2012) beskriver händelsen som att barnet prövar 

sig systematiskt fram för att kunna förstå hur surfplattan fungerar. Men åt andra hållet, om 

barnen är van användare av verktyget kan ett mer målinriktat fokus ses hos barnen och de 

behärskar på så vis surfplattans funktion, vilket är den andra strategin som Olsson (2012) 

beskriver som den målinriktade Ebba. I denna strategi framkom det tydligt i Olssons (2012) 

studie att barnet hade god kännedom om vilken applikation som barnet ville utföra genom att 

klicka sig direkt fram till den ”rätta” applikationen. Barnet väljer istället målmedvetet 

speciella applikationer och lägger stor vikt på applikationens innehåll. Hur surfplattans olika 

applikationer och deras utformning kan påverka barns intentioner med artefakten har Petersen 

(2015a) studerat. Hon undersökte genom observationer i en delstudie (Petersen, 2015b) hur 

applikationerna kan påverka barns ”agency”, som i studien menas med barns aktiva 

deltagande och förmåga att agera och fatta egna beslut. Barns agerande sker inte helt på egen 

hand utan i samspel med både miljö och människor, vilket är en viktig utgångspunkt för denna 

studie. Begreppet ”affordance” används och beskriver hur människor och miljö samspelar 

med varandra och hur möjligheter respektive hinder skapar olika förutsättningar i mötet 

mellan människa och miljö. Det som kom fram i delstudien var att beroende på applikationens 

utformning kunde det möjliggöra respektive försvåra barns agency. Vid stora begränsningar 

påverkade det barnens agency negativt och de blev mer upptagna av hur de skulle göra. 
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Däremot vid stor frihet ökade barns möjlighet att självständigt agera och de fokuserade mer 

på vad de skulle fylla applikationen med. 

 

2.2.4 Barns positioner vid datorn 

Ljung-Djärf (2004b) har studerat olika positioner vid barns samvaro kring datoranvändning 

och har från sin studie kommit fram till tre olika sätt att positionera sig och de benämns så 

som ägar-, deltagar-, och åskådarpositionen. När barnen placerar sig framför datorn och tar 

kommando över situationen ger detta signaler som ägarposition. Om barn befinner sig i 

anslutning till dator och är aktivt deltagande genom att komma med egna förslag och tankar 

till ägaren har de deltagarpositionen. Att finnas i anslutning till datorn kan dock också ses som 

åskådarpositionen men då intar man däremot inte ett aktivt deltagande. 

 

Alexandersson et al. (2001) beskriver barns olika tillvägagångssätt vid datorn när de hanterar 

program eller löser uppgifter. En vanlig strategi som använts av barnen är att fråga sig fram. 

När barnen arbetade ensamma vid datorn och stötte på problem bad de ofta i första hand en 

lärare eller en kunnig kompis om hjälp för att komma vidare och lösa situationen. En annan 

strategi som barn använder sig av är att själva pröva sig fram i programmen. Vid användning 

av detta tillvägagångssätt har barn i regel mer datorvana och kommit längre i sin läs- och 

skrivutveckling. Men om barnen inte riktigt förstår syftet med programmet eller vad som 

förväntas av dem i en uppgift kan tillvägagångssättet ses som att gissa sig fram. Några barn 

hade observerat datorns hjälpfunktion och använde hjälpfunktionen som en strategi för att 

lösa situationen, dock var det sällan barnen fick den hjälp de sökte. 

 

När barn samspelar kring dator har Alexandersson et al. (2001) identifierat tre olika 

samverkansformer, det första är peer tutoring som innebär att barnen vid samarbete befinner 

sig på olika kunskapsnivåer. Det ena barnet har mer kunskap och framstår på så vis som en 

expert inom området och får med sin kompetens hjälpa och handleda det andra barnet som har 

mindre erfarenhet inom området. Den andra samverkansformen är cooperative learning som 

är ett samlingsbegrepp för strukturerade samarbeten som sker i grupp. Barnen har olika 

förkunskaper med sig och delar upp uppgiften mellan varandra men drar nytta av varandras 

olika kompetens och kunskaper i samspelet. Peer collaboration är den tredje samverkansform 

där barnen befinner sig på ungefär samma kunskapsnivå vid samarbeten. Dock är uppgiften 

obekant för barnen och de arbetar tillsammans i storgrupp under hela processen. 

Alexandersson et al. (2001) poängterar slutligen att en gemensam faktor för de tre 

samarbetssituationerna är att de har en positiv påverkan på barnens kognitiva utveckling.  
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3. Metod 
För att uppnå studiens syfte och frågeställningar har denna undersökning använt sig av en 

kvalitativ metod. Den största skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod enligt 

Backman (2016) är att kvantitativa metoder kännetecknas av mätningar och statistik som 

utmynnar i numeriska observationer, exempelvis experiment, tester, enkäter och 

frågeformulär. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) beskriver vidare att forskaren försöker 

hitta mönster eller samband mellan olika kategorier och använder sig ofta av diagram när 

statistik ska presenteras i en kvantitativ metod. Kvalitativa metoder använder sig åt andra 

hållet inte av siffror eller tal utan det resulterar istället i verbala formuleringar när resultat 

presenteras och instrumentet består av det traditionella ordet (Backman, 2016). 

 

Vilket perspektiv forskaren har under studien är också en stor skillnad mellan metoderna. 

Bryman (2011) menar att i en kvantitativ metod är det forskarens uppfattningar som styr 

studien och forskarens frågor och intressen som strukturerar undersökningen. I en kvalitativ 

metod är det istället deltagarnas uppfattningar som är utgångspunkten och vad de anser vara 

viktigt och betydelsefullt. Eftersom studiens syfte är att ta reda på deltagarnas egna 

uppfattningar om hur surfplattan fungerar och vad de själva använder artefakten till är därför 

en kvalitativ metod det som anses passa bäst till. Forskaren strävar därmed att få en nära 

relation med deltagarna för att på så vis kunna uppfatta världen på samma sätt som deltagarna. 

 

3.1 Vald metod 

Kvalitativa intervjuer med barn kombinerat med korta deltagande observationer är de metoder 

som används i studien. Med intervjuer som metod får forskaren en förståelse för hur 

intervjupersonerna tänker och känner, vilka tidigare erfarenheter intervjupersonerna har och 

hur deras föreställningsvärld ser ut (Trost, 2010). När intervjuerna kombineras med 

observationer får forskaren en direkt iakttagelse av deltagarnas beteende. Forskaren utgår inte 

enbart från vad som sägs i intervjun utan utgår också ifrån deltagarnas beteende och hur de 

agerar i verkligheten (Bryman, 2011). 

 

Vid intervjutillfället är det semistrukturerade intervjuer som har använts. Bryman (2011) 

menar med semistrukturerade intervjuer att forskaren har med sig en intervjuguide med 

specifika frågor och teman som ska besvaras vid intervjutillfället men att forskaren är flexibel 

och frågorna behöver inte komma i den skrivna ordningen. Intervjupersonerna får på det sättet 

stor frihet att utforma svaren utifrån sitt eget perspektiv och får på så vis mer inflytande i 

samtalet. Trost (2010) påpekar att det ibland kan vara lite annorlunda att intervjua barn kontra 

vuxna, då detta syns tydligast vid barns koncentration att sitta still en längre stund. För att 

intervjutillfället med barnen ska bli en givande stund för båda parterna behöver forskaren 

fånga barnens intresse och motivation, men också se själva intervjusituationen från barnens 

egna perspektiv. Eftersom studien vill ta reda på barnens egna uppfattningar om en artefakt 
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och för att som forskare få tillträde till barnens kunskaper har därför barnen vid 

intervjutillfällena intervjuats två och två i grupp, för att på så vis försöka skapa en trygg 

atmosfär vid det arrangerande samtalet. Bengtsson och Hägglund (2014) betonar viktiga 

aspekter att ta hänsyn till som forskare när barnen sitter på kunskapen och förklara vidare att 

oavsett vilken metod som används i undersökningen måste metoden möjliggöra för barnen att 

kunna uttrycka och kommunicera sina kunskaper, tankar och erfarenheter till forskaren. 

