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Abstrakt 

 

Tillämpningen av information- och kommunikationsteknik i förskoleverksamheten är idag vanligt 

förekommande, inte minst genom datoranvändning. En del av just datoranvändning på förskolan 

är barnens bruk av olika slag digitala spel. Av intresse för detta utformades denna kvalitativa fall-

studie med avsikt att undersöka vad som framträder i barnens samspel vid den gemensamma för-

skoledatorn samt vilken betydelse detta kan ha för den pedagogiska verksamheten. Studien ge-

nomfördes genom deltagande observationer och interaktionsanalyser av videoinspelningar. Resul-

tatet av denna fallstudie visade att, genom en medvetet konstruerad interaktiv datormiljö för flera 

användare, underlättas ett socialt samspel mellan barnen när de använder datorn. En aktivt delta-

gande pedagog med kunskap och kompetens kring IKT kan tillföra nya sätt att arbeta med datorn 

och digitala spel genom att stötta och uppmuntra barnen till att samarbeta för att lösa problem eller 

lära varandra spelens funktioner.  Det finns således goda möjligheter att tillföra mening i spelande 

och datoranvändning på förskolan. Genom att arbeta med datorprogrammen utifrån kamratskap-

ande aktiviteter såsom samarbete, problemlösning, låta barnen lära varandra och knyta digitala 

spelen till temainriktat arbetssätt utanför datorn kan digitala spel och IKT vävas in i läroplanens 

mål för verksamheten. Genomförandet av denna fallstudie har gett mig insikt de utmaningar som 

arbete med IKT i förskolan kan innebära. Det krävs att som pedagog se möjligheter för otaliga 

hinder som kan dyka upp, inte minst när tekniken strular just innan planerade aktiviteter. Utöver 

alla dessa nya erfarenheter så har det varit otroligt intressant, givande och framförallt roligt att 

jobba med barngruppen i denna fallstudie, från början till slut. Jag hoppas att barnen lärde sig lika 

mycket som jag gjorde under dessa veckor som gav mig många nya insikter för min blivande 

yrkesroll som förskollärare.  

 

 

Nyckelord: förskola, IKT, digitala spel, samarbete, Minecraft 





 

Förord 

 

Det har varit mycket kul och givande att som blivande förskollärare med passion för IKT få ge-

nomföra denna studie och jag kommer ta med mig mycket av det jag lärt mig i detta examensarbete 

ut till verksamheten. Roligast av allt har absolut varit att få umgås och observera alla fantastiska 

barn som deltagit i denna studie, så största tacket går absolut till barngruppen. Jag kan även stolt 

kalla mig expert på Ben 10, Transformers och Minecraft efter all utbildning och alla förhör jag 

genomgått under detta arbete. Studien hade inte gått att genomföra utan fantastiskt stöd och upp-

muntran från de verksamma pedagogerna och deras medgivande att låta mig möblera om, installera 

nya spel och program på datorn. Stort tack till min handledare Niclas Ekberg för all hjälp, littera-

turtips och vägledning genom mitt arbete under våren, och alla som bidragit till en fantastisk tid 

på LTU. 

 

Jag vill också tacka mina fina föräldrar för allt stöd och hjälp med hundpassning genom studietiden 

samt givetvis mitt första Nintendo, julafton 1990! Tack till gymnasielärarkompisen Elin för all 

teknisk hjälp, inspiration och moraliskt stöd i skrivandet. 
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Inledning 
 

Min verksamhetsförlagda utbildning genomfördes på en kommunal förskola i Norrbottens län. 

Jag hade i början av min praktik startat upp ett projekt på förskolan. Projektets mål var att 

förbättra förutsättningarna för IKT-baserade aktiviteter på avdelningen, såsom datorspelande. 

En av dessa morgnar utspelas följande; två pojkar som inte har setts på några dagar vill spela 

Minecraft tillsammans, ett datorspel tillgängligt på förskolans dator. Datorn är ledig och barnen 

kommer överens om att spela 15 minuter var för att turas om. De hinner även gå igenom detaljer 

som är viktiga för spelandet, till exempel vad en ny bana heter. Den nya banan har skapats 

medan ett av barnen varit borta. De kommer ihåg att banan hette ”Dino” och ber mig om hjälp 

att starta spelet. Den ena pojken, Nils, vill visa sin kompis att han har upptäckt något nytt i 

spelet (barnens namn är fingerade). 

 
Nils:  Kolla nu...vänta.  

Ulf:  Där! 

Nils:  Vart flög den? 

Nils:  Det är en fladdermus, ser du den flyger! 

Ulf:  Den är snabb! 

Observatör:   Ser du, det är en fladdermus, wow! 

Nils:  Utomhus! dom brukar ju bara vara i grottor! 

Observatör:  Vad häftigt. 

Nils:  Heheh har du aldrig sett en fladdermus? 

Observatör:  Nej jag har aldrig sett en, har du sett en? 

Nils:  Har du sett en Creepers? 

Observatör:  En Creeper har jag sett, men en fladdermus har jag aldrig 

sett. 

Nils:  Hur såg han ut? 

Observatör:  Dom är gröna och har en sur mun.  

 

Ett till barn kommer in i rummet och tittar på. Han kommer fram till datorn, gör en min och ett 

morrande ljud för att härma en ”Creeper” (ett monster i spelet som har ett distinkt ljud för att 

spelaren ska upptäcka att monstret är i närheten). Även Nils härmar Creeper-ljudet och vänder 

sig till mig igen. 
 

Nils: Så här? (Gör en grimas för att imitera min beskrivning.) 

Observatör:  Ja, och så har dom svarta ögon. 

Nils:    Åsså faktiskt, när jag spelade på min bana, när det var 

staden. Då hjälpte Daniel mig å satte facklan på marken 

så där (barnet visar med samma handrörelse som i spelet, 

en vift med högerhanden framåt.) Då…kom inga Creeper. 

Observatör:   Visade Daniel hur man gjorde? 

Nils:    Jaa…jag kom inte ihåg knappen. 
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Observatör:  Vilken knapp var det? 

Ulf: (Som tycks ha lyssnat till vårt samtal, samtidigt som han 

spelar.) Det är där uppe (pekar på tangentbordet och 

trycker på bokstaven E). E!  

Nils: Ja, där ser man sakerna, å man klickar å ser stege, svärd, 

dörr, å blå sån där, å fackla.  

Observatör: Hur sätter man ner den då? 

Nils: Man klickar så där.  

Ulf: Så! (Klickar på vänster musknapp och spelfiguren slår.) Å 

sen sätter man ner (klickar på höger musknapp istället 

för vänster, spelfiguren slutar slå. Föremålet i 

spelfigurens hand släpps ner på marken). 

Nils: Hur då? (Går fram och tittar på musen.) 

Ulf: Så. (Visar samma rörelse med fler föremål som läggs på 

marken.)   

 

Denna beskrivning är ett av de samarbeten under spelande som observerats under denna 

fallstudie, just denna var högst spontan och spelades in under sista veckan av min 

verksamhetsförlagda utbildningsperiod. Den visar på en kort men återkommande situation i de 

andra observationerna under fallstudiens gång, om hur datorn användes på denna avdelning. 

