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Abstract 

The purpose of this study is to examine how children interact with each other and what social 

positions they assume when using the learning pad. The social positions reffered to is the 

Owner, the Participant and the Spectator, defined by Ljung Djärf (2004). According to Ljung 

Djärf (2004), the Owner is defined as the one in control of the mouse and keyboard. The 

Owner is expected to be in charge of what is happening on the screen. The Participant is 

typically found on a chair near the computer. The role of the Participant is to support the 

Owner by suggesting how to proceed regarding the task that is being worked on. The last po-

sition is the Spectator, the child also found near the computer passively observing what is ta-

king place on the screen. The position of Spectator may have been self-selected by the child 

or assigned by the owner. 

In order to answer the research question of this thesis, an observation study was identified as 

the appropriate empirical data collecting method. In the analysis of the data, the children was 

divided into groups based on their level of skills. 

       Children with more skills and knowledge regarding the technology. 

       Children with better reading skills 

        Children with greater skills in using the learning pad and previous experience of the game 

used during the observations 

 

These skill groups emerged when the results would be analyzed and those affected the resolut.  
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att studera vilka sociala positioner barn intar och hur de interagerar 

med varandra vid användandet av lärplattan. De positioner som man syftar till är Ljung Djärf 

(2004) definition av Ägaren, deltagaren och åskådare. Dessa definieras på följande sätt; 

Ägaren är den som kontrollerar musen och tangentbordet. Ägaren förväntas också att leda det 

som händer på skärmen. Deltagaren definieras enligt Ljung Djärf (2004) som den person som 

befinner sig i närheten av datorn, ofta på en stol bredvid datorn. Dess uppgift är att ge förslag 

till ägaren hur de kan ta sig vidare. Åskådaren definieras enligt Ljung Djärf (2004) är det 

barnet som också befinner i anslutning till datorn. Barnet kan själv ha valt att vara åskådare 

eller så kan det vara en position som ägaren har tilldelat barnet. För att besvara 

frågeställningarna passar metoden observationer bäst för undersökningens syfte. I 

resultatanalysen delades barnen dessutom in i kunskapsgrupper.  

 

 Barnen med större kunskaper om tekniken,  

 Barn med större läskunskaper,  

 Barn med kunskaper om tekniken lärplattan och barn som hade tidigare erfarenheter 

av spelet.  

 

Dessa kunskaps grupper framkom när resultatet skulle analyseras och dem påverkade 

resultatet. 
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1. Inledning 

 

Att barn har tillgång till datorer i förskolan har länge varit kontroversiellt och omdiskuterat. 

Lärplattan har under de senaste åren kommit in förskolan som ett pedagogiskt verktyg och 

många förskolor gör nu satsningar på lärplattan i den pedagogiska verksamheten. I läroplanen 

för förskolan Lpfö 98 Skolverket (2010) uttrycker de också ett mål att presentera digitala me-

dier för barn i tidiga åldrar eftersom deras världar i större utsträckning digitaliseras.  

 

Agneta Ljung Djärf publicerade 2004 avhandlingen Spel runt datorn – datoranvändande som 

meningsskapande praktik i förskolan. I hennes studie undersöker Ljung Djärf (2004) vilka 

positioner barnen använde sig av i deras samspel vid datorn. Ljung Djärf identifierar tre olika 

positioner; ägaren, deltagaren och åskådaren. På så sätt blev jag intresserad av att undersöka 

mer om de olika positionerna. 

 

Efter att jag hade läst Ljung Djärf (2004) avhandlingen Spel runt datorn – datoranvändande 

som meningsskapande praktik i förskolan. Så blev jag intresserad över att undersöka mer om 

de olika positioner som Ljung Djärf (2004) upptäckte och hur dessa kan bidra positivt till 

barnens gemensamma lärande vid lärplattan. Kommer samma positioner som Ljung-Djärf 

(2004) belyser återfinnas vid användandet av surfplattan? 

 

Ljung- Djärf (2004) belyser datorn som en plats där möten, gemensamt arbete, 

kommunikation och samspel spontant uppstår mellan barnen. Barnen beskrivs vara 

engagerade i turtagandet och att ta del av varandras tidigare erfarenheter och att lära av 

varandra.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera vilka sociala positioner barn intar och hur de interagerar 

med varandra vid användandet av lärplattan. 

1.2 Frågeställningar 

För att besvara och ge en tydligare bild av syftet med studien har följande frågeställningar 

valts 

 

 Hur interagerar barnen med varandra vid lärplattan?  

 Vad blir synligt utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande? 
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1.3 Centrala begrepp  

Surfplattan- är definitionen av en mindre dator med pekfunktion som kan kopplas upp mot 

internet, via wifi. Surfplattan han också användas till att lagring av e-post. Film, musik och 

läsning av böcker m.fl. (Nationalencyklopedin, 2014). 
 

IPad- är en surfplatta som påminner om en liten bärbar dator med en touch screen, tryckkäns-

lig skärm men andra avancerade funktioner, Apple lanserad den 2010 (Nationalencyklopedin, 

2014). 

 

Lärplattan- I denna studie kommer Ipaden och surfplattan att fortsättningsvis benämnas som 

lärplatta. 

Ordet, begreppet finns inte definierat i Nationalencyklopedin. 

 

IKT- betyder informations- och kommunikationsteknik. Datorn har sedan 1960 talet setts som 

ett hjälpmedel i undervisningen (Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Positioner- är ett bestämt läge och som kan innefatta där någon/ något befinner sig; de kan 

vara sociala status- ställningar och åsikter (Nationalencyklopedin, 2014). 
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2. Forskning och litteraturgenomgång 

I detta avsnitten behandlas tidigare forskning som är relevant för undersökningen.  

2.1 Positioner enligt Ljung-Djärf (2004) 

Ljung Djärf (2004) har gjort en observationsstudie och tittat på barnens samspel runt datorn. 

Hon har undersökt vad barnen säger och vilka handlingar de begår i anknytning till datorn. 

Hon lyfter fram tre olika positioner vid datorn som framkom i hennes studie; ägaren -

deltagaren och åskådaren.  

2.1.1 Ägaren 

Ljung Djärf (2004) definierar ägaren är den person som har kontroll över musen och 

tangentbordet och förväntas leda det som faktiskt händer vid skärmen. Ägaren bestämmer vad 

som kommer att hända och hur de ska gå vidare i de gemensamma aktiviteterna på skärmen. 

Ägaren bestämmer också vilka barn som får befinna sig i anslutning till datorn och har 

mandat att besluta i vilken utsträckning kamraterna får delta eller hjälpa till. Andra barn får 

komma med förslag men ägaren kan dock välja att avisa förslagen eller acceptera dem. 

Ägaren kan tillfälligt överlämna delar av sitt ansvar till andra barn och bestämmer då i vilken 

mån. Exempel på detta kan vara att låta en annan kamrat spela som kan spelet bättre, tillfälligt 

få ta över musen eller för att klara ett svårt moment. Om ägaren sitter ensam vid datorn brukar 

han/hon försöka fånga kamraternas uppmärksamhet. Ägaren bestämmer dessutom vems tur 

det är efter henne/honom (Ljung Djärf, 2004). 

2.1.2 Deltagaren 

Deltagaren definieras enligt Ljung Djärf (2004) som den person som befinner sig i närheten 

av datorn, ofta på en stol bredvid datorn. Dess uppgift är att ge förslag till ägaren hur de kan 

gå tillväga. Om ägaren ber om hjälp förväntas deltagaren att komma med förslag till en bra 

lösning till problemet. Deltagaren kan även komma med förslag, uppmaningar till ägaren utan 

att ägaren har bett om hjälp. Förslagen kan vara både bedjande och frågande och syftar till att 

hjälpa ägaren (Ljung Djärf, 2004) 

2.1.3 Åskådaren 

Åskådaren definieras enligt Ljung Djärf (2004) som det barn som befinner sig i anslutning till 

datorn. Åskådaren är inte aktiv i det gemensamma spelandet. Barnet kan själv ha valt att vara 

åskådare eller så kan det var en position som ägaren har tilldelat till barnet. Åskådaren kan 

avisa ägarens inbjudan till spel. Detta kan bero på ett flertal olika orsaker t.ex. att man vill 

titta på när de andra spelar för att se hur de gör i syfte att lära sig spelet själv (Ljung Djärf, 

2004) 
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2.2 Lärande genom samspel 

Williams (2006) hänvisar till en studie utförd av Appelberg och Eriksson som visar att 

användandet av datorn kan bidra positivt till barns lärande och utveckling. I studien har de 

observerat att barn arbetar effektivare i gruppen än när de arbetar individuellt med datorn. De 

belyser att barnen ändrar deras samspelsstilar ifrån turtagning till samarbete. 