 

De semistrukturerade intervjuerna kombineras med korta ostrukturerade observationer. Vid 

intervjutillfällena fanns en surfplatta tillgänglig i rummet för att enklare kunna hålla barnens 

fokus samt att barnen själva får visa hur de interagerar med artefakten och deras intentioner 

med den. För att registrera olika beteenden under observationerna utgår inte forskaren ifrån ett 

observationsschema utan noterar så detaljerat som möjligt hur deltagarna beter sig i miljön 

och hur de interagerar med artefakten. När barnen själva får använda surfplattan under 

intervjutillfällena är forskaren själv aktiv under observationen, på så sätt används deltagande 

observationer i studien (Bryman, 2011). 

 

3.2 Urval 

Undersökningen har gjorts i en mindre stad i Mellansverige. Valet av förskola och barn har 

skett genom ett så kallat bekvämlighetsurval och som Bryman (2011) menar med att urvalet 

görs av de personer som finns för tillfället tillgängliga för forskaren. Nackdelen med ett be-

kvämlighetsurval är att det minskar möjlighet till generalisering eftersom forskaren inte styr 

vilka deltagarna är (Bryman, 2011).  

 

Eftersom studien riktar sig till barn och strävar efter att få en nära relation med deltagarna för 

att på så vis kunna undersöka barnens egna tankar och funderingar kring surfplatta, valdes den 

förskola som forskaren haft sina VFU-perioder på. På så vis har forskaren redan etablerat en 

relation med barnen, något som Bengtsson och Hägglund (2014) poängterar är viktigt att ta 

hänsyn till som forskare när man ska intervjua barn. Denna studie riktar sig främst till 4–5-

åringar, dels för språkutvecklingen men också för att de troligtvis har stött på surfplattan i 

flera olika situationer och har mer erfarenhet kring artefakten än de yngre barnen. 

 

3.3 Datainsamlingsmetoder 

För att analysera barnens egna uppfattningar och tankar kring surfplattans funktion och 

användningsområde har intervjuerna spelats in via en mobiltelefon, detta görs dels för att 

lättare kunna gå tillbaka i efterhand och lyssna på vad som sades ordagrant under intervjun 

men också för att försöka undvika distraktioner i intervjun som kan uppstå om forskaren 

försöker hinna med att anteckna allt som barnen säger under intervjun. De korta 

observationerna som sker under intervjun när barnen får interagera med surfplattans stöd 
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antecknades av forskaren under observationerna för att sedan kort därefter skrivas så 

detaljerat som möjligt. 

3.4 Genomförande 

Innan undersökningen kunde börja togs först en kontakt med förskolechefen för ett 

godkännande att genomföra studien på den tilltänka förskolan (Löfdahl, 2014), kort därefter 

kontaktades personalen på den aktuella förskolan för att på så vis också få personalens 

samtycke att genomföra intervjuer med några barn på deras förskola. Efter personalens 

godkännande bestämdes tid och datum för intervjutillfällena och samtyckesblanketter (se 

bilaga 1) delades ut till femåringar och de berörda vårdnadshavarna. Veckan innan 

intervjutillfällena kontaktade forskaren förskolan för att stämma av hur många 

samtyckesblanketter som förskolan hade fått tillbaka och i samråd med personalen delades 

samtyckesblanketter även ut till fyraåringar och de berörda vårdnadshavarna. Innan 

intervjuerna genomfördes med barnen på förskolan gjordes en pilotstudie med några barn för 

att på så vis kunna ta reda på om frågorna i intervjuguiden är utformade så att barnen förstår 

dem. Bryman (2011) påpekar när forskaren genomför en pilotstudie är det inte enbart för att 

säkerhetsställa att frågorna fungerar som forskaren har tänkt sig utan också säkerhetsställa att 

undersökningen i sin helhet blir bra.  

 

Genomförandet av intervjuerna gjordes under en eftermiddag då det passade verksamheten 

bäst. Barnen intervjuades två och två i ett enskilt rum inne på avdelningen medan de andra 

barnen var i resterande rum inne på avdelningen. I rummet där intervjuerna gjordes fanns ett 

fönster och en soffa där intervjuerna genomfördes. För att dämpa störmoment från det som 

hände ute på avdelningen hängdes ett tyg över dörren ut till avdelningen för att motverka att 

barnen skulle stå utanför och kolla in i rummet. Innan intervjuerna började gavs också barnens 

samtycke att medverka i studien och deras godkännande att deras röster blev inspelade på 

mobiltelefonen. Under intervjuerna fanns det också en surfplatta med i rummet, som en tydlig 

ingångsvinkel på vad intervjun skulle handla om men också dels för att stödja barnen i deras 

berättelser samt att de själva fick utforska artefakten. Vid intervjutillfällena utgick forskaren 

från en intervjuguide (se bilaga 2) och sammanlagt blev det fyra intervjuer som varade i 15–

20 minuter vardera med totalt åtta barn i åldrarna 4–5 år. 

 

3.5 Databearbetning 

För att analysera datamaterialet har denna studie använt sig av fenomenografi som 

metodansats, vilket är ett sätt att beskriva och analysera människors tankar och förståelse för 

olika fenomen i sin omvärld. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver vidare att 

utgångspunkten för fenomenografi är att försöka förstå att människor uppfattar fenomen på 

olika sätt i sin omvärld och att uppfattningarna är ett sätt för individen att försöka förstå eller 

erfara något. Forskaren strävar på så vis efter att veta och efterfrågar hur deltagarna uppfattar 

det specifika fenomenet, som i denna studie är surfplattan. När datamaterialet bearbetas sker 
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detta i sju steg, från att bekanta sig med materialet genom att läsa igenom transkriberingarna 

flera gånger till att jämföra och gruppera transkriberingarna och sedan namnge de olika 

kategorierna. I denna studie har analysen delat upp resultatet i två delar, vilket är: 

• hur barnen använder surfplattans hårdvara 

• hur barnen använder surfplattans mjukvara 

Med hårdvaran menas den fysiska artefakten och vad barnen anser att surfplattan behöver för 

att fungera samt barnens uppfattningar om hur surfplattans design är uppbyggd. Till skillnad 

från hårdvaran innebär mjukvaran hur barnen använder surfplattans operativsystem och 

program, vilket speglar sig i hur barnen använder applikationerna och hur de interagerar med 

surfplattan. Dessa kategorier har sedan i analysen blivit fler underkategorier för att tydliggöra 

hur barnen använder och deras egna uppfattningar om surfplattans hårdvara kontra mjukvara. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Som forskare behöver man förhålla sig till olika regelverk och ha ett etiskt förhållningssätt 

under hela forskningsprocessen. Vetenskapsrådet (2017) nämner några allmänna regler som 

bland annat är att som forskare ska tala sanning om sin forskning, forskaren ska öppet 

redovisa metoder och resultat, heller inte stjäla forskningsresultat från andra samt att 

forskaren ska sträva efter att bedriva sin forskning utan att skada andra människor, djur eller 

natur. Löfdahl (2014) poängterar vidare några principer som är viktiga att förhålla sig som 

forskare till, både innan forskningen börjar och under genomförandet men också efter 

genomförandet av undersökningen. Principerna kan kategoriseras i fyra olika krav, 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

 

Informationskrav 

Den allra viktigaste principen är informationskravet som innebär att forskaren är skyldig att 

informera om sin undersökning och vad syftet är med forskningen. Det är också viktigt innan 

undersökningen börjar att forskaren kontaktar och informerar förskolechefen om 

undersökningen och ber om tillåtelse att genomföra undersökningen på den tilltänkta 

förskolan innan de aktuella förskollärarna blir kontaktade (Löfdahl, 2014). 