Genom observationer, som denna med Ulf och Nils och deras upplevelser i Minecraft, uppstår 

frågor om barnens interaktion mellan varandra och datorn. Vad betyder det för Nils att få visa 

Ulf, som han inte sett på ett tag, banan han skapat själv förra veckan och det han minns att han 

såg i spelet när Ulf var borta? Varför väljer Nils att låta Ulf spela medan han visar honom till 

trädet med fladdermusen, istället att själv spela och låta Ulf titta på? Vilken mening har utbytet 

av kunskap mellan de två? Ulf har memorerat spelets kontroller och kan delge dessa till sin 

kompis, genom beskrivning och stöd, utan att ta över Nils spelsession. Nils och Ulfs samspel 

genom datorn och Minecraft belyser flera av deras förmågor och kunskaper, såsom samarbete, 

minnesträning i form av spelets kontroller och återberättande. Observationerna, av det situerade 

sociala samspelet mellan barnen genom digitala spel i förskolemiljö, väcker på så sätt en mängd 

frågor. De ger även upphov till reflektioner om det gemensamma datorspelandets betydelse för 

förskolans pedagogiska verksamhet. Peterson och Munters (2007) påtalar det centrala i att då 

barn och ungdomars fritidsaktiviteter kretsar mycket kring digitala underhållningsformer, 

såsom datorspel, är det centralt att empiriska studier kartlägger teknologins relation till barnens 

lekar och aktiviteter. Utformningen av denna fallstudie kommer först och främst från ett intresse 

att studera barnens sociala spelaktiviteter i förskolemiljö. Som blivande förskollärare har jag 

intresserat mig för hur verksamheten på olika sätt kan utformas efter barnens egna motivationer 

och intressen, i linje med styrdokumenten för förskoleverksamheten.  

 

När jag som barn vistades på förskolan i början av 90-talet kom en mycket populär apparat in 

i mitt och mina kompisars liv. Upplevelserna vi hade framför denna var något vi tog med oss 

och fortsatte leva oss in i under dagen på förskolan. Även om det nu är närmare 30 år sedan 

julklappen, som var min första spelkonsol i form av ett Nintendo Entertainment System, 
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grundade det för ett livslångt intresse för spel. Detta har i många fall varit en röd tråd för nya 

möten, upplevelser, vänskaper och utvecklade färdigheter, till och med beslutet att utbilda mig 

till förskollärare. Mitt första möte med en dator var i min förskoleklass 1994 då vi själva fick 

starta datorn och använda programmet MS Paint. Jag kan än idag minnas hur roligt vi hade när 

vi ritade i programmet med datormusen och tangentbordet, fast det var svårt och klumpigt. Vi 

jobbade alltid parvis och hade stöd av pedagoger som aktivt deltog i aktiviteten. Pedagogerna 

visade oss vad de olika verktygen hade för funktion samt hur de kunde användas tillsammans 

för olika resultat, exempelvis färghinken som kunde fylla en hel yta med neongrön färg bara 

genom att klicka med musen. Även om detta mest troligt är en romantiserad minnesbild kan 

jag minnas tre framträdande delar som positiva i mitt möte med datorer som barn: spännande, 

spela med kompisar, och när en vuxen är med. 

 

Wilhelmsson (2007) påvisar att datorspelens ursprung finns i lekandet och berättandet, detta 

ger datorspel en form av relation till rumslighet att leka, berätta och åskåda i. Wilhelmsson drar 

parallellen mellan hur deltagarna i leken behöver någonstans att “leka”, en miljö där leken 

anpassas till möjligheter och begränsningar. Just detta är en aspekt av datorspel som liknar 

leken. Spelet är färdigkonstruerat för spelaren, redo att starta via en dator eller en konsol. Jag 

ser häri en intressant parallell till det en pedagog bör vara medveten om i arbetet med barn; de 

medel vi arbetar med i form av bland annat lek, berättande, språk och skapande återfinns 

mycket ofta i spelens värld. Även Säljö (2007) gör en liknelse mellan spelens virtuella världar 

och människans uråldriga berättarkultur. Genom berättelser, myter och sagor skapas en 

gemenskap där människan alltid levt sig in i fiktiva öden. De digitala spelen har fötts ur en ny 

berättartradition för vår tid, där vi samspelar, byter erfarenheter och skapar gemenskap. Att 

datoranvändandet börjar i mycket låga åldrar är inget nytt. Små barn är idag generellt sett inte 

obekanta med samtidens teknik då den ofta finns i deras hemmiljö.  

 

Det är rimligt att anta att det råder skillnader i fråga om barnens sätt att använda datorn hemma 

jämfört med vad som är fallet i förskolemiljön, där flera barn samlas vid datorn. En dator är 

mer än bara en maskin att spela på, men barns spelintresse är enligt min mening utmanade och 

inspirerande att uppmuntra, stärka och jobba med i förskoleverksamheten. Uppdraget som 

förskollärare är att ta till vara på barnens intressen och något som pedagoger redan jobbar aktivt 

med efter styrdokumentens mål. Jag ser det som att barnens intressen, oavsett om det gäller 

digitala spel, djur eller musik aktivt kan vävas ihop genom IKT på ett mångfacetterat sätt. Detta 

examensarbete har vuxit fram ur det ansvar jag anser mig som blivande förskollärare ha att 

utgå i från barnens erfarenhetsvärld och att forma verksamheten och dess aktiviteter efter 

barnens egna intressen. Studien är utarbetad efter ett projekt som inleddes under den 

verksamhetsförlagda utbildningen som fokuserade på IKT i förskoleverksamhet. 

Datainsamlingen har därmed skett i samband med aktiviteterna under projektets gång.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och analysera det sociala samspelet mellan barn, som 

tillsammans spelar vid den gemensamma förskoledatorn, samt att diskutera datorspelandets 

pedagogiska möjligheter i förskolans verksamhet. 

 

Hur kan samarbete mellan barn se ut i digitala spel på en förskola? 

 

Vad har de digitala spelen för betydelse för förskoleverksamheten? 
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Innehållsöversikt 
 
Denna del av inledningen ger en överblick av hur presentationen av detta examensarbete har 

lagts upp och de punkter som binder i hop denna fallstudie med syftet och frågeställningarna. 

Rapporten består av flera stycken, men kan i huvudsak delas upp i tre delar. Den första och 

föregående delen är en presentation av författaren, fallstudien och forskningsfrågorna rörande 

syftet. Vidare följer en redogörelse för Skolverkets läroplan för förskolan och hur detta 

styrdokument lyfter information- och kommunikationsteknik och digital multimedia bör 

behandlas i förskolans verksamhet. Tidigare forskning  rörande barns datoranvändande och 

relation till digitala spel redogörs efter styrdokumentens punkter. Här diskuteras även studier 

kring olika typer av spel som faller under kategorin lek- och lärporgam. Den andra delen 

behandlar en fördjupning i fallstudiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt och ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, kopplat till hur barn samspelar vid en dator i 

förskolemiljö. Slutligen redovisas metod och genomförande av fallstudien även i den andra 

delen av rapporten. Under metod och genomförande redogörs för urvalet av barn, hur 

datainsamlingen skedde under barnens spelsessioner samt hur materialet har analyserats och 

bearbetats. Spelsessionerna presenteras i form av transkriberade excerpt och fördjupar sig i en 

tolkning av barnens kommentarer och samtal mellan varandra då de spelar. Den sista och tredje 

delen av rapporten är en analys av spelsessionerna och de kvalitativa observationerna av 

barnens spelande på den gemensamma förskoledatorn. Avslutningsvis följer en reflektion över 

studien, dess genomförande och förslag på vidare forskning. 
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Vad säger styrdokumenten? 
  

Skolverket (2016), framhåller att information- och kommunikationstekniken har en plats i 

förskoleverksamhetens aktiviteter på ett övergripande sätt. 

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 

rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, 

konstruera och använda material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan 

användas såväl i skapande processer som i tillämpning. (Skolverket, 2016, s. 8) 

 

Vidare framför läroplanen att vägledningen och stimulansen av vuxna ska öka barnens 

kompetens samt utveckla nya kunskaper genom deras egna aktiviteter ” […] Detta 

förhållningssätt förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära 

balanseras och bildar en helhet.” (Skolverket, 2016, s. 8). Läroplanen förespråkar även vikten 

av att pedagoger ser kunskap i olika former och sammanhang, samt att tillsammans med barnen 

söka ny kunskap utifrån deras egna intressen och motivation. Informationsteknikens närvaro i 

förskoleverksamheten såsom hemmet öppnar för flera sätt för barnen att erövra kunskaper. 