Sammanfattningsvist kan man konstatera att forskningen visar att när barn lär av varandra har 

samarbetet en avgörande betydelse för barns möjligheter till lärande och utveckling. Williams, 

Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) studier har samtidigt fokuserat på barns lärande i 

samspel med andra. Något som betonas förutom samspelets betydelse är utvecklingen av olika 

sociala förmågor (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000).  Utifrån Lpfö 98 

(Skolverket, 2010) ses lärande, samspel och kommunikation som viktiga förutsättning för 

lärande (Williams, 2006). 

 

Samlärandet handlar om mer än bara samverkan och samarbete. Det innebär också lärande 

mellan barnen och det kollektiva. Det är inom och mellan miljöer, diskurser och olika kulturer 

som mångfalden berikas. Med denna kunskap i åtanke tolkas det lärande och sker oavsett 

vilken vänskapsrelation som finns mellan barnen. De kan också handla om att vara en pålitlig 

kamrat men dessa förutsättningar är inte ett måste, för att barn ska kunna lära av varandra. I 

konflikter får barnen möjligheten att utveckla sina åsikter. I en argumentation kan man tala för 

sin sak, ge efter för någon annans önskemål som kan för tillfället kan verka som en bättre 

förklaring. Eller så kan ett problem ha många lösningar, de finns inte alltid ett färdigt svar. 

Säljö (2000) belyser att de inte går att undvika att människan lär sig något när de är 

tillsammans med andra, det är riktigt fascinerande och vad barnen lär sig i de situationer de 

ingår i och på vilket sätt det går till (Säljö, 2000).  

 

Samlärande skulle kunna ses som ett mänskligt fenomen som ett förhållningssätt till andra och 

till kunskap. Individer skapar mening och förståelse genom att dela sin värld med andra 

människor. På så sätt kan barns samlärande ses som en av förskolans och skolans viktiga 

problematik. Något som måste hållas levande i all utbildning är de demokratiska värdarna och 

det inget som kan tas förgivet (Williams, 2006) 

 

2.3 Samspel och samvaro vid datorn 

Ljung-Djärf (2004) hävdar att verktyget datorn i tidigare forskningar har setts som en artefakt 

som bidragit till samarbete. Crook (1996) & Alexandersson (2000) Belyser lärarnas 

förväntningar och regler över hur barn ska interagera. Ljung Djärf (2004) hävdar istället att 

konstruktionen datorn, bidrar med olika positioner mellan barnen (Ljung Djärf, 2004). 

 Ljung Djärf (2002) har i sin studie sett att pedagoger inte förväntar sig samarbete mellan 

barnen. De förväntar sig istället att barnen inte ska störa varandra eller starta konflikter. Ljung 

Djärf (2002) har också upptäckt att samvaron runt datorn, i förskolan skapas utifrån rådande 

normer och regler och kan ses som rimliga i denna särskilda institutionella kontext. 

 

Genom att lära barnen om ett nytt medium som datorn och all den komplexitet som detta 

innebär, Barnens lärande vid datorn blir på så sätt inte bara betydelsefullt utan också 

intressant att studera vad de gör/ hur de gör det. När de exempelvis är tillsammans och 

försöker klura ut en uppgift, handlar det också om att datorn i sig påverkar och gör något med 
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barnen. Från den senaste utgångspunkten handlar det på vilket sätt den nya informations och 

kommunikationstekniken strukturerar barnens arbete och deras lärande vid datorn 

(Alexandersson, 2002). Datoranvändandet är numera en självklarhet på många förskolor. En 

aktivitet med många olika möjligheter har tillkommit i verksamheten. Ljung Djärf (2002) 

frågar sig vad är det som händer med barnen när barnen använder datorn? Bara för att 

tekniken finns i sig är det inget som säger på vilket sätt den ska användas, eller i vilken 

kontext.  

 

Ljung Djärf (2002) lyfter pedagogernas inställning till datorer och på vilket sätt dessa 

påverkar barnet. Vilka möjligheter barnen får till lärande vid datorn, varierar ifrån praktik till 

praktik. De som påverkar barnen tillgång till ikt i verksamheten beror på pedagogerna synsätt 

på just detta. Ljung Djärf har fokuserat på barns datoranvändande i förskolan med 

utgångspunkt i den lärandemiljön som erbjuds till barnen. Undersökningen är gjord på tre 

avdelningar genom intervjuer med barn och pedagoger samt videodokumenterande 

observation med barns aktiviteter runt datorn. I undersökningen har Ljung Djärf (2002) utgått 

utifrån ett aktivitetsteoretiskt perspektiv där Engström (1997) menar att ett sådant perspektiv 

handlar om är att förståelsen av individen måste ha sin utgångspunkt i en förståelse av den 

interaktionen som hon eller han agerar i Ljung Djärf har lagt fokus på pedagogernas åsikter 

och handlande.  

 

En vanligt förekommande aktivitet i den dagliga verksamheten är att spela dator. Datorn 

erbjuds ofta i ett sysselsättningssyfte där barnen ska ha något att göra. Pedagogerna tycker 

också att det är viktigt att barnen kan aktiveras Datorn kan också användas i de fall det ska 

vara lite lugnt på avdelningen. Datorn kan vara ett bra forum för barn som vill sitta ostörda 

(Ljung Djärf, 2002). 

 

Datorn har blivit en del av barnens världar. Ett konstaterande ifrån min sida är att de flesta 

barn i dag har tillgång till en dator/ lärplatta i hemmet. Enligt Klerfelt (2000)  har det där med 

dator användande blivit en generationsfråga. Givetvis har barnens vårdnadshavare en liten 

annan roll vid datorn än vad pedagogerna på förskolan har. För de har styrdokument som de 

måste ta hänsyn till i de pedagogiska arbetet. På vilket sätt barnen kommer använda datorn 

beror på vilka program som finns i datorn. I dem flesta fallen är datorn i den pedagogiska 

verksamheten mer laddad med pedagogisk anpassande program medan i hemmet innehåller 

dem i de flesta fallen spel (Klerfelt, 2002). 

 

2.4 Lärande vid datorn 

Klerfelt (2000) hävdar att de grundläggande kunskaperna för att använda en dator kan vara 

bra att kunna innan barnen börjar skolan. Datoranvändandet i förskolan ses mer som en 

förberedelse för de som komma skall. I Klerfelt (2000) studie lyfter hon pedagogernas 

resonemang om att barnen lär sig att komma ihåg bokstäverna via tangentbord samt 

pedagogerna har en önskan om att barnen lär sig tekniken datorn. Pedagogerna anser att det är 

viktigt att barnen kan sätta på och stänga av datorn samt navigera sig fram med muspekaren. 