 

Samtyckeskrav 

Innan forskningen kan börja behöver alla deltagare i undersökningen lämna sitt samtycke och 

deltagarna har rätt att själva bestämma över sin egen medverkan i undersökningen. Forskaren 

ska också informera att medverkan i undersökningen är frivillig och att deltagarna har rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst. Om barn är under 15 år behövs samtycke från både 

barnet men också från deras vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Konfidentialitetskrav 
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Löfdahl (2014) poängterar att deltagarna som ingår i undersökningen garanteras av 

anonymisering under hela forskningen. Forskaren håller deras identiteter anonyma och vid 

redovisningen av resultatet avidentifieras deltagarna genom exempelvis byta ut ortsnamn eller 

namn på deltagarna. Eftersom det är enbart forskaren som vet deltagarnas riktiga identiteter är 

det viktigt att förvara datamaterialet på ett säkert sätt samt att förstöra allt datamaterial när 

examensarbetet eller forskningen är godkänd och klar. 

 

Nyttjandekrav 

Under forskningens gång kan deltagare eller andra utomstående vilja veta vad forskare har 

kommit fram till eller vad datainsamlingen har genererat innan forskningen är klar, då kan 

forskaren hänvisa till nyttjandekravet som innebär att forskarens datamaterial enbart ska 

användas i undersökningen och i forskningsändamål. Löfdahl (2014) nämner att det är lätt 

hänt att någon utomstående eller obehörig får ta del av datamaterialet och kan sprida 

informationen på ett felaktigt sätt, därför ska forskaren hänvisa till nyttjandekravet och berätta 

att alla utomstående kan ta del av resultatet när forskningen är klar och publicerad. 

 

De etiska ställningstagande har i denna studie följts noggrant under hela forskningsprocessen. 

I de samtyckesblanketterna (se bilaga 1) som delades ut till berörda vårdnadshavare, 

förklarades studiens syfte, hur intervjuerna skulle gå tillväga och att barnens medverkan var 

frivillig. För att minimera eventuella obehag för barnen intervjuades de parvis samt att 

intervjuerna ägde rum i förskolans lokaler som var väl kända för barnen. Innan intervjuerna 

började blev barnen tillfrågade om det var okej att deras röster blev inspelade via en 

mobiltelefon och för att barnen skulle få en chans att höra hur inspelningen skulle bli gjordes 

en testomgång innan intervjuerna startades. 
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4. Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas resultatet utifrån studiens frågeställningar. Barnens namn har avidentifie-

rats och ersatts med figurerade namn, för att skydda barnens identitet. Resultatet redovisas i lö-

pande text där barnens kommentarer och svar förekommer både i fristående med kursiv stil och i 

några korta citat från intervjuerna. 

 

4.1 Hur använder barnen hårdvaran? 

Hårdvaran innebär vad som finns ytligt på surfplattan och det vi ser med blotta ögat, vilket 

innebär dels surfplattans design med både knappar, skärm och touchfunktion men också vad 

hårdvaran behöver för att fungera samt hur surfplattans hållbarhet är. I denna studie visste alla 

barn som blev intervjuade vad denna artefakt är för någonting, även om artefakten benämndes 

olika som exempelvis: 
 

En padda 

 

iPad 

 

Det är en sån man spelar på 

 

Surfplatta 

 

Platta 

 

Oavsett om artefakten benämndes olika i undersökningen var det inga tveksamheter på att 

definitionen var densamma för alla. Utifrån intervjuerna visade det tydligt att alla barn var 

bekanta med surfplattan som artefakt och hade stor kunskap om surfplattans touchfunktion, då 

alla intervjuade barn använde direkt sina fingrar för att interagera med surfplattan. Det var 

heller inga tveksamheter att barnen hade stor kunskap i hanteringen av surfplattans hårdvara, 

de visste direkt vad surfplattans skärm var för någonting och att den skulle vara riktad mot en 

själv vid användning av surfplattan. 

 

4.1.1 Surfplattans design 

Designen på surfplattan och dess utformning påverkar barnens hantering av hårdvaran 

positivt, något som sågs tydligt under intervjutillfällena när barnen själva fick använda 

surfplattan. Vid användning av artefakten behövs ingen sladd eller extra utrustning då detta 

leder till att användningen kan ske var som helt i rummet och surfplattan kan enkelt flyttas 

runt dels när barnen samspelar runt artefakten men också när barnen turas om att använda 
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den. Surfplattans touchfunktion bidrar också till att fler, oavsett ålder, kan samspela samtidigt 

och vara delaktiga på ett helt annat sätt än vid den stationära datorns utformning och design. 

Barnen upptäckte under intervjuerna flera knappar på surfplattan men dock var det blandade 

kunskaper om hur knapparna fungerade samt vad knapparna innebar bland barnen. Den knapp 

som alla barn hade god kunskap om och hur den fungerade var surfplattans hemknapp, vilket 

är den knapp som är på mitten av en kortsida på surfplattans skärm. Detta framkom tydligt i 

observationerna och i intervjuerna när barnen skulle stänga av ett spel och byta till ett annat 

men också när barnen skulle få igång surfplattan. Nedanför kommer några utdrag från 

intervjuerna för att tydliggöra barnens kunskaper om hemknappens funktion. 

 

Exempel 1: 

Max (5år), Tina (5år) och Linda (intervjuare) sitter i soffan och intervjun har precis börjat. 

Både Max och Tina utforskar tillsammans surfplattan och trycker på olika appar för att se vad 

som händer. Max har startat ett spel genom att trycka med sitt finger på en app: 

 

Linda: men vad gör man nu då om man vill avsluta detta? 

Max och Tina: (trycker tillsammans på surfplattans hemknapp) 

Linda: aha man trycker på hemknappen där. Och nu trycker ju du Max på en ny app. 

Max: Bubblor! (när Max tryckte på en app kom det upp massa bubblor på surfplattans skärm) 

Tina: (Avslutar appen genom att trycka på hemknappen och startar en ny app, kameran) 

 

Exempel 2:  

Adam (5år), Elsa (5år) och Linda (intervjuare) sitter tillsammans i soffan för att påbörja 

intervjun. Linda inleder samtalet genom att ta fram surfplattan och frågar barnen om de vet 

vad det är för någonting. Adam och Elsa svarar både att det är en padda och får en följdfråga 

om de vet hur man gör med surfplattan. Linda håller surfplattan framför dem och frågar 

följande: 

 

Linda: vad händer om jag trycker på den här knappen då? (pekar på hemknappen) 

Adam: startar… 

Linda: startar den då? Ska man trycka in en kod då eller? Är det så på din också? 

Adam: mmm  

(lite senare under intervjun) 

Linda: Finns det några knappar på surfplattan, har ni kollat på det? Vad är det här för knapp 

(pekar på hemknappen) 

Elsa: man kan stänga av 

 

Surfplattans resterande knappar var det varierade kunskap om men när barnen tillsammans 

fick utforska surfplattans hårdvara upptäcktes alla knappar på surfplattan. Däremot var det 

vissa barn som kunde förklara med ord vad de olika knapparna innebar och vad som hände 

när man tryckte på dem. Detta märktes tydligt att de barn som uppgav att de hade surfplattor i 
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hemmet och hade god vana vid användning av artefakten var också de som kunde med ord 

beskriva knapparnas funktion. De barn som hade mindre erfarenhet kring surfplattans 

hårdvara eller inte tidigare har reflekterat över vilka knappar som finns på surfplattan, 

utforskade istället knapparna genom egna handlingar och provade sig fram att trycka på 

knapparna för att se vilka effekter tryckandet fick och vad det resulterade på surfplattans 

skärm. Under vissa intervjuer märktes detta tydligt då några barn utforskade surfplattans olika 

knappar genom att trycka på dem flera gångar och ostrukturerat samtidigt som barnen 

skrattade för fullt. 