 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten 

ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn 

söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom 

att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt 

och sammanhängande. (Skolverket, 2016, s. 8) 

 

Som fallet ofta är med förskolans aktiviteter så kan de utföras på olika sätt, detta gäller även 

tillämpande av IKT i verksamheten. Förskollärarens mål och ansvar är tydliga i uppdraget att 

stötta, vägleda och inspirera barnen i den pedagogiska verksamheten, samt att vara lyhörd till 

deras tankar och intressen. 

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 

utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika 

former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 

förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (Skolverket, 2016,, s. 8) 

 

Förskolans läroplan framför vikten av leken i barnets utveckling och i den pedagogiska 

verksamheten, och även tillvaratagandet på barnens intressen. Datorspelandet som aktivitet har 

mycket gemensamt med leken och bör därmed ha en plats i förskoleverksamheten. Förskolans 

uppdrag vilar dock i grunden på barns utveckling och lärande (Skolverket, 2016), därför är det 

lika viktigt att erbjuda barnen nya infallsvinklar genom deras intressen. Spelandet i hemmiljön 

ser med största sannolikhet annorlunda ut än på förskolan. På förskolan kan spelandet 
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exempelvis bjuda in till samarbete, skapande, kommunikation och lärande beroende på hur 

pedagogerna strukturerar upp aktiviteten.  

 

Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt lyfts texter, artiklar och rapporter från pedagoger och forskare som undervisar 

med, samt studerar digitala spel och datorer i pedagogiska sammanhang. Dessa grupperas in i 

huvudpunkter relevanta för denna fallstudie. Begrepp och förkortningar som används i detta 

stycke är IT och IKT, dessa är förkortningar av informationsteknik samt information- och 

kommunikationsteknik, ett begrepp som även förekommer i förskolans styrdokument.  

 

Alexandersson (2001) uppger att när datorerna först introducerades inom undervisning så var 

det främsta syftet för eleverna att lära sig programmering. Detta i syfte att eleverna skulle få 

en förståelse och förtrogenhet för teknologin och dess funktioner genom att lära sig datorns 

digitala ”språk”. Alexandersson påpekar vidare att efter 80-talet så har teknologins utveckling 

skett mycket snabbt. Detta har även inneburit förändringar för datorernas bruk i dagens 

utbildningsverksamhet. Eleverna har gått från att lära sig teknologin till att lära sig genom 

teknologin, då datorer idag används som undervisningsstöd. Dunkels (2009) påpekar att ny 

teknik alltid för med sig en rad anpassningar i de områden som blir berörda av denna. Hon 

anser att, precis som hur användandet av Internet och datorerna påverkar förutsättningarna för 

utbildning, så hade historiskt sett tryckkonsten en påverkan på gemene mans tillgänglighet till 

böcker och det skrivna ordet. Dock, hävdar Dunkels, finns det orsaker som påverkar hur 

samhället ser på teknikens plats och möjligheter i undervisningsverksamhet. Under 90-talet var 

det teknikexperterna som talade för vad som var tekniskt möjligt med IT, inte vilka möjligheter 

IT medförde eller vad som önskvärt ur en pedagogisk synvinkel på verksamheten. 

 

Säljö (2002) framhåller att oavsett vilket ställningstagande man gör gällande IKT har det 

onekligen inneburit en dramatisk förändring på hur vi lever, kommunicerar och arbetar. Den 

nya tekniken har smält samman med vår vardag i så gott som varenda aspekt, från barns 

leksaker till våra fritidsnöjen. Således är det rimligt att resonera om den påverkan det har på 

människans erhållande av kunskap och information. Hur det än föreligger med teknikens 

påverkan på undervisningen bör man vara medveten om att tekniken inte har utvecklats med 

skolan och dess elever i åtanke, det är snarare en efterhandskonstruktion. 

 

Barnspelen 

Alexandersson (2001) påpekar att en central del av IKT är interaktiva produkter, exempelvis 

digitala spel som finns både i skola och hem. Digitala spel kan vidare delas in i ett flertal 
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kategorier eller genrer, varav en av dessa är så kallade lek- och lärprogram. Dessa marknadsförs 

som program barn kan lära sig genom. Innehållet kan där, utifrån min egen erfarenhet, handla 

om djurskötsel, matematik, problemlösning, simulatorer för familjeliv eller läs- och 

skrivinlärning. Alexandersson framför att det är fullt möjligt att just dessa produkter blir barnets 

första möte med teknologin. Forskningen har varit såväl kritiskt som positiv till denna 

utveckling. Kvaliteten av de s.k. "pedagogiska spelens" innehåll har granskats och ifrågasatts. 

En annan viktigt punkt som forskning framfört är hur barn påverkas av simulatorer av det 

verkliga livet, vilket ger upphov till frågeställningar som vad simulatorerna ger för bild av det 

verkliga livet. Vems verklighet är det en sådan simulator återger? (Alexandersson, 2001)  

 

Bennerstedt (2007) framför en fråga gällande spel som lärandemiljö: Kan lärandemiljöer lära 

sig något av spelens villkorslöshet? Bennerstedt påpekar att just spelens möjlighet att börja om 

och spelens struktur av trial and error gör att beteendemodifikationer sker för att lösa 

problemen man ställs inför i ett spel. I hennes studie lärde sig två noviser spela ett spel genom 

att diskutera, analysera och anpassa handlingarna inom den interaktiva miljön. 

"Regelbundenhet och möjligheten att börja om från noll kan dock vara fruktbara mekanismer, 

väl värda att fundera över även utanför datorspelandets världar" (Bennerstedt, 2007, s. 92).  

Datorernas plats i den pedagogiska verksamheten 

Linderoth (2001) lyfter fram tre centrala punkter i motiveringen för införande av IKT i 

förskolan och skolan. För det första lyfts stöd vid inlärning. Det varierade arbetssättet som 

datorstödd undervisning kan ge elever belyses som positivt. Exempel på fördelar är 

informationssökning via Internet, multimedia-presentationer, läs- och skrivprogram eller 

bildbehandlingsprogram. För det andra, enligt Linderoth, finns ett argument gällande 

samhällets förväntningar av skolans uppdrag att förbereda elever i verksamheterna för deras 

framtida arbetsliv.  På detta sätt ska datorstödd undervisning grunda för kompetens inom IT 

som kan komma krävas i yrkesvärlden. Slutligen motiveras IKT som en grundläggande 

nödvändighet för det demokratiska samhället. Utifrån sina respektive uppdrag att fostra 

demokratiska medborgare bär förskolan och skolan ett ansvar att barnen  och eleverna i 

verksamheterna ska ges samma möjligheter att lära sig använda den nya tekniken. 

 

Linderoth (2001) menar vidare att teknikens utveckling har, bland annat, gett upphov till många 

nya sätt att presentera företeelser genom bild, ljud, och inte minst berättelser och digitala världar 

genom spelutveckling. Han belyser två centrala argument för framtagandet och bruket av 

pedagogiska datorspel. För det första rör det sig bland annat om att öka barnens motivation till 

lärande. Där arbetsboken, siffrorna och bokstäverna kan upplevas tråkiga och omotiverande, 

kan möjligtvis det pedagogiska datorspelet ge elever en positiv upplevelse att exempelvis räkna 

eller stava. Detta handlar just om inblandningen av många medier (bild, musik, animationer) i 

ett koncentrerat program, och även att detta program responderar på vad barnen gör med det, 

det är interaktivt. För det andra är programmens förmedling av innehållet till barnen, för att 

göra lärandet lättare, och att spelaren själv är aktiv under hela processen av det lärande spelet, 
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något som skiljer pedagogiska spel från andra multimediebaserade undervisningsformer. Just 

detta förmedlande av innehåll, menar Linderoth, har ansetts vara fördelaktigt för hur elever lär 

sig på olika sätt. Vissa har svårt att ta till sig information genom text men lättare genom visuellt 

medium. En annan skillnad är spelens icke-linjära natur i jämförelse med böcker där du vänder 

rätt sida i rätt ordning för att få sammanhängde informatorn, medan spelet erbjuder olika vägar 

att hitta information eller lösa ett problem. Linderoth påpekar dock att dessa argument för 

fördelarna med IKT, när jämförelser görs mot traditionella undervisningsformer, har en relativt 

pessimistisk kunskapssyn. Lärandet framställs som tråkigt och måste bli roligt för att motivera 

elever och barns intresse att ta till sig stoffet.  