De ser ändå inte detta som helt oproblematiskt och uttrycker en rädsla över att barnen stöter 

på problem vilket de själva i sin tur inte kan inte åtgärda. Vilket bidrar med att barnen inte får 

nyttja tekniken i den utsträckning de vill. Detta begränsar barnen i deras erövrande av 

datortekniken Ljung Djärf (2002) belyser också denna problematik. 
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Vilket resulterar i att barnen inte får använda datorn i den utsträckningen som de är vana med 

i hemmet, de bidrar att de inte blir utmanade på det sättet de annars skulle kunna ha blivit 

(Ljung Djärf, 2004).  Lpfö 98 (Skolverket, 2010) belyser också att förskolan ska vara ett 

komplement till hemmet. Vilket det inte blir utifrån detta resonemang.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

En teori är ett verktyg för att beskriva hur olika fenomen i världen runt omkring oss hänger 

ihop. De är sammansättningar av olika människors idéer. Teorier kan ses som olika 

människors tolkningar av verkligheten (Alvehus, 2013). Detta påverkar vårt sätt att formulera 

frågeställningar, välja metod, och analysen av dessa (Williams, 2006). 
 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Ljung Djärf (2004) belyser vikten av att studera individers handlingar vikten av att datoran-

vändandet i förskolan. Detta kan man göra genom att studerar individers handlingar. Genom 

att undersöka sambandet mellan individerna och interaktionen och i relation till varandra vil-

ket bidrar till en central kunskap överblick i sociokulturella studier. Idag är det sociokulturella 

perspektivet på lärande det vanligaste sättet att se på barns utveckling och lärande och särskilt 

eftersom man anser att barn lär sig i samspel med andra människor. Undersökningen belyser 

barnens samspel vid lärplattan. Alexandersson (2000) belyser det sociokulturella perspektivet 

där människan har en önskan om att interagera med andra människor. 
 

3.2 Vygotskijs teorier 

Vygotskij menar på att lärande sker i samspel med andra människor. För det första lär jag mig 

av en mer erfaren individ inom ämnet, sedan gör jag om den kunskapen till min egen, därefter 

kan jag göra det själv. Detta kallar han för den proximala utvecklingszonen (Alexandersson, 

2002). Säljö (Referat av Ljung-Djärf 2004) lyfter också begreppet utvecklings zoner. Enligt 

den sociokulturella teorin är kommunikation mellan människor en förutsättning för att kunna 

erövra ny kunskap. Språk och kommunikationen är viktig del i människans lärande. Strand-

berg (2006) har tolkat Vygotskijs teorier och han menar på att olika aktiviteter leder till lä-

rande och utveckling. Han har delat in dem i olika områden. För det första lyfter han den soci-

ala aspekten; att våra kunskaper kommer ifrån samspel med andra människor. Barnet lär sig i 

samspel med andra sedan omvandlar barnet den kunskapen till sin egen och använder sedan 

kunskapen på sitt eget vis. För det andra betonas aspekten är det medierade.  Det finns arte-

fakter och verktyg som används för att förstärka lärandet, regler som är både uttalade och out-

talade. Grunden för verksamheten är ett system där det sociala sammanhangets aktivitet sker 

inom, det vill säga i förskolan. Således kommer systemet an på arbetet och ansvarsfördel-

ningen; aspekter som rör relationen till artefakten.  

 

Barn möter inte världen direkt, därför förhåller de sig till aktiviteter med hjälp av olika verk-

tyg. Mellan människan och världen finns det medierade artefakter, alltså verktyg och tecken 

som kan vara en del problemlösning (Strandberg, 2006). För det tredje understryks de situe-

rade. Människans alla aktiviteter äger rum i specifika situationer såsom kulturella rum, platser 

och miljöer. Det kan vara lättare att lära sig en lärplatta om man får möjligheten att pröva sig 

fram med lärplattan framför sig. Kommunikation innebär både det verbala men utesluter inte 

det fysiska i kroppsspråk, gester och mimik. Medierade är de kommunikativa handlingar som 

förmedlar både vad som sägs och vad som görs (Strandberg, 2006). 
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 3.2.1 Barns kommunikation vid datorn 

Alexandersson (2002) belyser också barns kommunikation vid datorn, i de sociokulturella per-

spektivet betraktar man barns utveckling och lärande är något som sker i interaktion med andra 

människor genom att ta hjälp av varandras tidigare erfarenheter och därmed bygga upp ny kun-

skap.  

 

Genom kommunikation med andra människor får vi ta del av deras kunskaper. Människans 

lärande sker i samspel med andra människor (Säljö, 2000). I de sociokulturella perspektivet 

ses språket som ett kognitivt verktyg för att ge röst åt ens egna kunskaper och ta del av andras. 

De fysiska redskapet datorn ses som ett förmedlande redskap med dess kommunikativa 

funktion. Barnens kropp kan ge röst åt dem kan datorn ge toner åt flera samtidigt. De ett 

medium som vi kan uttrycka vårt tänkande genom (Klerfelt, 2000). 

 

4. Val av metod 

 Observationer som metod passade bäst för den här undersökningen. 

4.1 Observationer 

De finns flera olika varianter av observationer, men i denna studie lyfts vilka positioner som 

uppstår när barnen interagerar vid lärplattan. Olika tekniska artefakter hjälper oss i vårt 

undersökande över vad som händer (Kylén, 2004). För att besvara frågeställningarna passar 

metoden observationer bäst för undersökningens syfte. Den tekniska hjälpen i denna 

undersökning som jag har valt att använda mig av är en lärplatta. Lärplattan kan vara bra att 

använda sig av för att få en bättre bild över vilka skeende som förekommer, där inga detaljer 

kan uteslutas eller glömmas bort. 

 

 I undersökningen kommer de tekniska hjälpmedel vara en lärplatta där alla data spelas in 

genom filmning (Kylén, 2004). Fördelen med att filma observationerna är att man kan gå 

tillbaka till materialet, hur många gånger som helst där det går och pausa i vilket tillfälle man 

vill. I denna observation hade observatören en icke deltagande roll och svarade inte på några 

frågor under observation  (Kylén, 2004). Att jämföra observationer kan uppfattas som svårt 

men det har visat sig vara en bra metod för att påvisa barnens olika beteenden. En observation 

är en människans iakttagelser av ett händelseförlopp, handlade och kommunikation m. fl  

(Kylén, 2004) De märktes att barnen i enstaka tillfällen reflekterade över att de blev filmade. 

Genom att vända sig om och le emot kameran.  

 

 Alla observationer är subjektiva men för att minska subjektiviteten kan man men då kan dem 

istället uppfattas som mekaniska. Kan enligt Kylén (2004) ge en mer pålitlig bild av den 

insamlade datan. Som observatör bör man vara så diplomatisk som mjöligt till det som 

undersöks. Individer som ska observeras vet vad som ska undersökas, vilket kan påverka 

resultatet. (Kylén, 2004).  
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4.2 Genomförande 

Förfrågan om deltagande i undersökningen gjordes via telefon. Barnens vårdnadshavare blev 

underrättade om undersökningen i en skriftlig förfrågan som pedagogen skrev ut och hängde 

vid barnens hyllor. Alla barn på avdelningen tillfrågades.  

Valet av vilken applikation som skulle användas under observationerna gjordes i samråd med 

förskolläraren på barnens avdelning. Programmet som valdes heter ABC raketen (se bilaga2). 

Appen har inte tidigare används i barngruppen, men några av barnen med äldre syskon hade 

erfarenhet av appen sedan tidigare. Applikationen Abc raketen valdes för att det bidrar till 

samarbete mellan barnen. Eftersom barnens interaktion vid lärplattan skulle undersökas och 

vilka positioner barnen intar.  

 

Barnen delades upp i tre undersökningsgrupper; två grupper med vardera tre barn samt en 

grupp med två barn. Var grupp undersöktes för sig. Barnen fick sitta i ett rum på avdelningen 

som nästan aldrig används i detta syfte. Rummet tömdes på övriga leksaker som skulle kunna 

distrahera barnen ifrån uppgiften. Enbart de barn som deltog i undersökningen fick vara i 

rummet under tillfället. De första två grupperna höll ut ca 15 min vardera medan grupp 3 höll 

på i nästan 35 minuter. Alla barnen gick på en 5 års avdelning och till hösten ska alla barnen 

börja i skolan. 