 

4.1.2 Vad tror barnen surfplattan behöver för att den ska fungera? 

Att surfplattan behöver ström och batteri för att den ska fungera hade alla barn koll på och var 

överens om. Från alla intervjuerna visste barnen exakt var på surfplattan som laddaren skulle 

stoppas in, men också vad som händer med surfplattan om den har slut på ström. Detta 

märktes tydligt då barnen uttryckte sig på olika sätt när de fick frågan om vad som händer 

med surfplattan om den har slut i batteri: 

 

Då måste man sätta den på laddarn 

 

Man sätter i en sladd och så stänger den av sig, när det är slut i batteri 

 

Då kan man inte göra någonting 

 

Ibland säger man att den är död, när den är slut på batteri 

 

Under intervjuerna framkom det också att alla barn visste och var eniga om att surfplattan inte 

fungerar i vatten, däremot kom det fram olika svar från barnen på frågan om surfplattan 

fungerar lika bra utomhus: 

 

Neej, inte när det regnar för då går surfplattan i sönder, och inte när det är snö 

 

Ee ja. Det kan mamma och pappa i alla fall 

 

Jo, bara om det är sommar och inte regnar. För då blir den våt och man ska aldrig spela fast 

det finns batteri 

 

Nej, då kan man tappa den i marken så den går i sönder och spricker 

 

Deras svar går att koppla ihop med barnens tidigare erfarenheter i vilka miljöer de har använt 

surfplattan. Ett barn uppgav att han hade haft surfplattan när de var i Spanien på semester och 

relaterade det till att man kan använda surfplattan på sommaren men inte när det regnar. Ett 
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annat barn uppgav i intervjun att hennes pappa nyligen hade tappat sin telefon i marken och 

spräckt skärmen på telefonen, därav hennes svar att man inte kan använda surfplattan 

utomhus för då kan man tappa den i marken. Barnet som nämnde att hennes mamma och 

pappa använder surfplattan utomhus relaterar det till sina tidigare erfarenheter som hon har 

upplevt i hemmet. 

 

4.2 Hur använder barnen mjukvaran? 

Surfplattans mjukvara innebär själva operativsystemet som finns inprogrammerat i surfplattan 

och som underlättar och möjliggör användningen av artefakten. Barnens användning av 

surfplattans mjukvara speglar sig i hur de använder applikationer och hur de interagerar med 

surfplattan. När barnen intervjuades parvis har deras samspel analyserats när de tillsammans 

fick interagera med surfplattan under intervjutillfällena, vilket synliggörs under en egen 

kategori.   

 

När barnen fick berätta vad de brukar göra när de använder surfplattan var det övergripande 

svaret från barnen att de använder surfplattan till att spela på. Några enstaka barn utvecklade 

sitt svar genom att berätta att surfplattan kan användas till mer än bara att spel på, exempelvis: 

 

Se på barnprogram 

  

Höra på musik 

 

Ta kort 

 

Se på korten  

 

Filma 

 

Under intervjutillfällena fick barnen själva använda surfplattan och tillsammans spela olika 

spel. Hur barnen sedan använde surfplattans mjukvara har delats upp i två kategorier utifrån 

barnens intentioner med surfplattans applikationer men också utifrån studiens frågeställning 

hur barnen använder surfplattan. 

 

4.2.1 Omedvetet bruk av applikationerna 

I denna kategori klickar barnen sig bara runt i applikationerna utan att vara intresserade av 

innehållet i apparna. Barnen vet hur man ska göra för att starta applikationen genom att trycka 

med sitt finger på applikationen men vet inte var i operativsystemet de olika applikationerna 

finns. Detta framkom tydligt i analysen då ett barn i början av en intervju tryckte med sitt 

finger på olika applikationer för att se vad som hände utan att ha någon riktig intention med 
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sitt tryckande samtidigt som barnet skrattade för fullt när tryckandet resulterade i att det hände 

någonting på surfplattan. Barnet fortsatte att utforska surfplattans mjukvara och ett omedvetet 

bruk av applikationerna kunde ses när barnet tryckte på en applikation utan att reflektera över 

applikationens innehåll innan den snabbt trycktes bort och barnet startade upp en ny 

applikation. Ett omedvetet bruk av surfplattans applikationer märktes också tydligt vid ett 

annat tillfälle när ett barn planlöst tryckte på olika applikationer för att utforska hur 

surfplattans mjukvara fungerade och vad som händer när olika applikationer startar. 

 

Det som är gemensamt med båda exemplen av barns omedvetet bruk av applikationerna är 

vilken vana barnen har med artefakten. Båda barnen uppgav att de hade använt surfplatta förut 

till att enbart spela på men inte vilken mer erfarenhet de hade med surfplattan och heller inte i 

vilken utsträckning de har använt surfplattan. 

 

4.2.2 Medvetet bruk av applikationerna 

Till skillnad från ett omedvetet bruk av surfplattans applikationer var det flera barn som hade 

ett medvetet bruk av applikationerna, men däremot framkom det i analysen att barnen hade 

olika grader av ett medvetet bruk när de använde applikationerna. Dessa olika grader av 

barnens medvetna bruk av användandet av applikationerna har sammanställts i en tre-gradig 

skala, låg-, mellan- och hög grad av medvetet bruk av applikationerna. 

 

- Låg grad av medvetet bruk av applikationerna  

När barnen under intervjutillfällena integrerade med surfplattan var det några barn som var 

medvetna om hur surfplattans mjukvara fungerade och att symbolerna för applikationerna hör 

samman med olika innehåll, exempelvis streamingapplikationer kontra spelapplikationer. 

Däremot har barnen i denna grad ännu inte utvecklat sin förståelse och kunskap till att veta i 

förväg sina intentioner med användning av artefakten. Det resulterar i att när barnen använder 

surfplattan startar de första bästa applikation utan att vara medveten om vilka förväntningar 

innehållet har men eftersom barnen har ett medvetet bruk av applikationen försöker de ändå 

att lista ut vad spelet går ut på och löser uppgiften. Detta märktes tydligt under en observation 

när två barn tillsammans tryckte på en spelapplikation utan att egentligen ha en aning om vad 

spelet gick ut på, som under observationen visade sig genom barnens uttryckningar som oj, 

eeeh jag vet inte samt att båda barnen provade sig fram i spelet med hjälp av surfplattans 

touchfunktion. Även om barnen inte hade koll på vilka förväntningar spelat hade på dem 

fortsatte barnen ändå att spela och samspelat tillsammans under hela spelet för att på så vis 

hjälpa varandra att lösa uppgiften.  

 

- Mellan-grad av medvetet bruk av applikationerna 

Vid användning av surfplattan visade några barn en lite högre grad av ett medvetet bruk av 

applikationerna, då barnen visste i förväg vad deras intentioner var med surfplattan men inte 
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riktigt hur de skulle göra för att komma dit till just den applikationen som de sökte. Barnen 

kan på ett ungefär koppla ihop applikationens symbol med dess innehåll, däremot vet inte 

barnen var applikationen finns i surfplattans operativsystem och heller inte hur de ska 

navigera för att komma dit. Detta framkom tydligt ur en intervju när barnen fick frågan om 

internet: 

 

Linda (intervjuare): vet ni vad internet är? 

Elsa (5år): aa där kan man se på gamla barnprogram och där kan man se på barnfilmer 

Linda: okej, men finns det internet på den här surfplattan tror ni? 

Elsa: jag vet inte… 

Linda: ska vi kolla om det finns internet på den här surfplattan? 

Elsa: JAAA! Men då måste man trycka på ett rött N (menar appen Netflix) 

Linda: vet ni vart internet är? 