 

Ljung-Djärf (2002) framhåller att datorernas närvaro i förskoleverksamheten är något av en 

självklarhet. Detta är ett arbetssätt med ett flertal möjligheter för pedagoger att bruka, men vad 

som sker när barnen använder datorn är en intressant fråga. Teknikens bruk och tillämpning 

säger, enligt Ljung-Djärf, inte något om de sammanhang i vilka datorerna används i den 

pedagogiska verksamheten, och hon anser att det är viktigt att fråga sig vilka utgångspunkter 

och möjligheter teknikanvändningen har i förskolan. Det är inte en självklarhet att barnen lär 

sig om informationsteknikens möjligheter bara för att de får använda en dator under sin 

förskolevistelse. Meningsskapandet som tillskrivs datoranvändandet som aktivitet är viktigt att 

belysa. 

 

Drotner (2008) uppmanar vuxna och pedagoger att se möjligheter i barn och ungdomars digitala 

kompetens. Det kan, enligt Drotner, tyckas som användandet av denna teknik är solitär och 

isolerande, men i själva fallet menar hon att den är fundamentalt social i sin natur. Den digitala 

värld som barn och ungdomar vistas i är full av ständig kontakt med andra människor och 

information. Här utvecklas ständigt förmågor som kritiskt förhållningssätt, konflikthantering 

och kommunikation. Vidare, menar Drotner, kan det argumenteras att pedagoger bör ha insikt i 

dessa digitala mötesplatser. Utöver att vara lyhörda till barnens intressen och livsvärldar, är det 

av vikt att arbeta kompensatoriskt och ge barnen verktyg och stöd i deras samspel på det digitala 

planet.  

 

Forskningen rörande barns samspel och möten med datorer visar att detta område fortfarande 

är omvälvande av nya rön och studier och utredningar om lärprocesser, inverkan och inflytande 

i utbildningsverksamheter är ännu inte klargjorda. Meningsskillnaderna går från vad ett spel 

bör definieras som, till vilken mening en spelare tillskriver digitala spel som aktivitet. 

Datorerna och spelens närvaro i barnens liv, både i hemmet på i pedagogisk verksamhet kan 

och har granskats genom studier och forskning från olika infallsvinklar. Buckingham (2006) 

anser att spel har existerat i någon form under drygt 50 år, och har varit ett kommersiellt 

fenomen i över 25 år. Intresset för att studera de digitala spelen och den plats de har i vardagen 

kan ses utifrån den spridda popularitet de har som hobby men även karriär för människor 

världen över. Spel är inte heller ett begrepp som går att definiera på ett entydigt sätt, kategorier, 

funktioner, genrer skiljs betydligt mellan produkter, vilket gör forskningsfältet övergripande 
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och mångfacetterat (Buckingham, 2006). I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) återfinns 

flera mål i dess uppdrag att sörja för barns beredskap för yrkeslivet, mötet med samhällets 

informationsflöde och tillämpning av IKT utifrån ett kunskapsutvecklande perspektiv. Precis 

som de digitala spelens olikheter mellan produkter finns stor variation i arbetssätt och 

tillämpning av digitala spel och IKT i förskolan. 
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Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt 
 
Denna studie har genomförts utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Säljö (2000) 

beskriver kännetecknen i det sociokulturella perspektivet på lärande som att vi tar till oss 

erfarenheter och kunskap genom möten och interaktion med andra människor, där språket 

spelar en central roll i sådana sammanhang. Detta perspektiv är särskilt lämpligt för denna 

fallstudie då det framhåller betydelsen av socialt samspel. För denna studie är detta 

lärandeperspektiv applicerat på barns samspel och samarbete inom digitala spel i en 

förskolemiljö. Säljö framhåller att sammanfattningsvis kan kunskapsbildningen i det 

sociokulturella lärandeperspektivet beskrivas som processer där nya kunskaper, insikter och 

åsikter upptäckts. Detta genom processer av individers engagemang och diskussioner 

sinsemellan där åsikter går isär och konflikter av olika uppfattningar uppstår. Kunskapsbildning 

är således, enligt Säljö, inte förmedlad från en person som bär på kunskapen. Den sker genom 

sociala sammanhang där handlingar och argument hos människor i deras försök att tolka och 

hantera världen på det sätt man förmår eller vill. Varje mänsklig samhet har en egen förståelse 

av samma företeelse och föreningen av dessa bildar kunskap (Säljö, 2000). 

 

Dysthe (2003) förklarar, i en sorts nedbrytning av termen sociokulturell, vad just ordet social 

spelar för roll i detta perspektiv på lärande, och att det har två meningar i detta fall. Det betyder 

i korthet att hur vi tänker och agerar alltid påverkas av en samexisterande kultur och 

gemenskap. När vi talar just om ett situerat lärande är det därför aldrig ett isolerat fenomen, 

som sker på individens inre plan. Lärande sker ständigt i relation till kontexten, det vill säga 

det som finns omkring oss, såsom kulturen och gemenskapen. Den andra meningen, enligt 

Dysthe, ger ordet social den mer vardagliga definitionen av att vara bland och möta andra 

människor. För att tillämpa detta tankesätt på förskoleverksamheten så utgör gemenskapen 

förskolevistelsen som tillbringas med andra barn, i närliggande åldrar, från samma samhälle 

som tillsammans tar del av dagens aktiviteter på avdelningen. Kulturen, i detta fall, är att leva 

i samma land, samhälle och vara just barn av samma tid. Kultur kan, enligt Säljö (2000), även 

beskrivas som ”Den uppsättning av idéer, värderingar, kunskap och andra resurser som vi 

förvärvar genom interaktion med omvärlden.” (Säljö, 2000, s. 36). I kulturen ingår vidare 

människors vardagliga, fysiska redskap, eller artefakter. Exempel på dessa är  

kommunikationstekniken, datorn, bildprojektorn, högtalarna, Internet m.fl. Kulturen består 

således i detta avseende av människans materiella artefakter och immateriella idéer om 

omvärlden. Dysthe (2003) belyser att den verbala kommunikationen är av vikt att studera i 

samband med analys av barns samspel mellan varandra, vuxna och de artefakter de använder. 

Språket, enligt Dysthe, är länken mellan intagning av kunskap och att lära sig nya saker samt 

den inre processen av dessa två. 
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En framträdande aspekt i det sociokulturella lärandeperspektivet är den så kallade ”närmaste 

utvecklingszonen”. Detta samlingsnamn innefattar utvecklingspotentialen för vad ett barn kan 

klara på egen hand och vad barnet kan klara med stöd av en vuxen eller ett annat barn som 

kommit längre i sin kompetensbildning eller utveckling. Detta gör att det som barnet kan utföra 

genom assistans kommer det härefter kunna utföra på egen hand. (Dysthe, 2003). Detta har varit 

av intresse för denna fallstudie och den uppmuntran att låta barnen lära varandra hantera 

funktionerna i de digitala spelen, och även datorns funktioner. Tholander och Fernaeus (2007) 

framhåller att leka och lära genom datorspel är en del av barnens vardag och återfinns i flera 

miljöer av barnens liv, från hemmet till pedagogisk verksamhet till vistelsen hos kompisarna. Om 

detta beskådas utifrån ett sociokulturellt perspektiv på gemenskapen kring spelandet menar även 

Smidt (2000) att leken kan definieras på ett flertal sätt. Leken, trots att den kan ta sig olika 

former, är en social aktivitet i sitt ursprung och genom lekandet framkommer barnets 

erfarenhetsvärld och de upplevelser barnet haft med andra. Den sociala interaktionen är således 

ofta en del av barnets lek. Leken är även medierad genom föremål som figurerar i barnens 

omvärld såsom leksaker, symboler och kulturella redskap. 