 

Vid det första undersökning tillfället introducerade pedagogen barnen i aktiviteten och 

startade programmet. Pedagogen berättade för barnen att man får olika bokstavsuppdrag som 

man ska genomföra och om det är något man undrar över kan man alltid fråga en kompis eller 

trycka på hjälp knappen på sidan om skärmen, en funktion barnen är bekant med från tidigare 

arbete vid lärplattan. I de andra undersökningsgrupperna fick barnen samma introduktion av 

mig. Alla undersökningsgrupperna observerades under samma dag, under liknade 

omständigheter. Lärplattan låg placerad på mitten av bordet, där hade alla barn samma 

möjlighet att flytta lärplattan närmare sig. Som ett komplement till lärplattan, placerades även 

en mobiltelefon på bordet för att spela in ljud. Barnen instruerades att telefonen behövde ligga 

på bordet och att de inte fick röra den. Barnen informerades också med anledningen till detta.   

 

Barnen satte sig på sina stolar som stod tätt intill bordet. På mitten av bordet låg lärplattan. I 

de skedet fick barnen instruktioner om hur undersökningen skulle fortlöpa. Barnen blev 

återigen tillfrågande om de ville vara med i undersökningen och de fick information över vad 

undersökningen handlade om. De fick därigenom information om att dålig kvalité så hade det 

varit bra att ha en reserv inspelning på stunden.  Eftersom forskaren var bekant för barnen 

sedan tidigare var det viktigt att berättar för dem om det hade några frågor kunde de inte ta 

dem med mig. Hänvisade de till att ta hjälp av sina kamrater.  

Alla barn som var med i studien gav sin tillåtelse att vara med muntligt.  

4.3 Etiska aspekterna 

Innan en undersökning ska genomföras är det en del forskningsetiska aspekter som man 

behöver ta hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2011). Samtyckeskravet innebär att man behöver ett 

samtycke av barnens båda vårdnadshavare och ifrån barnen. Skriftligt samtycke har i denna 

studie mottagits ifrån alla vårdshavare till de barn som medverkat i studien och muntligt 

samtycke ifrån barnen. I enlighet med informationskravet har barnens vårdnadshavare fått ett 

informationsbrev (Bilaga 1) där det står vad syftet med undersökningen är samt de etiska 
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aspekterna för denna undersökning. Konfidentialitskravet kräver att identiteter inte undanröjs 

och därför har alla personuppgifter och insamlad data förvarats så att obehöriga inte haft 

tillgång till materialet. Namnen som redovisas i resultatet är påhittade. Inget av det insamlade 

materialet kommer att användas i andra syften än till denna undersökning och kommer att 

förstöras då studien är slutförd och redovisad enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011) 

4.4 Urval  

Undersökningen utfördes i en femårsgrupp på en förskola i Stockholmsområdet. 

Vårdnadshavarna till samtliga 17 barn på avdelningen tillfrågades att låta deras barn delta i 

undersökningen. Vårdnadshavarna till 10 barn svarade ja. Dagen för undersökningen då var 

två av dessa barn sjuka och redovisas därigenom som bortfall. Barnen delades in i tre grupper 

i grupp 1, 2 var det 3 barn i gruppen 1, 2 var de 3 barn som medverkade och i grupp 3 var det 

2 barn som var med. 

4.4.1 Erfarenheter av att arbeta med lärplattan 

På 5-års avdelning används lärplattan aktivt med barnen som fylla 6 år i år.  Deras 

förskollärare är utvecklingsansvarig i ett Ipad projektet på förskolan. Barnen har tillgång till 

tre lärplattor på avdelning. Barnen har möjlighet till att fråga en pedagog om de vill använda 

någon av lärplattorna. Ibland brukar förskolläraren söka information tillsammans med barn på 

lärplattan. Dessa barn hade som sagt en hel del tidigare erfarenheter att arbeta med lärplattan i 

deras verksamhet. 

4.5 Analys metod 

Under undersökningens gång observeras barnen med en lärplatta, i hopp om att de olika 

positionerna skulle framträda, för att inte påverka och vinkla resultatet åt något håll kan det 

vara lättare och inte försöka hitta några positioner under observationstillfället och att det blir 

lättare att titta på dem efteråt där man gå igenom bearbetningen av material och i 

bearbetningen av resultatet. I arbetet med bearbetning av materialet var det första steg att gå 

igenom filmerna ordentlig och även ljudfilerna. Här kan det tilläggas att filmerna ljud var i ett 

sådant gott skick att ljudfilerna inte behövdes användas. Alla dialoger framåt tillbaka som 

barnen hade under spelets gång var tydligt och behövdes inte bearbetas. I första bearbetningen 

av filmmaterialet framträdde inte positionen åskådaren lika tydligt som i Ljung Djärf (2004) 

undersökning men efter en vidare analys av det insamlade data framträdde de olika positioner 

så småningom. De läggs stor vikt vid hur barnen agerar med varandra vid användandet av 

lärplattan. De som fokusområdet lades vid till en början var att titta på vad barnen sade till 

varandra alltså vilken verbal kommunikation skedde och på vilket sätt visade barnen om de 

var något de vill att någon kamrat skulle göra på ett annat sätt. I den första etappen 

undersöktes vad barnen sade till varandra och vid vilket tillfälle barnen gjorde som de gjorde 

och vilken position barnet hade då. I bearbetningen av materialet framkom det tydligt att 

barnen behövdes delas in i ytterligare kategorier, inte bara under vilka positioner de skulle 

kunna tillhöra. De gjorde genom att göra en sammanfattning av alla filmerna och sedan skriva 

något exempel ifrån varje film. Exemplen lyfter fram de olika positioner tydligt.  

 

När uppdelningen av data gjordes då delades anteckningarna upp på olika papper de som sa-

des och gjordes och i och med det framträdde tydliga mönster. Att undersöka om dessa för-

kom även fast man inte gav lärplattan till något barn ifrån början de som framkom då var att 
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det faller naturligt för barnen att inta de olika positionerna. Ibland berodde de på att de hade 

kommit längre i deras erövrande av skriftspråket och bokstäver, i andra fall handlande det om 

att barnen/ barnet hade spelat spelet tidigare och visste vad som skulle hända och när och hur 

de skulle gå vidare till nästa uppdrag. 

 

Detta behöver man göra på ett mer grundligare sätt än tidigare. Vad säger barnen och hur kan 

man tolka det som sägs. Nu låg bara mitt fokus på filmmaterialet. Sedan kollade jag på fil-

merna och antecknade i stora drag de jag tyckte skulle kunna vara nödvändigt att ha med i 

analysen. En film i taget där jag skrev om vilket tillvägagångssätt grupp för grupp hade an-

vänt sig av. Alltså filmsnutt 1 var barnen, då skrev jag ner barnen namn och under hur lång tid 

de orkade hålla på. När jag hade sett på filmerna några gånger började jag skriva ner vad som 

sades och gjordes för att försöka få någon struktur över situationen.  

 

När analysen av observationerna gjordes delades barnen in i olika grupper utifrån vilka 

mönster som framträdde i observationerna. Barnen delades in i kunskapsgrupper. Barnen med 

större kunskaper om tekniken, barn med större läskunskaper, Barn med kunskaper om 

tekniken lärplattan och barn som hade tidigare erfarenheter av spelet. Då blev det lättare att 

försöka dra en slutsats varför barnen agerade på det sättet som de gjorde. Det underlättade 

också i granskningen i vilka positioner barnen intog och i vilken kontext som hade betydelse 

för detta. Det som synliggjorde i studien var just pga. av dessa kategorier intog barnen de 

positionerna som de gjorde.  

 

 Barn med större läskunskaper och de kunskaperna visade de genom att barnen ljud 

ihop  

Ordbildningar som krävde i för att dem skulle ta sig vidare i spelet.   

 

 Barn med större kunskaper om tekniken. De barnen hade lätt att ta dem vidare i spelet. 

De visste om de skulle markera en bokstav hur de skulle gå till väga.  

 

 Barn som hade spelat spelet tidigare de visste vilka banor de hade pröva och hur man 

skulle navigera sig fram i de olika banorna. 