Adam (5år): jag vet hur internet ser ut  

(Både Elsa och Adam letar efter symbolen för Netflix och Safari men hittar dem inte först, 

men efter en stund och med hjälp av Linda hittar de symbolen för internet och öppnar 

applikationen Safari) 

Linda: jag tror att vi är inne på internet nu 

Elsa: nej där kan man se på filmer och det måste vara svart och ett rött N på 

 

Utifrån denna konversation märks det tydligt att barnen har en mellan-grad av ett medvetet 

bruk när de använder surfplattans mjukvara men barnen vet inte var man hittar rätt applikation 

för ändamålet. Surfplattans mjukvara ger många valmöjligheter för användare som i sin tur 

gör att användaren måste ha god kunskap och erfarenheter hur operativsystemet fungerar och 

är konstruerat. 

 

- Hög grad av medvetet bruk av applikationerna  

Till skillnad från de föregående graderna har barnen i detta stadie en hög grad av ett medvetet 

bruk när de använder surfplattans olika applikationer. Barnen vet i förväg vad applikationerna 

innehåller och vad som förväntas i respektive applikation, de kopplar ihop applikationens 

symbol med spelets innehåll och vet exakt hur man ska göra för att komma till respektive 

applikation. När barnen har en hög grad av ett medvetet bruk har de en tydlig intention med 

sitt användande av surfplattan och ett målmedvetet sökande efter rätt applikation kan ses. 

Detta framkom tydligt under en intervju när ett barn fick frågan om det går att skriva på 

surfplattan: 

 

Linda (intervjuare): kan man skriva på surfplattan? 

Johan (5år): ehhh, ja 

Linda: kan man det? 

Johan: aaa, du ska få se. Jag måste gå in i ett spel (trycker fram en speciell app) Nu ska du få 

se 
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Linda: aa nu vill jag se, för jag ser ju bara den knappen på surfplattan (pekar på hemknappen) 

och inga bokstäver på surfplattan 

(Johan har startat upp en app och börjar skriva sitt namn) 

Linda: aha nu kan man ju skriva, nu kom det ett skrivbord fram 

Johan: aa nu ska jag skriva mitt namn 

 

Barnet kopplade i den här situationen ihop sina tidigare erfarenheter av att kunna skriva på 

surfplattan i en viss applikation samt visste var den specifika applikationen var placerad i 

surfplattans operativsystem. Barnet har god kunskap och vana att använda surfplattan till olika 

intentioner som resulterar i en hög grad av ett medvetet bruk av applikationerna. Under 

samma intervju var det flera situationer som barnet visade en hög grad av ett medvetet bruk 

när barnet själv fick spela på surfplattan. När barnet fick frågan om vad som är roligast att 

göra på surfplattan svarade barnet att spela spel och i samma stund berättade barnet att han 

visade sitt favoritspel genom att trycka på applikationen för det ändamålet. 

 

4.2.3 Barnens samspel runt surfplattan 

När surfplattan användes under intervjutillfällena satt barnen bredvid varandra i en soffa och 

alla barn la ner surfplattan direkt i knät mellan varandra så att båda skulle vara lika mycket 

delaktiga i det som hände på surfplattans skärm. Tack vare att surfplattan dels låg över båda 

barnens knän vid användning av surfplattan men också att surfplattan som redskap är lätt att 

flytta runt, möjliggör det för barnens samarbete och att barnen kan tillsammans lösa uppgif-

terna som var i de olika applikationerna som barnen använde vid intervjutillfällena. Vid ob-

servationerna märktes det tydligt att barnens förkunskaper vid användning av surfplattan spe-

lade stor roll för hur olika barnen samarbetade i de fyra intervjuerna. Beroende på vilken för-

ståelse barnen har för hur surfplattan fungerar och vad deras intentioner är med applikationer-

na var samarbetet varierande i de olika intervjuerna. När barnen befann sig på ungefär samma 

kunskapsnivå samarbetade barnen under hela intervjun och hjälpte varandra att klara uppgif-

ten i spelet genom att dels turas om att styra fingrarna på skärmen men också att uppmuntra 

varandra genom komplimanger och gester. Detta framkom tydligt under flera intervjuer men 

speciellt under en intervju: 

 

Exempel: 

Max (5år) och Tina (5år) sitter tillsammans i soffan och har surfplattan framför sig. De ska 

tillsammans bestämma sig för ett spel att spela. 

 

Max: Ska vi spela det här spelet? (pekar med sitt finger mot en applikation som har symbolen 

som ett pussel) 

Tina: ja, det gör vi (trycker på applikationen för att starta spelet) 

Max: ehh oj 

Tina: oj  
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(Väl inne i spelet vet Max och Tina först inte riktigt vad spelet går ut på men de försöker ändå 

tillsammans att klura ut hur de ska lösa uppgiften) 

Tina: oj, ehh jag vet inte  

(Tina försöker förstå vad spelet går ut på medan både Tina och Max använder sina fingrar på 

surfplattans skärm för att försöka förstå uppgiften i spelet)  

Max: aa så gör man 

Tina: jaaa det blir ett pussel, och då ska man dra den hära, då trycker man på olika pussel. 

 

Tina och Max samarbetade tillsammans under hela spelet och på så vis kunde de slutligen 

klura ut vad spelet gick ut på med hjälp av varandra. När de hade löst problemlösningen i 

spelet turade de om att styra fingrarna men fortfarande kunde ett tydligt samarbete ses mellan 

dem under hela tiden de använde surfplattan.  

 

Däremot när barnen befann sig på olika kunskapsnivåer och hade olika förkunskaper med sig 

vid användningen av surfplattan innan intervjutillfället sågs en annan typ av samarbete. I detta 

samarbete blev barnet med mer förkunskaper likt en hjälpande hand åt det andra barnet som 

hade mindre förkunskaper. Barnet handledde med hjälp av sin kompetens det andra barnet 

som hade mindre erfarenhet vid användning av surfplattan, för att på så vis klara uppgiften i 

applikationen tillsammans, vilket framkom tydligt under den sista intervjun: 

 

Exempel:  

Ida (5år), Martin (4år) och Linda (intervjuare) sitter tillsammans i soffan, Ida och Martin har 

surfplattan framför sig i bådas knän.  

 

Linda: vill ni spela något tillsammans? 

Ida: ja 

Martin: ja 

(Ida tar kommando direkt och väljer ett spel på surfplattan men när spelet startar börjar de 

samspel och spelar spelet tillsammans. Ida och Martin turas noga om att styra över fingret på 

skärmen i en turordning) 

När Ida och Martin har spelat klart spelet frågar Linda några frågor till dem. 

Martin: nej, nu ska jag spela någonting.  

Ida: aa men då får du bara göra det, å så spelar jag någonting sen.  

(Ida hjälper Martin att starta igång spelet och visar med enkla instruktioner vad spelet går ut 

på. 

 

När barnen i den här intervjun fick själva använda surfplattan läste Ida snabbt av situationen 

och märkte att hon och Martin inte var på samma nivå. Detta resulterade i att det blev olika 

samspel och en mer synlig turtagning vid användandet av surfplattans applikationer, vilken 

tydliggörs när Ida säger ”du gör nu och jag gör sen”. Ida som hade mer kunskap vid använd-

ningen av surfplattans mjukvara fick vid flera tillfällen hjälpa Martin med dels att förstå ap-

plikationens innehåll men också vad spelet gick ut på.   
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5. Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 

Denna studie har använt sig av kvalitativa intervjuer kombinerat med korta deltagande 

observationer med barn i åldrarna 4–5 år. Valet av metod har varit relevant under hela 

forskningsprocessen då undersökningens syfte är att ta reda på barnens egna tankar och 

funderingar hur en teknisk artefakt, i form av surfplatta, fungerar och hur den används av 

barnen. Vid intervjutillfällena intervjuades barnen två och två i ett enskilt rum inne på 

förskolans avdelning, detta ställningstagande gjordes för att dels försöka avdramatisera det 

arrangerade samtalet för barnen och på så vis skapa trygghet till situationen eftersom det är 

barnen som sitter på själva kunskapen som forskaren vill få tillträde till. När barnen 

intervjuades två och två kan de med hjälp av varandra få igång samtalet men också hjälpa 

varandra att föra samtalet framåt och vidare. Generellt när barn intervjuas i olika kontexter 

men också i all forskning som barn är involverade i påpekar Bengtsson och Hägglund (2014) 

att barns rättigheter ska tillgodoses. Intervjuerna bör ske på ett respektfullt sätt så att barnen 

på egna villkor kan berätta om deras erfarenheter och tankar utan att känna tvång inför det. 