 

 

Metod 
 

Utformningen av fallstudien samt val av metoder för datainsamling kommer att redovisas i 

denna del. Här följer även en redogörelse för fallstudiens empirinära forskningsansats och vad 

detta innebär för genomförandet och resultatet. Detta avsnitt redogör även för fallstudiens 

deltagande observationer, urval, etiska överväganden, interaktionsanalys av videoinspelning 

samt fallstudiens reliabilitet och validitet. 

 

Denna fallstudie är genomförd utifrån en s.k. etnometodologiskt forskningsansats där stöd har 

tagits i Patel och Davidson (2003). Detta innebär att fokus riktas mot undersökningar av 

människors specifika kultur, vardagskunskaper och livsstil. De studier och forskningar som 

genomförs efter etnometodologisk ansats sker genom att verka eller vara delaktig i den miljö 

som studeras, och dess kultur, symboler, ritualer, tankar eller åsikter. Eftersom kulturer 

utvecklas och ständigt förändras så används inte etnometodologisk ansats för att nå en slutgiltig 

sanning eller bestående teori om det studerade. (Patel och Davidson, 2003). Som deltagande 

observatör har jag befunnit mig och deltagit i gemenskapen med föresatsen att komma närmare 

inpå kulturen och på så sätt bättre kunna förstå barnens relation till varandra och datorn, i en 

situerad aktivitet medan de spelar och samarbetar i digitala spel. Patel och Davidson hävdar 

även att inom denna ansats kan forskaren även ändra fokus då ny kunskap bildas, likaså kan 

datainsamlingen ändras genom arbetets gång. Detta arbetssätt har tillämpats för denna 

fallstudie då datainsamling har varit flexibel med bruk av flera metoder samtidigt såsom 

inspelningar, fotografier och observationer med eller utan videoinspelning. Observationer har 

skiftat mellan deltagande och frånvarande där det bedömts att deltagande skulle ha inneburit 

alltför stor påverkan på barnen när de spelar. Detta varierade beroende på vilka barn som 
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spelade, när de spelade och vad de spelade. Vissa situationer krävde vuxenstöd, beroende på 

barnens kompetenser eller tillgång till kamratstöd. Andra situationer var beroende av att vissa 

tider hölls för vardagssituationer som lunch, vila, uteaktivitet mf.l. Patel och Davidson menar 

att den etnometodologiske forskaren själv väljer sina metoder för maximal trovärdig 

informationsinsamling. Huruvida detta sker genom att observera genom icke-deltagande eller 

att delta öppet i gemenskapen beror ofta på vad som studeras och den kunskap som söks.  

 

Studien kan vidare sägas ha en kvalitativ ansats, då avsikten varit att analysera och tolka det 

som sker i ett samspel mellan förskolebarn i en situerad aktivitet som datorspelande. Trost 

(2012) beskriver en kvalitativ metod som att skapa en förståelse om människors olika 

handlingsmönster, tankar, reaktioner och resonemang.  

 

Patel och Davidson (2003) menar att då en studie omfattar specifika situationer i en avgränsad 

grupp är det lämpligt att beteckna det som en fallstudie. Fallstudien avser att erhålla så mycket 

information som möjligt utifrån ett helhetsperspektiv på en avgränsad grupp. Denna fallstudie 

avser att inom ett helhetsperspektiv analysera processer och förändringar hos en specifik 

barngrupp på en förskola i Norrbottens län. I detta fall har information insamlats genom olika 

arbetssätt och metoder i avsikt att helhetsperspektivet för studien ska bli så omfattande som 

möjligt och löpa mindre risk för ensidighet. Patel och Davidson påpekar dock att i en fallstudie 

blir generaliserbarheten i undersökningen beroende av de fall vi studerat. Den studerade 

barngruppens aktiviteter i detta fall hade inte varit möjliga utan mitt engagemang och de 

förutsättningar jag hade att genomföra både mitt projekt och min studie. Inköpet av ny 

utrustning och min egen kompetens inom digitala spel gjorde studien möjlig och därmed 

specifikt bunden till förutsättningarna och de aktiviteter som studerats. Barngruppens situerade 

spelande vid den gemensamma förskoledatorn gjordes därmed möjligt efter ett planerat arbete 

rörande förskolans digitala utrustning, samt tillgång till en specifik plats för datorspelande som 

aktivitet på förskolan. Majoriteten av barngruppen var bekanta och vana vid datorspelande, 

samt de specifika spel som de hade tillgång till. Detta har tagits i beaktande i resultatanalysen. 

Genomförande 

Innan studien genomfördes gjordes en studie på förskolan av olika faktorer som inverkade på 

förutsättningarna för barnens samspel och samarbete vid den gemensamma datorn. Studien 

bestod av en checklista med olika faktorer som antogs påverka aktiviteter kring datorn, 

exempelvis teknisk prestanda, hur mycket tid vid datorn som erbjöds till barnen och hur stort 

utrymme det fanns för flera att arbeta samtidigt vid datorn. En tabell över studiens checklista 

återfinns i Bilaga 1. 

 

Efter samtal med de verksamma pedagogerna framträdde tidigare fastställda regler eller rutiner 

kring datoranvändandet. Datorn fanns på avdelningen och var tillgänglig för alla. Valet av 

aktivitet vid datorn kunde bestå av ett pedagogiskt datorspel via datorns DVD-spelare, 

gratisspel på internet eller internetanvändning.  Tidsbegränsningar för hur länge barnen tilläts 
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sitta vid datorn varierade men markerades med timglas eller en äggklocka. Antalet barn vid 

datorn hade ingen bestämd begränsning, barnen varierade ofta själv mellan att vara ensam, 

parvis eller spela med en större grupp som åskådare. Det krävdes även tillstånd från 

pedagogerna att få använda datorn. Detta med motiveringen att barnen behövde assistans att 

starta datorn och välja spel. Barnen önskade vissa dagar att spela under tider som inte passade, 

exempelvis just innan måltider, utomhusaktiviteter, eller innan de skulle gå hem. Ett skäl som 

angavs var att det inte blir lyckat eller rogivande för barnet att påbörja en aktivitet som inom 

kort måste avbrytas.  Ett annat skäl var att datorn var låst genom pedagogernas personliga 

användare och krävde inloggning för att komma in i operativsystemet och således även i 

programmen. 

 

En utvärdering gjordes dessutom, tillsammans med de verksamma pedagogerna, av miljön 

kring datorn för att avgöra om något skulle kunna förbättra användandet och arbetet vid 

stationen. Förslag om att datoranvändandet skulle kunna förbättras genom ett större, stadigare 

och mer barnanpassat bord att sitta vid, med plats för mer stolar eller åskådare åtgärdades. 

Samtidigt flyttades även datorn till ett annat rum med möjlighet att låta flera barn närvara då 

datorn användes. En projektor installerades i denna nya miljö för att göra de sociala 

förhållandena kring datorn mer stimulerande, tillsammans med trådlösa högtalare. I denna nya 

miljö hängdes även planscher upp med bilder på vad man kunde använda datorn till, i 

samarbete med barnen efter deras förslag.  Detta i avsikt att ge miljön ett sorts kodspråk, som 

enligt en av pedagogerna, var ett av förskolans arbetssätt för att tydligt signalera till 

barngruppen vad de olika miljöerna hade för funktion, aktiviteter och regler. 

 

Datorn på denna avdelning var en bärbar modell med operativsystemet Windows XP, som 

senare kom att uppgraderas till Windows 7 i samband med genomförandet av den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Detta gjorde det möjligt att installera nya program, spel och 

applikationer för barnen att utforska. Då datorns inbyggda högtalare gav svagt ljud i 

förhållande till den allmänna ljudnivån på avdelningen fanns hörlurar tillgängliga för barnen. 