 

Fördelen med att filma händelsen är att man kan gå tillbaka till den hur många gånger man 

vill. Man kan spola, hoppa fram åt tillbaka så mycket man vill kan man gå tillbaka flera 

gånger till samma sekvens. Tills man känner att man har fått med allt som behöver för att 

kunna redovisa resultatet (Kylén, 2004) 

 

I detta skede valde jag att titta på filmerna några gånger till och denna gång var syftet med 

bearbetningen att titta närmare på vilka olika positioner barnen intog och i vilket tillfälle i 

framträdde dessa i deras gemensamma spelande. Jag la stor vikt på att analysera vad som 

sades, vem som tog störst utrymme osv så jag samtidigt kunde analysera deras positioner 

utifrån Ljung Djärf (2004) studie med barn och datorer.  

 

Varje film studerades så många gånger som de fanns barn i respektive grupp. Alltså i grupp 1 

och 2 tittade jag på varje film 3 gånger i rad och antecknade i ett block. Där jag skrev grupp 

och vilka barn som var med i grupp 1 och vilket barn som var det viktigaste huvud fokusen 
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men självklart faller det naturligt att man ser de andra barnen i gruppen också och reflekterar 

över vad de göra i samspel med de andra barnen och säkert den tredje gången man såg filmen 

visste man i stort sätt vad som hade skett och när de hade varit. Fast i grupp 3 gjorde jag det 

på ett lite annorlunda sätt eftersom jag redan hade försökt sammanfatta vad de hade sagt och 

gjort i ett tidigare skede. Jag skrev ner allt som jag såg och tyckte skulle vara intressant för 

den positionen som respektive barn representerade.  Här handlar det mycket om lyssna, se och 

hör och därefter tolka de som sägs och görs till de teorier som man har som utgångspunkt för 

undersökningen. När jag hade gjort på det här sättet med alla grupperna delade jag in dem i 

deras grupper och la deras egna sidor med information om dem till respektive grupp. Jag 

skrev hela tiden också förklarning till hur jag hade gjorde så denna del inte skulle bli så svårt 

eller så jag inte skulle glömma bort hur jag hade gått tillväga så de möjligtvis ska kunna 

hjälpa andra som vill göra liknade undersökning. Sedan renskrev jag alla kopplingar som jag 

hade kommit fram till under undersökningens gång. 
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5. Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet. I redovisningen av resultatet är utgångspunkten utifrån 

Ljung Djärf (2004) olika positionerna: ägare positionen, deltagare positionen och åskådare 

positionen. I resultatet redovisas varje grupp för sig där resultatet avslutats med en tabell för 

varje grupp avsnittet avslutas med en sammanfattning av samtliga resultat. 

 

5.1 Grupp 1: Sara, Olle och Viktor 

GRUPP 1 SARA OLLE VIKTOR 

Ägaren 8 8 2 

Deltagaren 2 3 7 

Åskådare 1 1 0 
Tabell 1 Positioner som grupp 1 intar 

Sara intar en ägare-position redan ifrån starten genom att hon väljer på vilken plats av 

rymdskeppet de skulle börja på. De andra barnen säger inte ifrån när Sara väljer rollen som 

rollen som ägare. Sara håller sina händer tät intill skärmen för att visa för dem andra att det är 

hon som har ägande rätten av skärmen. När det inte går att sitta närmare skärmen lutar hon sig 

mycket. 

 

Olle intar först en aktiv deltagare roll genom att visa och berättar var Sara kan trycka. Olle tar 

över när Sara trycker om något inte går som han vill. De finns flera exempel på tillfällen då 

Olle visar eller byter position och tar över ägar-positionen.    

 

Sara vill skriva ett ord men då började Olle protesterar genom att säga ”nej” och ta över 

kommandot över skärmen. På detta sätt intar han en ägare position. Sara och Olle växlar 

sedan mellan de olika positionerna ägare och deltagare.  

 

Viktor som har haft en åskådare position under en lång stund får en aktiv deltagare position 

med tillåtelse till tillträde i spelet av ägaren, Sara. Detta sker då Viktor uttrycker att han också 

vill pröva och får svaret ”ja pröva” av Sara. 

 

Viktor visar på en osäkerhet över hur han ska ta sig vidare i spelet. Han vänder sig till Sara 

eftersom hon har kommit långt i läsförståelsen. ”Ska den bokstaven vara där?” Sara svarar 

”nej” Viktor frågar istället hur blir det nu? När Viktor har en ägare position visar han med hela 

sin kropp genom att härma vad som sägs på spelet. 

 

Olle vill ta över ägare positionen då han inte tycker om valet av bana. Detta visar han genom 

att dra lärplattan intill sig och säga ifrån till Viktor. I ett annat tillfälle puttar Olle bort Viktors 

hand så han själv får möjlighet att förflytta sig i spelet. Han fortsätter att säga att bokstäver är 

placerade fel och vart de ska vara. När Viktor får inta ägare positionen för en sista gång och 

markera 3 bokstäver i rad, säger Olle nej och puttar bort Viktors hand. 

 

Även fast de växlar mellan positionerna, är det Olle som styr spelet överlag men Sara försöker 

också. För henne är det viktigt att skriva orden korrekt med rätt grammatik och har lätt för att 

se vilka bokstäver som ska ligga vart. Den problematik som spel på lärplattan bidrar med är 
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att man kan bara trycka på en sak i taget flera barn kan inte trycka samtidigt om de gör det då 

blir det barnet som trycke först den som styr spelet. Här ser man den språkliga aspekten som 

är viktig för att ta sig vidare i spelet men också den målinriktade aspekten. 

 

5.2 Grupp 2: Nathalie, Alexander och Adrian 

 
GRUPP 2 

NATHALIE ADRIAN ALEXANDER 

Ägaren 6 3 4 

Deltagaren 0 2 1 

Åskådare 1 1 1 
Tabell 2 Positioner som grupp 2 intar 

I grupp 2 intar Adrian en ägande roll på en gång genom att trycka igång spelet. Trots att 

Adrian är den som gör första tryckningen på skärmen i deras gemsamma spelade är det 

Nathalie som ger Adrian och Alexander tillfälliga ägare positioner. Adrian vänder sig om till 

Nathalie och frågar ”okej den?”. Nathalie ger Adrian tillåtelse att välja den bana han vill. I 

och med detta får Nathalie en delad ägande roll med Adrian, där Adrian äger lärplattan och 

Nathalie spelet. Nathalie är till synes inte nöjd med denna fördelning av roller vilket hon visar 

genom att sitter nära skärmen med hela sin kropp. 

Nathalie vill styra kontrollen under hela spel tillfället. Hon puttar bort Adrian hand i ett flertal 

tillfällen. För att visa på att hon har ägare rollen.  

När de ska skriva ett ord vill alla barnen skriva samtidigt. I och med att alla ska trycka 

samtidigt bidrar det till att lärplattan glider på bordet närmare Adrian. Han försöker då 

återigen inta ägare rollen och börjar navigera fram på skärmen. Nathalie accepterar inte detta 

och vill ta tillbaka ägare rollen vilket hon gör genom att putta bort hans hand. 

Alexander håller en observerande åskådar-position under en längre stund genom att vara 

delaktig i det som händer i spelet men agerar inte själv. Han tar senare initiativet till en mer 

aktiv roll och drar lärplattan närmare sig.  

Det är en maktkamp mellan Adrian och Nathalie som Nathalie vinner i de flesta fallen.  

Nathalie visar irritation med kroppen, t.ex. genom att putta på kamraterna och talar om att 

”Nu är det jag som ska göra”  

När Adrian är ägare och fastnar i spelet blir han osäker över hur han ska göra och söker 

bekräftelse hos Nathalie. Nathalie väljer då att inta en åskådarposition genom att avisa honom.  