 

När barn intervjuas två och två i en undersökning måste forskaren vara uppmärksam och 

medveten om att metoden för med sig både för- och nackdelar. Barnen kan vara nervösa inför 

intervjun men känna trygghet att ha en kompis med sig vid samtalet. Barnen kan också ha 

svårt att veta vad som förväntas av dem om de saknar tidigare erfarenheter av arrangerade 

samtal, då kan det underlätta för barnen att vara två stycken vid intervjun så att båda barnen 

hjälps åt att våga prata och delge sina erfarenheter och kunskaper till forskaren. Nackdelen 

med metoden är att barnen kanske enbart svarar vad den andra kompisen svarar eller det som 

barnen tror att forskaren vill höra. Det kan också vara så att barnen blir påverkade av 

grupptryck när de intervjuas två stycken åt gången och vågar inte svara det som den 

egentligen vill eftersom kompisen sitter bredvid och lyssnar. Vid gruppintervjuer med barn 

lyfter Doverborg och Pramling (2012) att forskaren måste vara medveten om vilka 

mekanismer som styr en grupp och hur det kan påverka barnens talutrymme. Hur mycket får 

det tysta barnet chans att uttrycka sina tankar om det andra barnet i intervjun bara pratar och 

tar mycket plats? I denna studie kunde vissa tendenser till detta ses under intervjuerna men 

som forskaren försökte att avstyra genom att forskaren aktivt försökte bjuda in det mer tysta 

barnet i samtalet samt att intervjuerna kombinerades med att barnen själva fick använda 

surfplattan. Barnens aktiva agerande under intervjutillfällena bidrog dels till att båda barnen 

blev lika delaktiga under undersökningen och de samsades på så vis om talutrymmet. Detta 

gjorde så att forskaren fick en bredare bild av de båda barnen som intervjuades samtidigt och 

deras svar lades ihop med hur de praktiskt använde och hanterade artefakten. 
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De barn som ingick i studien hade forskaren redan etablerat en relation med innan 

undersökningen började. Valet av barn kan också påverka studiens resultat då barnen kanske 

svarar som de tror att forskaren vill ha svaret på grund av att de redan känner forskaren sen 

tidigare. Men åt andra hållet om forskaren hade varit helt främmande för barnen kanske de 

hade gett ett mer kortfattat svar på grund av otryggheten och relationen. Bengtsson och 

Hägglund (2014) nämner att vid samtal med barn då de besitter på kunskapen som forskaren 

vill få tillträde till, handlar det om att etablera en relation med barnen så att barnen accepterar 

och känner tillit till personen som de ska delge sina erfarenheter och kunskaper till. Därav 

valdes barn till studien som forskaren redan hade etablerat en relation till, dels på grund av att 

det skapar förtroende till barnen när de känner forskaren sedan tidigare, men också för att 

forskaren inte behöver avsätta tid i studien för att etablera en ny relation med barnen som ska 

ingå i studien. 

 

Under intervjutillfällena fanns det också en surfplatta med för att kombinera intervjuerna med 

korta observationer när barnen själva fick använda artefakten. Dock märktes det i denna 

studie att det var både för- och nackdelar med att surfplattan fanns med vid intervjuerna. Det 

var en bra ingångsvinkel till samtalet, då barnen var lite nervösa i början av intervjun men 

som släpptes direkt när surfplattan kom fram och barnen interagerade med den. Genom att 

introducera ett visst innehåll för barnen vid ett strukturerat samtal nämner Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2012) att den vuxna får barnen att börja tänka och reflektera över just 

det föremålet. Dock var det svårt ibland att kombinera användandet av surfplattan samtidigt 

som forskaren ställe intervjufrågor till barnen. Forskaren upplevde att det var svårt att nå fram 

till barnen stundtals med de frågor som forskaren hade, barnen tyckte det var roligare att spela 

på surfplattan och blev helt inne i spelet. Dessa situationer löste forskaren genom att ibland 

låta barnen spela klart spelet men i vissa lägen pausa spelet för barnen för att sedan ställa 

resterande frågor till barnen.  

 

5.1.1 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet och validitet är två viktiga kriterier vid forskningssammanhang som främst 

används inom kvantitativa metoder när det gäller att få en bild av undersökningens kvalitet 

Kriterierna används även inom kvalitativa metoder men innebörden blir lite annorlunda och 

lägger därmed mindre vikt vid frågor som berör mätning (Bryman, 2011; Trost, 2010). 

 

Begreppet reliabilitet innebär att om undersökningens resultat blir densamma om samma 

undersökning genomförs på nytt, eller om undersökningens resultat påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar (Bryman, 2011). I denna studie användes ett 

ljudupptagningsverktyg under intervjuerna, vilket ökar reliabiliteten eftersom det med hjälp 

av ljudupptagningen går i efterhand att lyssna på intervjuerna flera gånger. Detta hjälpmedel 

underlättar också intervjuerna när forskaren enbart behöver koncentrera sig på vad barnen sa 

och gjorde under intervjuerna utan att samtidigt försöka hinna med att anteckna. Efter 



 

26 

 

intervjuerna har datamaterialet lyssnats på flera gånger för att sedan kunna transkribera allt 

ordagrant och därefter analysera materialet. Dock kan reliabiliteten betraktas som låg i denna 

studie då bara åtta barn från samma förskola ingick i studien. För att öka reliabiliteten i 

studien kunde flera barn från olika förskolor deltagit för att kunna få en bredare bild hur 

förskolebarn generellt använder surfplattan och hur de själva uppfattar att verktyget fungerar.   

 

Enligt Bjereld et al. (2009) är validiteten hög om forskaren verkligen undersöker det som är 

studiens syfte, vilket jag anser att studien gjorde. Under intervjuerna fanns det en surfplatta 

tillgänglig och som barnen hade framför sig, vilket gjorde att det blev mer konkret för barnen 

och att de kunde koppla intervjufrågorna direkt till artefakten framför sig.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån studiens frågeställningar kopplat till tidigare 

forskning. 

 

5.2.1 Vad anser barnen att en surfplatta är? 

Det gick tydligt att se i denna studie att barnen har god kunskap och kännedom vad en 

surfplatta är för någonting. Det var inget barn som tvekade när surfplattan kom fram och de 

visste direkt benämningen för artefakten, oavsett om de benämnde den olika genom padda, 

iPad, platta så visste alla direkt vad som menades med just den benämningen. När barnen fick 

berätta vad de använder surfplattan till under de kvalitativa intervjuerna var det många barn 

som svarade att de använder surfplattan till att spela på, medan några barn vidareutvecklade 

sitt svar och berättade att de använder surfplattan till att ta kort, se på korten, filma, kolla på 

Youtube, se på barnprogram, höra på musik. Studiens resultat om barns kännedom och 

användning av surfplattan stämmer väl överens med både Findahls (2017) och Statens 

medieråds (2017) rapporter om barns användning av digitala artefakter. Idag kommer barn i 

tidig ålder i kontakt med digitala verktyg, där surfplattan är det redskap som de yngsta barnen 

använder oftast och hälften av 4–5-åringarna är dagliga användare av surfplattan (Findahl, 

2017). Statens medieråd (2017) beskriver vidare att barns tillgång till digitala verktyg ökar för 

varje år, samt att det egna innehavet av en surfplatta fortsätter att öka markant jämfört med år 

2012. 