För att göra ett socialt användande av datorn mer trivsamt införskaffades även trådlösa 

högtalare. Datorn saknade sedan tidigare en musmatta som gjorde musen svårhanterad och 

detta åtgärdades tillsammans med en mindre mus, anpassad för barn. Den lilla skärmen på den 

bärbara datorn upplevdes som obekväm då mer än ett barn var åskådare. En bildprojektor 

installerades, riktad mot en av väggarna klädd i ett vitt lakan. På så sätt kunde åskådarna tydligt 

se det skedde på skärmen i ett större format. Ny programvara installerades på datorn för att 

erbjuda ett mer interaktivt användande av utrustningen, exempelvis den inbyggda kameran i 

skärmen. Då barnen sedan tidigare var bekanta med de existerande pedagogiska datorspelen så 

installerades dessutom bokmärken och genvägar för internetspel och äventyrsspelet Minecraft, 

allt för att ge barnen förutsättningar för självständigt arbete vid datorn. 
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Observationerna, samtalen med pedagogerna och materialet för studien samlades in och 

genomfördes löpande under vårterminens veckor 5 till 12. Materialet har under veckorna 12 

till 20 delats upp, analyserats och redovisats i denna rapport. Litteraturstudier gällande ämnet 

har fortlöpt från vecka 4 till 20. Då mycket av materialet är insamlat via videoinspelning har 

detta bearbetats parallellt med litteraturstudierna för att analysera observationerna och det 

situerade datorspelandet på förskolan. Videoinspelningarna har transkriberats med 

programvaran InqScribe. 

De digitala spelen  

Ett flertal spel användes i denna fallstudie genom barnens egna val. De som används i excerpten 

från spelsessionerna presenteras kortfattat nedan. 

 

 
Figur 1. Minecraft 

Minecraft är ett plattformsbaserat äventyrsspel i 3D och är tillgängligt till ett flertal plattformar 

för spelande. I denna fallstudie har PC-versionen använts. I ett plattformsbaserat spel har 

spelaren kontroll över en karaktär som manövrerar sig genom en virtuell terräng som kan 

innehålla olika former av interaktionsmöjligheter, hinder och faror (Nilsson, 2008). Minecraft 

låter spelaren utforska en virtuell vildmark med frihet att ägna sig till vad än spelaren önskar, 

exempelvis samla material, bygga ett utforska. Spelet har inget uppsatt mål och spelaren kan 

utforska spelkartan med total valfrihet av riktning. Strukturen av spelkartan kan manipuleras 

av spelaren genom att bygga strukturer, gräva sig genom marken eller hugga ner träd. Även 

vattnet går att manipulera till att forma floder och sjöar. Spelet har även en simulator för 

plantering av ät- och brukbara växter. Blomsterland och odlingar kan anordnas genom att först 

konstruera hackor, spadar och sedan bevattna frön. Spelet har stöd för flera spelare via nätverk, 

serverdelning och även modifiering av spelvärlden genom nerladdningsbara modeller och 

texturer. Minecraft kan spelas i två lägen, Kreativ och Överleva, varav båda ger spelaren olika 

förutsättningar och utmaningar. Läget Kreativ ger spelaren tillgång till alla resurser i spelet, 

samt odödlighet och möjlighet att flyga genom spelvärlden. Läget Överleva kräver att spelaren 

konstruerar alla resurser med insamlat material, undviker faror och fiender, samt hittar eller 

tillagar mat då spelkaraktären blir hungrig av att  röra sig.   
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Figur 2. Internetspelen Ben 10 Alien Force: Gigantosaur Jättekraft och Lego Friends 

Produkthemsidorna www.CartoonNetwork.se och www.Lego.se innehåller enklare former av 

barnspel som kan spelas direkt i webbläsaren. Dessa var delvis kända av barnen sedan innan, 

men hittades även genom utforskandet av dessa sidor efter ett uttryckt intresse att se om det 

fanns spel för bland annat den animerade tv-serien Ben 10. Dessa beskrivs på produkternas 

hemsidor som gratis onlinespel för barn. Samtliga är plattformsbaserade spel i 2D vars moment 

är lättsamma, korta och upprepningsbara. Följande spel i denna kategori har använts under 

spelsessionerna; Lego Friends, Lego Duplo, Ben 10 Omniverse: Omniverse Collection och Ben 

10 Alien Force: Gigantosaur Jättekraft. 

Etiska överväganden 

Deltagarna i studien består av tre pedagoger och en barngrupp på 16 barn som figurerat i 

observationer och inspelningar av spelsessionerna. Heath, Hindmarsh och Luff (2011) framför 

att medgivande från barn om deltagande i observation samt inspelningar är problematiskt då 

ett barn inte har mogenhet att ta ett sådant beslut eller bedöma hur det påverkar dem. I detta 

fall måste forskaren i samtycke med föräldrar och verksamma pedagoger erhålla detta 

medgivande om deltagande. Ett avtal om medgivande från föräldrar arbetades fram med 

överblickbar information om studiens avsikt och klargörande av hur barnen presenteras i 

rapportens transkriberade excerpt. Ett signerat intyg från forskningspersonen gällande garanti 

om avidentifiering av samtliga deltagare, geografisk plats och anonymitet ingick även i detta 

avtal. Det klargjordes att deltagande i studien var frivilligt och samtliga deltagare hade rätt att 

när som helst avbryta sin medverkan, genom vilket deras material skulle strykas ur rapporten. 

Då deltagarna var yngre barn så hade detta även garanterats från pedagogernas sida. I det fallet 

att pedagogerna uppmärksammade en motvilja i ett barn, skulle de träda in och stötta barnet i 

att avsluta sin medverkan. Samtliga föräldrar och pedagoger har medgivit deltagande i 

fallstudien. Barnens medgivande om filmning eller närvaro av kamera och dokumentering av 

deras spelsessioner har erhållits vid varje observationstillfälle. De barn som nekade till att bli 

filmade vid olika tillfällen har markerats i fältanteckningarna från observationstillfället och 

deras deltagande är således inte dokumenterat för gällande spelsession. 
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Urval 

Barngruppen i denna studie är vad Patel och Davidson (2003) beskriver som en ”tillgänglig 

grupp”. Det vill säga att barnen på denna avdelning som använde och deltog vid aktiviteter 

kring datorn var de som studerades. Då majoriteten visade ett intresse av att använda datorn 

gjordes ingen avgränsning av specifika barn inom gruppen på avdelningen. Pedagogerna som 

medverkar i studien är valda då de är vana vid att arbeta med barn i grupp, och specifikt 

barngruppen som studerades. De hade även insyn i hur gruppdynamiken, individernas olikheter 

samt erfarenheter av datoranvändandet såg ut innan studien påbörjades. Den tillgängliga 

gruppen av barn bestod av 16 barn mellan åldrarna 4-6.  

 

De dokumenterade spelsessioner som presenteras i denna rapport har valts utifrån 

inspelningskvalitet utan ljudstörningar där tydlig transkribering har varit möjlig samt att 

barnens icke-verbala kommunikation har varit möjlig att studera. Andra faktorer i urval av 

sessionerna har även tagits i åtanke, såsom att de skett under olika tider under dagen samt olika 

dagar då barnens närvaro varierat. Vissa barn hade närvaro endast tisdag till torsdag. Möjliga 

skillnader på planerade eller spontana spelsessioner har även analyserats, samt om det framkom 

någon skillnad från hur flickorna spelade eller samarbetade jämfört med pojkarna. Utifrån 

dessa faktorer har fem spelsessioner valts ut för analys för att vara så varierade som möjligt 

inom samma miljö och genom samma utrustning.  