Nathalie uppvisar irritation genom att tilltala Adrians med hans namn i en negativ klang 

samtidigt som hon puttar bort hans hand när han försöker trycka på skärmen. Han kommer 

med förslag på hur de kan gå vidare i spelet, men hon skakar bara på huvudet. Nathalie visar 

att hon inte vill lyssna på hans förslag och att de är hon som ägare som ska bestämma vad som 

ska hända i spelet. 
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5.3 Grupp 3: Åke och Madelaine 

 

GRUPP 3 ÅKE MADELINE 

Ägare 0 6 

Deltagare 6 0 

Åskådare 0 0 

Tabell 3 Positioner som grupp 3 intar  

I grupp 3 är positionerna tydligare än i de andra grupperna. Madeleine intar väldigt snabbt en 

ägare position. Hon lägger direkt sina händer runt lärplattans skärm, hon omringar skärmen 

med sina händer. Hon håller i plattan så detta sätt under hela stunden. Följande exempel visar 

på hur Madeleine försöker göra Åke delaktig: 

 
Madelaine: Du får välja [vilket rum de ska besöka på rymdskeppet]  

Åke: Du kan göra först.  

Madelaine: Jag har testat den här förut.  

Åke: Ja, ta den… Ta en annan då.  

 

Madeleine valde en bana på spelet där de skulle placera alla bokstäver i en långa rad. Åke 

intar en deltagande roll då han går med på att hjälpa henne att kolla efter om de har fått med 

alla bokstäver i alfabetet raden. Senare säger Åke ”jag får göra sen”.  
 

När Madelaine inte vet vad hon ska navigera sig fram i spelet ”vad hände?” Madelaine söker 

bekräftelse hos Åke men han låter henne gör som hon vill. Hon tar en tydlig ägare position 

redan ifrån början. Åke visar sitt missnöje med sin åskådare position som ibland övergår till 

en mer deltagande position genom att han lägger sitt huvud mot bordet, gäspar osv.  

 
Madelaine: ska vi gå ut?  

Åke: Vart då menar du?  

Madelaine: till en annan bana? 

 Åke: ”Ja, om du vill”  

 

Madelaine ger Åke mandat att inta en aktiv deltagarposition, men han avvisar invitationerna. I 

denna grupp arbetade barnen mer än dubbelt så lång tid med spelet än de andra grupperna, 35 

minuter. Hon bjuder in Åke att och fråga hur han tycker de ska gå vidare men han frågar 

under större delen av tillfället vad tycker du? Vad vill du göra? När Madeleine tillåter honom 

att spela lämnar han bort valet till Madelaine igen. I ett tillfälle säger Åke nästa gång är det 

min tur men det är i det ända tillfället han tar tillfället i akt att interagera vid lärplattan. 
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Fråga 1: hur interagerar barnen med varandra vid lärplattan? 

I grupp 1 och 2 visar barnen både verbala och fysiska uttryck för att de vill byta positioner 

eller för att hävda sin position. I både grupp 1 och 2 är det två barn som framförallt växlar 

mellan ägare positionen, i grupp 3 behåller Madeleine den ägare position som hon intog redan 

från första början. I grupp 1 och 2 intar ett barn i varje grupp en åskådare position. De får 

senare deltagarinflytande men intar aldrig en ägare position. I grupp 2 sker en tydlig 

maktkamp mellan Adrian och Nathalie som visar sig genom att när den som är ägare söker 

stöd av den andra, ifrån säger sig den andra deltagare positionen och blir en åskådare. Åke i 

grupp 3 visar även en tendens till detta men tar inga större initiativ till detta utöver att fråga.  

 

Fråga 2: Vad blir synligt utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande? 
 

I det sociokulturella perspektivet lyfter Leif Strandberg (2006) fram Vygotskijs teorier, en av 

dem är den proximala utvecklingszonen som bygger på tankesättet att aktiviteter tillsammans 

med andra leder till lärande på olika sätt.  

  

Den proximala zonen av utveckling synliggörs vid flera olika tillfällen, i barnens möte med 

lärplattan. Exempelvis i det fallen där inte alla barnen har kommit lika långt i deras erövrade 

av de skriftliga språket och läsandet. Då kan de barnen få hjälp av de barnen som har kommit 

längre än dem själva i processen. Den grupp barn som istället har goda kunskaper om 

tekniken lärplattan får visa, hur man använder sig av tekniken för de som inte har samma 

kunskaper om hur man tar sig vidare i spelet. Olle hjälper barnen i spelet eftersom han vet hur 

man ska göra för att klara exempelvis pusslet så de kommer vidare till nästa utmaning 

(Strandberg, 2006; Säljö, 2000). 
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6. Resultat diskussion 

Undersökningen resulterade också i att barn med mindre läskunskaper inte tog för sig på 

samma sätt som de barnen med större läskunskap. Samtidigt framkom det också att barn som 

hade spelat, spelet tidigare tog för sig mer på ett annat sätt där de visste hur de skulle gå till 

väga. På samma sätt var det för barnen som hade mött lärplattan i flera olika sammanhanget 

för dem var det lättare att veta hur man använder sig av artefakten lärplattan och hur de skulle 

ta sig vidare i spelet. 

Resultatet visar att arbete i små grupper vid lärplattan skapar möjligheter för alla barn att vara 

delaktiga, på ett sätt som annars inte är lika möjligt. Detta framkom vid djupare analys av 

filmsekvenserna (Alexandersson, 2002; Ljung Djärf, 2002). Sara som har större erfarenheter 

av läsning använder sig av ett mer målinriktat förhållningssätt. Hon visar sitt engagemang för 

att läsa och ljuda och att orden som efterfrågas i spelet bli grammatiskt korrekta. Medan Olle 

har spelat spelet tidigare hemma med äldre syskon och har också erövrat stora delar av läs 

koden han visar också på vikten av att göra en så bra prestation som möjligt. Ljug Djärf 

(2004) lyfter ägare positionen just att ägaren arbetar för att nå det gemensamma mål som de 

finns flera exempel på. Viktor visar istället glädjen i att sitta inne i en mindre grupp barn vid 

lärplattan. Viktor han utstrålar en sådan glädje i de få tillfällena då han har den ägande rätten 

över spelet genom skratt. De man kan se är att Sara och Olle växlar väldigt mycket emellan 

deltagare och ägare -positionen medan Viktor mer får en deltagande- åskådar position som får 

be om lov att göra på olika vis.  

 

I grupp 2 hänger barnen över bordet för att komma så nära lärplattan som möjligt. Adrian 

frågar barnen: ”Okej den då? Eftersom de finns olika bokstavsuppdrag på olika delar av 

rymdskeppet. Adrian håller en väldigt låg profil och blir avisad av Nathalie när han vill ta dem 

vidare i spelet. I grupp 2, hade barnen kommit långt i deras erövrande av de skriftliga språket 

och ljuda ihop orden i frågan och av vart vilken bokstav som kommer här näst i ordet. När alla 

försöker markera bokstäverna samtidigt då puttar Nathalie på Adrian. Har detta med makt och 

göra eller har det att göra med att han sitter i mitten av dem och att han är den som sitter 

närmast?  

Efter många timmars arbete och bearbetning av filmmaterialet kunde jag se Ljung Djärf 

(2004) olika positioner. Till en början var dem svåra att upptäcka.  Kan detta bero på att 

lärplattan var placerade jämfört med hur datorn brukar vara placerad? Vilket bidrog till att alla 

barnen hade möjligheten att ha del av lärplattan. Eller kan det bero på något annat? Desto fler 

tillfällen materialet studeras, desto fler infalls vinklar kunde man applicera i det fortsätta 

arbetet. Valet av appen kan ha haft en bidragande orsak till att positionerna var svårare att 

upptäcka till en början. Eftersom appen var en samarbetas app och barnen visste också att de 

inte kunde ta hjälp av någon vuxen om det var något dem funderade över så skulle dem få ta 

hjälp av varandra. Något som det sociokulturella perspektivet på lärande lyfter. (Strandberg, 

2006).  