 

Barnen i denna studie använder främst surfplattan till att spela spel på, vilket kan kopplas ihop 

med den statistik som Statens medieråd (2017) framhäver angående barns dagliga digitala 

spelande i åldrarna 0–8 år, där kategorin spela spel på surfplattan dominerar helt över både 

kategorin spelar spel på datorn/konsol och spela spel på mobilen. Ett fåtal barn i denna studie 

uppgav att de använde surfplattan till att se på barnprogram, höra på musik och kolla på 

Youtube, enligt Findahl (2017) är den vanligaste aktiviteten på internet generellt för barn att 
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titta på tv och video. Över 90% i åldrarna 4–5 år har använt internet någon gång och den 

vanligaste aktiviteten på internet bland barn är att tittat på tv och video.  

 

I forskningsprojektet LärIT som Alexandersson et al. (2001) studerade visade resultatet att 

begreppet ”spela” som barnen använder i samband med pedagogiska spel är i själva verket en 

beteckning för en rad kvalitativa skilda aktiviteter, som resulterar i att barnen utforskar, 

kontrollerar, leker, skapar och upplever de olika dataprogrammen som används. Det går att se 

vissa likheter i Alexandersson et al. (2001) resultat med denna studiens resultat då flera barn i 

denna studie uppgav också att de enbart spelade spel när de använde surfplattan. När barnen 

uppger att de ”spelar” spel i båda studierna kanske de inte har reflekterat över att deras 

spelande, både på surfplattan och på datorn, innebär en rad skilda aktiviteter som medföljer 

automatiskt när barnen spelar pedagogiska spel och i sin tur hjälper barnen vidare i deras 

lärande och utveckling.  

 

5.2.2 Hur tror barnen att surfplattan fungerar? 

När barnen fick frågan om de visste vilka knappar som fanns på surfplattan samt om de visste 

vad en applikation är för någonting var det varierande kunskaper hos barnen om hur 

surfplattan fungerar. När barnen skulle berätta vilka knappar som fanns kunde olika strategier 

ses hos barnen och hur de tog sig an frågeställningen. Barnens strategier i studien liknar de 

strategier som Alexandersson et al. (2001) beskriver när barn arbetar vid datorn och deras 

tillvägagångssätt när de ska lösa sina uppgifter. En vanlig strategi som kunde ses i många fall i 

denna studie var att pröva sig fram. Barnen i studie hade relativt bra kunskap om artefakten 

och hemknappen var bekant för alla, dock var det några barn som inte hade reflekterat så 

mycket över surfplattans övriga knappar och dess funktion. När barnen utforskade 

surfplattans knappar prövade barnen sig fram genom att trycka på knapparna för att se vad 

som händer och sedan kunna beskriva händelsen med ord. Utifrån en intervju i studien kunde 

strategin klicka sig planlöst fram ses, då barnen hade mindre kunskap om artefakten och 

utforskade den genom att planlöst klicka på knapparna utan att riktigt vara medvetna om vad 

som händer på surfplattan och kunde heller inte beskriva händelsen med ord. 

 

I studien gick det tydligt att se när barnen själva fick interagera med surfplattan och deras 

intentioner med surfplattans applikationer, vilka olika strategier barnen använde för att 

utforska hur surfplattan fungerar. Barnens strategier i denna studie går att se likheter med de 

strategier som Olsson (2012) beskriver. Utforskaren Arvid som använder surfplattans 

applikationer i Olssons (2012) studie till att systematiskt pröva sig fram för att kunna förstå 

hur surfplattan fungerar genom att slumpvis välja en applikation, dock stänger barnet snabbt 

av applikationen för att starta upp en ny applikation kort därefter. I denna studie kunde 

liknande situation ses när barnen hade en låg grad av ett medvetet bruk av surfplattans 

applikationer. Barnen utforskade surfplattans mjukvara genom att trycka målmedvetet på en 
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applikation men byter snabbt applikation genom att trycka på hemknappen för att sedan starta 

upp en ny applikation. Innehållet i applikationerna verkar i dessa situationerna inte vara 

centralt utan blir istället ett utforskande sätt att försöka förstå hur surfplattan fungerar och 

barnen lär sig att tekniskt hantera surfplattan när de klickar sig runt bland applikationerna. 

Den andra strategin som Olsson (2012) beskriver är målinriktade Ebba, där det tydligt 

framkom att barnet hade god kännedom om vilken applikation som barnet vill utföra genom 

att klicka sig direkt fram till den ”rätta” applikationen. I denna studie var det flera barn som 

också hade god kunskap om surfplattans mjukvara och liknande situation kunde ses i studien 

när barnen hade en hög grad av ett medvetet bruk av surfplattans applikationer. När barnen i 

denna studie hade ett högt medvetet bruk av applikationerna visste de i förväg vad 

applikationerna innehöll och vad som förväntades i respektive applikation. Barnen kunde 

koppla ihop applikationens symbol med spelets innehåll och visste också exakt hur man skulle 

göra för att komma till respektive applikation. Olsson (2012) menar vidare när barnen 

behärskar och har god kunskap om hur surfplattan fungerar verkar applikationerna användas 

på det sättet som producenten har avsett att applikationerna ska användas till. Nilsen (2014) 

beskriver i sin studie när barnen har god kunskap om hur surfplattans applikationer fungerar 

kan de äldre barnen byta surfplattor mellan varandra för att få tillgång till en specifik 

applikation som barnen för tillfället vill använda och som finns enbart på den andra 

surfplattan. 

 

Något som också framkom i undersökningen och som var gemensamt med alla intervjuerna i 

studie var att alla barnen hade god kunskap och kännedom om att surfplattan behöver ström 

och batteri för att fungera. Barnen kunde med egna ord beskriva vad som händer när 

surfplattan hade slut på ström och barnen kunde även peka ut vart på surfplattan som laddaren 

ska sättas i. Resultaten från både den här studien och från Nilsens (2014) studie liknar 

varandra genom att barnen lär sig snabbt på egen hand hur surfplattan fungerar rent konkret 

och att surfplattan behöver ström för att fungera eftersom det tydligt syns på surfplattans 

skärm när surfplattan inte har något batteri kvar.   

 

5.2.3 Hur använder barnen surfplattan? 

Utifrån studien gick det tydligt att se att barnen kunde hantera surfplattan utan några 

svårigheter, dock varierade barnens användning av surfplattans mjukvara beroende dels på 

vilken vana barnen hade med artefakten men också vilka intentioner de hade med surfplattan. 

När barnen hade mindre erfarenhet kring hur surfplattans mjukvara fungerade kunde ett 

omedvetet bruk av applikationerna ses och barnen utforskade surfplattans olika applikationer 

genom att snabbt växla mellan olika applikationer utan att riktigt vara intresserad av 

innehållet. Däremot visade några barn i studien tydligt ett högt medvetet bruk av 

applikationerna och hade god vana med artefaktens mjukvara. Applikationernas innehåll blir 

därmed mer betydelsefull för barnen och de väljer ut applikationer efter deras intentioner med 
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användandet av surfplattan. Petersen (2015a) beskriver hur applikationerna kan påverka 

barnens agency men också hur barnens medvetenhet kan påverka applikationernas affordance. 

 

Något som också synliggjordes under studien när barnen själva använde surfplattan var att 

barnen inte var rädda för att göra fel eller trycka fel på surfplattan. Tack vare surfplattans 

tydliga gränssnitt med touchfunktion och dess lättillgänglighet, underlättar det för barns 

användande av surfplattan. Nilsen (2014) menar att i jämförelse med en dator har surfplattan 

vissa egenskaper och tekniska förutsättningar, i form av dels surfplattans skärm och att 

artefakten kan lätt flyttas omkring i rummen så möjliggör det barnens användande av 

surfplattan. Touchfunktionen bidrar också till att barnen kan självständigt hantera surfplattan, 

Kjällander och Moinian (2014) nämner när barnen pekar med sitt finger på surfplattans skärm 

resulterar rörelsen av fingret i sin tur på samma ställe och ger en direkt effekt på surfplattans 

skärm. I denna studie kunde flera situationer ses då touchfunktionen underlättade för barnen 

när de själva använde surfplattan utan att de behövde be om hjälp för att kunna utföra sin egen 

intention med surfplattan.  