 

Deltagande observation  

Denna studie har varit explorativ i sin utformning vilket har lett till att material samlats in på 

de sätt som har bedömts lämpliga för denna typ av fallstudie. Genomförandet har skett genom 

kvalitativa observationer utifrån Patel och Davidsons (2003) förslag på observation som 

informationssamling i fältet. Detta för att fånga det som händer just när det inträffar och på 

detta sätt avsett att erhålla så mycket naturlig information som möjligt. 

 

Observationerna har varit ostrukturerade, med detta avses att samla så mycket information som 

varit möjligt för studiens problemområde utan fasta observationsscheman eller tidigare 

beprövade observationer. Avsikten är att ”allting” registreras och analyseras. Ostrukturerade 

observationer förbereddes i detta fall efter att forskningsprocessen genererat tillräckligt med 

kunskap, teori och empiri om den avgränsade gruppen och dess sammanhang. På så sätt kunde 

en planering utformas för vad som skulle observeras, vilka situationer och inom vilken 

tidsrymd. Observationsplaneringen hade i detta fall som huvudsyfte att möjliggöra registrering 

av samspel, samarbete, diskussion och kommunikation, verbal såsom icke-verbal, deltagande 

och icke-deltagande mellan barnen under pågående datorspelande (Patel & Davidson 2003). 

Observationsplaneringen utformades efter förundersökningar gällande barnens intresse för 

datorn och de digitala spelen. Faktorer som tiden då datorn användes och vilka barn som 

använde datorn mest var även centrala för planeringen av observationerna. Observationerna 

har registrerats genom olika metoder beroende på situationerna, samt hur mycket tid det fanns 
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åt varje spelsession. Dessa kunde variera beroende på rutinsituationer på förskolan såsom 

måltider, utevistelse m.fl. Observationerna har skett i stor utsträckning under situationer då 

datorn varit ett ”val” för barnen under tiden de vistades inomhus. Detta skedde genom en 

specifik ”valtavla” på förskolan som erbjöd barnen olika miljöer att vistas i, exempelvis dator, 

bygghörna, Lego-rum och ateljé. Observationerna har även genomförts spontant för att fånga 

de händelser som skedde mellan barnen framför datorn om de spelat spontant under dagen på 

förskolan när det fanns tid för ”fritt val”. Dessa stunder innebar att ”valtavlan” inte användes 

utan barnen hade fri tillgång till förskolans miljöer. Här har diktafon använts i majoriteten av 

fallen då detta instrument inte kräver någon större förberedelse för att registrera händelser, 

samtal och dylika situationer. I de situationer då barnen har spelat tillsammans har anteckningar 

förts med hjälp av nyckelord för vad som inträffar under spelandet, exempelvis ”förhandlar”, 

”samarbete”, ”diskussion”. Efter observationen är avslutad har dessa nyckelord och löpande 

anteckningar sammanställts till en kort sammanfattning för vad som skedde under spelandet, i 

en fältdagbok. 

 

Observationerna har varit både av deltagande och icke-deltagande natur. En faktor i beslutet 

att arbeta genom deltagande observation var tidsekonomisk. Genom en deltagande observation 

kunde jag erbjuda barnen stöd av vuxen om de stötte på tekniska problem. Videoinspelning 

pågick av spelsessionen samtidigt som nyckelordsanteckningar gjordes under de stunder 

barnen inte kommunicerade med mig eller arbetade självständigt vid datorn. Under 

observationerna har jag haft ett aktivt och engagerat deltagande i spelandet, samtalen och 

diskussionerna, dock genom ett pedagogiskt förhållningssätt där frågor ställts kring det som 

sker på skärmen. Observationerna har i detta avseende syftat till att erhålla information om 

reaktioner hos barnen som använder förskoledatorn, känslouttrycken som kan ha uppkommit 

genom inlevelsen i spelet, vilken natur samtalet mellan barnen har haft samt vad barnens ordval 

säger om situationen och deras relation till spelet och varandra. 

 

Patel och Davidson (2003) påtalar att som deltagande, känd observatör bör man ha i åtanke att 

beteendet i gruppen kan påverkas av den status man har. När det gäller dessa observationer 

bedömde jag att mitt deltagande inte skulle hämma registreringen av barnens sociala 

spelupplevelser och aktiviteter. Resultaten visar emellertid att både min närvaro och familjaritet 

tvärtom var motiverande under spelandet. Konsekvensen av detta diskuteras vidare i 

metoddiskussionen. 

 

Under de icke-deltagande observationerna har jag fortfarande varit känd av barnen, vilket ledde 

till beslutet att efter barnens samtycke lämna diktafonen eller mobiltelefonen vid datorn för att 

spela in eller filma deras aktivitet. Detta efter beprövade icke-deltagande observationer nära 

datorn, som gav upphov till att barnen ifrågasatte varför jag antecknade, filmade, spelade in 

eller inte satt bredvid och ”var med” i spelandet. Detta sätt förhindrande och störde deras 

aktivitet och genomfördes inte mer än några gånger i början av studien. 
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Interaktionsanalys av videoinspelning 

Mängden av material som samlats in genom videoinspelning är drygt 6 timmar långt. Dessa 

består av flera olika, korta spelpass, genomgångar och samlingar med barnen. Varje spelpass 

är minst 15 minuter långt. För att få en förståelse av barnens samspel har interaktionsanalys 

som metod tillämpats. Interaktionsanalys kan, enligt Jordan och Henderson (1995), 

sammanfattas som en empirisk undersökning av sociala interaktioner, möten mellan människor 

eller grupper av människor. Detta inkluderar även människors samverkan och samspel med 

objekt i deras miljö. Interaktionsanalys undersöker även aspekter som människors livsstilar, 

aktiviteter, rutiner eller vardagssituationer, språk, verbal och icke-verbal kommunikation och 

användandet av artefakter och teknologi. Inom dessa undersökningsområden kan det även 

finnas intresse att studera problem eller konflikter. Dessa kan vara vardagliga eller  undersöka 

situationer med stor påverkan på gruppen, samt vilka resurser som används för att finna 

lösningar på problem eller konflikter. Då interaktionsanalysen, enligt Jordan och Henderson, 

bland annat har sina rötter i etnometodologisk forskningsansats och deltagande 

observationsmetoder, har den tillämpats som analys av denna fallstudie. Materialet för analys 

samlas främst in genom videoinspelning och transkribering av dessa observationer av 

forskaren. Hur en grupp samverkar med och kommunicerar signaler mellan varandra varierar 

mellan verbal och icke-verbal. Därför i enlighet med denna metod bör hela sammanhanget och 

omständigheterna av det sociala samspelet tas i åtanke. Videoinspelningar har varit avgörande 

för beslutet av denna analysmodell där möjlighet finns att studera datamaterialet genom 

manipulering av hastighet och att studera en inspelning i stycken genom fram- och 

tillbakaspolning av sessionen. 

 

Materialet för denna studie har kategoriserats i flera omgångar allt eftersom inspelningarna och 

anteckningarna jämförts. Detta i enlighet med Jordan och Hendersons (1995) uppmaning om 

att inte kategorisera i förväg då detta medför risk att sänka validiteten i studien genom att i 

förväg bestämma vad materialet innehåller. I denna studie har de utmärkande stunderna av 

barnens samspel, under det situerade spelandet, kategoriserats allt eftersom materialet har 

granskats för att sedan ytterligare struktureras under övergripande huvudkategorier. 

Inspelningarna har samlats under innehållskategorier. Då de är många och korta så har ett flertal 

kategorier utarbetats under analysen av materialet. Detta för att med enkelhet hitta tillbaka till 

inspelningarna av bästa ljudkvalitet för analys och transkribering. Jordan och Henderson 

förespråkar detta arbetssätt för att få en överblick över material och relevanta transkriberingar. 