 

Något som blev tydligt i de olika gruppkonstellationerna var att det blev skillnad i den 

gruppen som det var två barn jämförelsevis med den grupperna där det var tre barn. Kan det 

bero på att det var färre barn i gruppen eller kan det ha varit andra orsaker som kan ha 

påverkat interaktionen?  
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De som gör att de olika positioner inte framträdde på samma sätt som om man hade gett 

lärplattan till ett särskilt barn då tror jag kan bero på att dessa framträdde på ett tydligare sätt. 

Barnen växlar mycket mellan rollerna. Ägare- position visar dem genom att putta bort sina 

kompisar händer. 

 

Syftet med denna studie är att visa vilka sociala positioner barn intar vid deras samspel runt 

lärplattan.  

De som visade sig i studien är att barnen samspelar vid lärplattan. Lärplattan låg placeras på 

mitten av bordet vilket skapade samma förutsättningar för alla barnen att använda lärplattan. 

De barnen som är mer dominanta eller anser att de vet hur ordet ska skrivas eller har spelat 

spelet tidigare intar en ägare position. Men dessa skiftar De visar de genom att bestämma att 

nästa gång är det ”Viktors” tur.  Något som barnen säger i upprepade tillfällen är nu gör jag, 

man kan inte göra flera samtidigt. Något de också gör är att de puttar bort de händer som är i 

vägen för deras väg. Barnen växlar mellan de olika positionerna under stunden. De barn som 

intar ägare positionen flyttade plattan när den gled i väg på bordet åkt bort en bit då flyttade 

de lärplattan genast närmare och andra av barnen höll i plattan med deras händer för att 

markera att de var de som hade ägande rätt på lärplattan. De barnen som intog en mer 

deltagande position frågade sig i stället tycker ni att vi ska göra så här? Ska vi ta den? Men jag 

kunde inte se några åskådare de kan beror på att ingen fick lärplattan tilldelad till sig ifrån 

början och att alla barn satt på ett eller ett annat sätt vid lärplattan. I vissa sekvenser var det 

svårt att analyser vad barnen gjorde och vilka positioner de intog eftersom alla tryckte 

samtidigt på bokstavsikonerna och ville flytta dem samtidigt. När detta inträffade var det ett 

av barnen som reagerade och sade barnets namn i frågan som de tyckte skulle få vänta eller 

genom att någon säger nej. De var något som visade sig i analysen av resultatet. Hur barnen 

agerade vid lärplattan utifrån deras olika förutsättningar. 

 

En kort sammanfattning i vilka mönster som framträder utifrån barnens tidigare erfarenheter 

av spel, deras språkliga kunskaper, deras erfarenheter över hur man använder tekniken 

lärplattan och de som har både mindre erfarenheter av tekniken och av läsning. Vad blir 

synligt utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande? 

  

Något som man kunde se granskning av material var ju just det som Leif Strandberg (2006) 

belyser att de gärna frågade varandra när de blev osäkra över hur de skulle gå tillväga för att 

ta sig vidare i arbetet. De fråga bl. a. ska jag göra så här? 

  

Den proximala zonen av utveckling synliggörs vid flera olika tillfälle i barnens möte med 

lärplattan. Exempelvis i det fallen där inte alla barnen har kommit lika långt i deras erövrade 

av de skriftliga språket och läsandet. Då kan de barnen få hjälpa av de barnen som har kommit 

längre än dem själva i processen. Den grupp barn som istället har goda kunskaper om 

tekniken lärplattan får visa, hur man använder sig av tekniken för de som inte har samma 

kunskaper om hur man tar sig vidare i spelet (Strandberg, 2006; Säljö, 2000). Olle hjälper 

barnen i spelet eftersom han vet hur man ska göra för att klara exempelvis pusslet så de 

komma vidare till nästa utmaning. 
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7. Metod diskussion  

Syftet med den här studien var att se vilka positioner som uppstår i barnens interaktion vid 

lärplattan. Resultatet visar på att alla positionerna utifrån Ljung Djärf (2004) studie förkom 

fast inte lika tydligt som i hennes studie. De som var en av de bidragande orsakerna till att 

resultatet blev som de blev kan ha handla om hur långt barnen hade kommit i deras 

språkutveckling hur väl de bemästra den relativt nya tekniken, lärplattan. De barn som inte 

hade samma trygghet till spelet/ tekniken eller i deras språkande visade en osäkerhet in för 

appen. Appen byggde mycket på barns interaktion vid lärplattan det handlade om att kunna 

bokstäverna och hur de sammansatts med varandra för att bilda ett specifikt ord.  

 

Pedagogen fick välja en app i samråd med mig hon kände till vad syftet med studien var och 

vad som var forskningsfrågorna. Tanken var att hitta inspiration från tidigare gjorda studier 

men också att se skillnaden om man valde att placera lärplattan på ett lite annorlunda sätt än 

hur datorn hade varit placerad. Saker som skulle kunna ha distraherat barnen togs bort ur 

rummen. Efter första filmningen bestämdes att lärplattan skulle ligga lite längre upp på bordet 

så man tydligare kunde se vad barnen gjorde och sade mycket tydligare.  Hade det blivit 

någon skillnad i resultatet eftersom denna var pedagogisk appen är en samarbetas app som 

bygger på samarbete. Därför var positionerna inte så tydliga som de kanske hade varit i ett 

annat fall. Efter upprepade studier av materialet framträdde positioner, när man visste vad 

man skulle söka efter. De kan vara spännande att reflektera över när man väljer en applikation 

åt barnen om det bidrar mer till samarbete än om de hade valt appen själva. 

 

På grund av tidsbristen fick jag avgränsa undersökningen mer och fick använda mig av de 

förutsättningar som fanns för att överhuvudtaget kunna genomföra undersökningen.  

 

I tidigare studier av Ljung Djärf (2004) hade forskarna tittat på barns samspel vid datorn, ofta 

var det ett barn som fick tillåtelse av pedagogen att börja spelandet de barnet som hade fått 

tillgång till datorn i första hand och när det var dags att byta ägare av datorn fick antigen de 

barnet som hade ägande positionen över datorn välja den som fick spela i hans/hennes ställe. I 

andra fall var det en ägg klocka som styrde när det var dags att byta deltagare vid datorn.  

 

För att göra undersökningen så objektiv som möjligt valdes i ett tidigt skede ett medvetet val i 

att lärplattan skulle placeras på av mitten av bordet, istället för att bestämma vem som skulle 

få börja spela. Barnen var in te överens om vem som skulle få äganderätt till lärplattan då 

tryckte alla samtidigt. Något som framkom i undersökningen som också förkom i andra 

studier vid datorn var just dessa positioner.  

 

I studien var det mycket som skulle göra på kort tid. Med facit i hand borde upplägg se 

annorlunda ut om en likande studie ska utföras i framtiden. När en studie bygger på 

observationer behöver man göra undersökningen så snabbt som möjligt eftersom hela 

materialet byggs efter undersökningstillfället.  De slutsatser som man dra utifrån 

undersöknings tillfällena vara att i andra undersökningarna hade forskaren gett pedagogerna 

en mer aktiv roll än vad jag hade valt att göra. Dessutom var studien under en längre tid och 

de vara under mer naturliga förutsättningar. Barnen placerades inte vid datorn de satt sig där. 
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Barnen brukar inte heller bli filmade och ljudinspelade. I vanliga fall när barnen brukar arbeta 

med lärplattan brukar de få gå iväg till ett annat rum och arbeta ostört med lärplattan. I dessa 

fallen brukar de få arbeta ostört med några barn i taget, ofta brukar någon pedagog vara med 

under stunden men i vissa tillfällen får barnen sitta själva med lärplattan.  

 

Det hade varit spännande att se vad som hade hänt om alla barn som tidigare intagit samma 

positioner i en och samma grupp (exempelvis alla barn som valt att vara deltagare). Hade de 

valt samma positioner eller hade det bildats andra positioner än i vid de tidigare tillfällena? 