 

När barnen använde surfplattan i studien samarbetade barnen tillsammans för att lösa 

uppgiften i de olika applikationerna som användes. På grund av surfplattans gränssnitt och 

lättillgänglighet i jämförelse med en dator blir barnens positioner annorlunda än vad Ljung-

Djärf (2004b) kom fram till i sin artikel. När surfplattan låg över båda barnens knän var det 

svårt att urskilja barnens positioner och i vissa fall var det inte tydligt vem som var ägare eller 

vem som var deltagare. Båda barnen kunde med hjälp av touch-funktionen styra sina fingrar 

och vara lika mycket ägare som deltagare på samma gång. Barnen i studien samspelade när de 

interagerade med surfplattan och pratade tillsammans om vad som hände på surfplattans 

skärm genom spelets gång. Dock kunde det däremot i studien identifiera olika typer av 

samspel som skedde mellan barnen i de olika intervjuerna. Barnens olika typer av samspel i 

denna studie liknar de samverkansformerna som Alexandersson et al. (2001) nämner. 

Beroende på vilka förkunskaper barnen hade med sig innan undersökningen och att de 

tillsammans två och två fick använda surfplattan under intervjutillfället kunde forskaren i 

denna studie synliggöra två av de tre olika samverkansformer som Alexandersson et al. (2001) 

beskriver. Under en intervju sågs peer tutoring då barnen befann sig på olika kunskapsnivåer 

och det ena barnet fick med sin kompetens hjälpa och handleda det andra barnet som hade 

mindre erfarenhet av att använda surfplattans olika applikationer och kunskap om 

applikationens innehåll. Den andra samverkansformen är peer collaboration och kunde 

synliggöras när två barn hade ungefär samma kunskapsnivå men applikationen för dem var 

obekant och båda barnen arbetade tillsammans under hela processen för att lösa uppgiften. 
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6. Slutsatser och vidare forskning 

Genom denna studie går det att dra slutsatsen att barnen har god kännedom om vad surfplattan 

som artefakt är för någonting. Surfplattan är väl bekant för barnen och alla deltagare i studien 

har kommit i kontakt med en surfplatta sedan tidigare. Surfplattans design och tydliga 

gränssnitt möjliggör och underlättar för barnens användning av artefakten. Barnen i studien 

använder främst surfplattan till att spela spel på men den används också av några barn till att 

se på barnprogram, ta kort, lyssna på musik och filma med. Barnens uppfattningar om hur 

surfplattan fungerar är varierande, dels beroende på vilken vana barnen i studien har med 

artefakten men också hur mycket de själva har reflekterat över hur surfplattan fungerar och 

hur operativsystemet är uppbyggt. Hur barnen sedan använder surfplattan är också varierande 

men det som är gemensamt för alla i studien är att de har god kunskap om surfplattans 

touchfunktion. I studien framkommer det att barnen använder surfplattans applikationer för 

olika ändamål, när barnen utforskar surfplattans funktion använder de applikationerna som en 

hjälp i att förstå hur surfplattan fungerar. När barnen har god kunskap i användningen av 

surfplattan kan istället ett medvetet bruk av surfplattans applikationer ses. Det framkommer 

även i studien att surfplattan är ett redskap som tydligare möjliggör barns samarbete vid 

artefakten än vid en stationär dator. Surfplattans gränssnitt och att den lätt kan flyttas runt 

möjliggör för flera barn att interagera med artefakten samtidigt och barnen kan på så vis 

lättare samarbeta och hjälpas åt vid problemlösning. 

 

Eftersom surfplattan är relativt ny i förskolans verksamhet går det att utveckla denna studie på 

flera sätt, anser jag. I studien har barnen intervjuats parvis men genom att intervjua fler barn 

enskilt på flera olika förskolor går det att gå in på djupet och synliggöra barnens uppfattningar 

och hur de använder surfplattan ännu mer. Denna studie har inte belyst vad barnen anser att de 

vuxna använder surfplattan till, vilket vore en intressant aspekt att undersöka. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Samtyckesblankett till vårdnadshavarna 
Hej! 

Jag heter Linda Hjalmarsson och som många av er säkert redan vet läser jag till förskollärare 

och ska nu skriva mitt examensarbete. Ämnet jag har valt att fördjupa mig i är ”barns tankar 

kring surfplatta (Ipad)”. Mitt syfte med den här undersökningen är att ta reda på barns egna 

tankar och funderingar kring hur de tror att surfplattan fungerar och vad man kan använda den 

till. Studien lägger inga värderingar kring hur eller om surfplattan används i hemmet eller i 

förskolan utan fokuserar enbart på barns egna tankar och funderingar kring ämnet. För att få 

underlag till undersökningen, behöver jag under v.49 genomföra intervjuer kombinerat med 

observationer där barn två och två får berätta sina tankar om surfplattan men också visa mig 

hur de själva använder surfplattan. Undersökningen riktar sig främst till 5 åringar. Jag vill 

med detta brev be om ert medgivande till att göra intervjuer och observationer med era barn. 

 

Intervjutillfället kommer ske på förskolan, på en tid som passar verksamheten. Deltagandet i 

undersökningen är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Innan intervjun kommer jag att be 

barnen om deras samtycke, samt informera barnen om att de när som helst under intervjun 

kan avbryta sin medverkan. 

 

Intervjuerna kommer att ljud inspelas för att sedan renskrivas. Det insamlade materialet 

avidentifieras och namn på barn, förskola och ort kommer att bytas ut, så inget i det 

publicerade materialet kan spåras tillbaka till barnet. Materialet förvaras under arbetet så 

ingen obehörig kan ta del av det och det kommer enbart användas i undersökningen. När 

uppsatsen är klar kommer allt insamlat material förstöras. Uppsatsen kommer sen, efter 

godkännande, publiceras i DiVA- universitetets publiceringsdatabas. 

 

Har ni några frågor angående undersökningen, tveka inte att kontakta mig! 

 

Med vänliga hälsningar Linda Hjalmarsson, xxx–xxxxxxx 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Svarstalong om medgivande till studien:  

 ”Barns tankar och uppfattningar om hur en surfplatta fungera och används” 

 

Barnet namn _______________________________________________ 

Samtycker till deltagande i intervju                                 □ Ja                    □ Nej 

Vårdnadshavares underskrift_____________________________  

 

Vårdnadshavares underskrift_____________________________                                                                                                                                                                    
Lämna blanketten till förskolan senast fredag 1 dec, Tack på förhand☺ 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Vad anser barnen att en surfplatta är? 

• Kan du/ni beskriva för mig vad en surfplatta är? 

• Vilka knappar finns det på surfplattan och vad händer när man trycker på dem? 

• Kan man skriva på surfplattan? Hur då? 

 

Hur tror barnen att surfplattan är uppkopplad, internet?  

• Vad måste man ha för att surfplattan ska fungera? Ström, internet? 

• Vad händer med surfplattan om den inte har batteri kvar? Urladdad? 

• Fungerar surfplattan lika bra utomhus, i vattnet? 

• Vet du vad en app är?  

 

Vad använder barnen surfplattan till och hur används den till, av vem? 

• Vad använder du surfplattan till? 

• Vad tycker du är roligast att göra på surfplattan? 

• Har du använt en surfplatta tidigare? När då? 

• Har du någon surfplatta i hemma/förskola? 

• Vem är det som använder surfplattan mest? Hemma/förskolan? 