 

Denna undersökning ger förskolläraren redskap i deras möte med barnen i förskolan när de 

arbetar med digitala medier, då kan man ha dessa positioner i åtanke och arbeta aktivt för att 

motverka dessa. Att vara en närvarande pedagog kan ge de barn som annars skulle inta en 

åskådar position en möjlighet till mer delaktighet i spelandet. 

  

7.1 Vidare forskning  

Ett förslag på vidare forskning kan vara att dela in barnen i olika grupper där deras 

läskunskaper inte skiljer sig åt så mycket som det var i denna studie. De hade varit spännande 

att istället konstruera grupper med barnen med större- mindre läskunskaper och se om det 

hade blivit någon skillnad i resultatet. Hade samma positioner förekommit på samma sätt eller 

hade de förekommit på ett annat vis? Ett annat förslag är en app som inte kräver läskunskaper. 

En annan studie skulle kunna vara att ta reda på om barnens positioner skiljer sig åt i olika 

ålders grupper eller om de sker på samma vis. Ett annat förslag skulle kunna vara att barnen 

fick välja appen själva. Det skulle också vara intressant att observera barnen över tid och se 

undersöka om de barnen som har en mer åskådare – deltagare position intar en annan 

positioner över tid. En annan studie hade kunna vara att observera barnens fria lek med 

lärplattan om dessa positioner förekommer i samma utsträckning. Detta skulle kunna vara 

intressant att undersöka utifrån ett genusperspektiv, hur kommer det sig att tjejerna tar för sig 

mer vid lärplattan? 
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Bilaga 1 

Hej jag heter Micaela Brun! 

 Jag läser termin 6 av 7 på förskollärarprogrammet, via Karlstads universitet. I termin 6 har vi 

fått i uppdrag att skriva ett självständigt arbete och jag har blivit tilldelad ämnet – Teknik i 

förskolan. Vi fick välja att skriva arbetet med olika inriktningar inom ämnet teknik och jag har 

valt att fördjupa mig inom IKT i förskolan. Begreppet IKT innebär; Information och 

kommunikations teknik.  Som har blivit en stor del av barnens liv både i hemmet och i 

förskolan. 

 

Syftet med undersökningen 

 

Jag vill ta reda på vilken dynamik som föregår vid lärplattan. Jag kommer ha som 

utgångspunkt Agneta Ljung Djärf studie som handlar om barns positioner vid datorn fast 

denna undersökning kommer istället handla om positionerna vid lärplattan. I studien har jag vi 

valt att vi kalla Ipaden och surfplattan för lärplattan. A, Ljung Djärf lyfter tre olika positioner 

vid datorn, i dessa tre positioner ingår; ägaren, deltagaren och åskådaren. De som Agneta har 

undersökt är vad som sägs och görs i anslutning av datorn. Här kommer en kort 

sammanfattning vad hon har kommit fram till och vad som innebär med de olika begreppen; 

 

Ägaren 

Är den personen som har kontroll över musen och tangentbordet. Ägaren är den som 

bestämmer vad som kommer att hända med de som händer i spelet. Också vilka som får visa 

sig i anslutning av datorn som sker i anslutning vid datorn i en viss mån kan ägaren lämna 

över. Ägaren bestäm mer vem tur det är osv. Den personen har inflytande i vad som sker där 

de andra får komma med önskemål om vad som ska göras. Ägaren kan dock välja att avisa 

förslagen eller acceptera dem. Om ägaren är sitter ensam vid datorn brukar dem försöka fånga 

kamraternas uppmärksamhet. Ägaren förväntas leda de som sker vid skärmen. 

 

Deltagaren 

Är en person som befinner sig i närheten av datorn, ofta på en stol bredvid datorn. Dess 

uppgift är att ge förslag till ägaren hur de kan gå tillväga. Se ska kunna utmana ägaren med 

förslag och uppmaningar. De kan komma med bedjande och frågande förslag för att hjälpa 

ägaren. Eller om ägaren ber om hjälp komma med förslag till en bra lösning till problemet.  

 

Åskådaren 

Åskådaren befinner sig också i avslutning till datorn. Åskådaren är inte aktiv i det 

gemensamma spelandet. Barnen kan själv ha valt att vara åskådare eller så kan det var en 

position som ägaren har tilldelat till dem. åskådaren kan avisa ägarens inbjudan till spel. Detta 

kan bero på ett flertal olika orsaker en av dem kan vara bla att man vill titta på när de andra 

spelar för att se hur de andra spelar och göra detta i ett syfte för att lära sig, spelet. 

 

Möjligheten finnas att de kommer framträda helt nya positioner. Som jag kommer att få 

utveckla och namnge. Den här studien kan vara användbar om man vill upptäcka vilken 

dynamik det är vid lärplattan och vad dessa positioner kan bidra till. Om man känner till allt 
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detta kan man undvika orättvisor om man upptäcker dem i tid. Alla ska få en plats även fast de 

barnen som inte uttrycker sig lika tydligt ska också få möjligheten. 

 

Beskrivning av problemområdet 

 

Jag blev nyfiken över vilka positioner som lärplattan bidrar med till barnen. Jag är också 

intresserad över om jag kan komma fram till andra resultat än vad Agneta kom fram till vid 

lärplattan.  

 

Min frågeställning: Vilken social dynamik utspelar sig när barnen samspelar vid lärplattan? 

 

Metoden  

 

På grund av den tidsbristen som finns har jag valt att utföra min undersökning, på en 5-års 

avdelning med 4 barn per gång under en femdagars period. Det jag vill undersöka är vilka 

positioner som framträder när barnen interagerar vid lärplattan. Kommer jag få syn på samma 

positioner som Agneta eller om det framträder andra positioner vid lärplattan. Den metoden 

jag kommer använda mig av är observationer med en kamera på lärplatta. Barnen kommer att 

få sitta i ett rum i anslutning av avdelningen, de kommer bara finnas de barn i rummet som 

forskningen berör. Den metoden som passar bäst i denna undersökning är observationer. För 

att ser hur barnen samspelar vid lärplattan behöver man titta på detta närmare. Titta på vad 

dem säger och gör i sitt agerande vid lärplattan.  

 

Barnen ska få ska i uppgift av pedagogen att arbeta en ny app som de inte har arbetat med 

tidigare.  

 

Etiska förhållningssätt  

 

För att jag ska kunna utföra min undersökning med observationer som metod är det en del 

forskning etiska aspekter som jag måste ta hänsyn till. Jag måste få ett skriftligt samtycke av 

er vårdnadshavare för att kunna utföra undersökningen. Så det är jätte viktigt att ni svara på 

fort som möjligt. Det är viktigt att ni vet om att medverkan i denna studie är helt frivillig och 

ni får hoppa av när ni vill. Inga identiteter kommer röjas på något sätt. 

 

Det krävs båda vårdnadshavarnas samtycke. 

Vi godkänner att mitt barn få vara med i studien;    

 

Mvh/ Micaela Brun  
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Bilaga 2 

 

Appen ABC-raketen 

 

   
 

ABC-raketen är ett spel för barn som håller på att lära sig läsa och skriva. Låt ditt barn följa 

med på rymdrobotarnas resa mot jorden. Barnet får träna på att känna igen bokstäver, höra hur 

bokstäverna låter och att skriva och förstå ord. Barnet får också träna på rim, sammansatta ord 

och kan själv påverka hur små berättelser utvecklas vidare med olika vägval och ordval. 

Appen innehåller: -Roliga och fantasifyllda illustrationer -Flera interaktiva skrivmoment 

-Möjlighet att se och höra bokstavsprogram. (Kräver uppkoppling)-Flera olika världar där 

barnen får göra olika interaktiva moment. -En inbyggd min- och en max-kunskapsnivå. -Fler 

än 30 olika uppdrag och småberättelser. Det är olika ställen på rymdskeppet som barnen kan 

förflytta sig till beroende på beroende på vilken bana de vill gå till ofta väljer barnen de som 

de tycker verkar mest spännande alltså beroende på vilken bild som tilltalar dem mest.  

 

  