 

Transkriberingarna av de inspelade spelsessionerna har skett i flera omgångar. Till en början i 

form av enkla anteckningar rörande samtalen, observationerna, miljön och de olika 

spelsessionerna. Dessa har bearbetats för att göra samtalen följbara i sina sammanhang och för 

att extrahera de centrala händelserna i situationerna, exempelvis att ett flertal barn hjälper 

barnet som spelar med ett visst moment. Här har noteringar också gjorts över de icke-verbala 
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kommunikationsformerna såsom kroppsspråk, ansiktsuttryck och andra indikationer för att få 

en förståelse av beteendemönster och handlingar i sammanhanget.  

Redovisning av reliabilitet och validitet 

I detta stycke redogörs för fallstudiens reliabilitet eller trovärdighet, samt validitet eller 

giltighet. Fallstudiens reliabilitet vilar i stor utsträckning på den ingående redogörelsen av 

studiens metod, analys och relevant utrustning för insamling av information samt på 

beskrivningarna på vilka sätt dessa har använts under arbetet. Validiteten vilar å sin sida i mångt 

och mycket på tydliggörandet av hur studien bedrivits i enlighet med fallstudiens syfte och 

frågeställningar, samt på den tydliggjorda relevansen i mitt urval av och representativitet hos 

deltagare och aktiviteter.  

 

Patel och Davidson (2003) beskriver reliabilitet som tillförlitligheten i de metoder som använts 

vid insamlande av information. För kvantitativa studier vilar reliabiliteten på metoder av 

tydliga måttenheter, och för kvalitativa studier vilar tillförlitligheten på kvaliteten av 

forskningsprocessen. En kvalitativ studies trovärdighet bör ha en tydlig redogörelse för att 

insamlingen av data har skett strukturerat och systematiskt i enlighet studiens syfte, samt att 

studiens frågeställning har besvarats och diskuteras (Patel och Davidson, 2003). Då denna 

fallstudie är av kvalitativ ansats bör dess reliabilitet, enligt Svensson och Starrin (1996) 

granskas i sitt sammanhang. Denna fallstudies avsikt har varit att upptäcka, tolka, förstå och 

beskriva uppfattningar hos barnen i deras komplexa samspel under en situerad aktivitet som 

datorspelande på en förskola. Datainsamling gjordes genom videoinspelning via monterad 

mobiltelefonkamera, diktafon, digitalkamera, fältanteckningar, nyckelordsanteckningar under 

deltagande och icke-deltagande observationer samt transkriberingsprogram för analys av 

video- och ljudinspelning. Det är svårt, om inte omöjligt, att uppnå samma mätbara resultat 

som presenteras i denna studie, om exakt samma metod tillämpas på samma barngrupp och 

förskola men av en annan forskningsperson. Studien har inte för avsikt, i enlighet med 

etnometodologisk forskningsansats, att presentera en slutgiltig sanning av vad som sker när 

barn samspelar i situerade aktiviteter som datorspelande på en förskola. Många utomstående 

faktorer påverkar och förändrar förhållandena för genomförandet av en fallstudie som denna 

och gör den svår att reproducera. Dessa kan innefatta, men är inte begränsade till; 

Personalomsättning och förutsättning för tidskrävande aktiviteter, huruvida teknik och 

utrustning fungerar korrekt eller blir reparerad, förskolans budget, utrymme för förändringar i 

den fysiska miljön, tillgång till teknisk assistans av montering, installation och elförsörjning, 

kompetens hos pedagoger samt förändringar i barngruppen såsom antal, sociala, 

vårdnadshavares samtycken till barnens medverkan i studier. Patel och Davidson (2003) 

framhåller att för säkerställande kontroll av reliabiliteten i observationsanalys så är det, för 

studiens utfall, fördelaktigt om två observatörer kan användas. Då detta arbete är genomfört av 

enskild forskningsperson så fanns inte möjlighet att använda två observatörer. Observationerna 

har därmed redovisats och granskats av handledaren samt opponenter vid granskning av 

examensarbete. 
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Validitet innebär att forskningspersonen är konsekvent i det som är avsett att studera och inte 

avviker från syftet. Forskningspersonen bör veta vad den avser undersöka och att detta ämne 

sedan faktiskt undersöks. När det gäller kvalitativa studier om sociala samspel mellan individer 

framhåller Patel och Davidson (2003) att koncept som känslor, upplevelser och kunskaper är 

abstrakta och måste definieras för att hitta de rätta metoderna att mäta och undersöka dessa. 

Metoderna för datainsamling och undersökning måste således användas till att mäta dessa 

abstrakta koncept och inget annat. På så sätt kan både mätinstrumentet och studiens validitet 

säkras. En kvalitativ studies validitet, menar Patel och Davidson, är även beroende av 

uppbackning på en säker grund av kunskap, empiri och teori. I denna fallstudie så har en 

teoretisk bakgrund av tidigare forskning, styrdokument, relevant litteratur och samtal med 

avdelningens pedagoger utgjort grunden för forskningsprocessen av barnens sociala samspel i 

digitala spel. Mycket tid har även spenderats innan processens början för att lära känna 

barngruppen och deras sociala mönster i förskolemiljö, gentemot varandra och de vuxna i deras 

omgivning. Detta har gett ett underlag att trovärdigt kunna tolka och analysera barngruppens 

samspel och intryck av de sociala spelsessionerna. 

 

I denna fallstudie har barnens interaktion vid datorn varit i fokus, eller mer specifikt, barnens 

gemensamma deltagande i digitala spel och de samspel eller samarbeten som uppstår i dessa 

situationer. För att erhålla validitet i utfallet har observationerna och dokumentation av dessa 

aktiviteter endast genomförts när mer än ett barn befinner sig i den avsedda förskolemiljön för 

datoranvändning. För att sedan kunna tala om att ett samarbete faktiskt skett under 

spelsessionerna så har barnens interaktioner analyserats efter flera granskningar av de 

dokumenterade situationerna genom inspelningar av video, ljud och fältanteckningar under 

deltagande observation. 

 

Jordan och Henderson (1995) framför att videoinspelningar har möjligheten att stå över en 

observatörs partiska förhållningssätt till studien. Inspelningen är automatisk och inbjuder 

därför till lägre grad av partiskhet i dokumentationsögonblicket, jämfört med observatörens 

egna fältanteckningar. Detta kräver dock att inspelningen antingen sker genom en fristående, 

monterad kamera som inte styrs av observatören själv eller genom fler observatörer. 

Inspelningen blir här så när som möjligt en korrekt representation av händelserna i samma 

stund som de skedde. Detta har tagits i åtanke vid inspelningarna. En stationär kamera har i 

dessa observationer använts för att filma spelandet, deltagarna men även observatören. Även 

möjligheten att använda lagrat material flera gånger i samband med analys för att försäkran av 

uppfattande av företeelserna i inspelningen är korrekta (Patel & Davidson, 2003). Då endast 

en observatör användes för fallstudien, som även var agerande pedagog och forskningsperson, 

har dessa tillämpningar varit avgörande för analys av barnens spelaktivitet. 
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Figur 1: Datorns plats i ett av förskolans större utrymmen. Den bortre väggen fungerar som duk 
för bildprojektorn. 

Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultaten av de observerade spelsessionerna och barnens samspel 

vid den gemensamma förskoledatorn. Detta presenteras i anslutning till transkriberade excerpt 

där analyser av spelsessionerna följer. Till att börja med redogörs för två barns första möte med 

spelet Minecraft, vidare följer observationer då barnen blivit mer bekanta med spelet och den 

nya datormiljön på förskolan, som innebar ett mer omfattande socialt samspel kring datorn. 

Spelsessionerna 

Fem spelsessioner har valts ut för denna studie och är benämnda på följande sätt; Excerpt 1: 

Kompisexpertis, Excerpt 2: Gruppdynamik och Husbyggande, Excerpt 3: Maja och Sara testar 

olika spel, Excerpt 4: När två världar möts, Excerpt 5: Saminteraktion med TV-serien som 

fond. Dessa sessioner är utvalda baserat på situationer där samarbete och samspel utspelar sig 

i det situerade spelandet. De behandlar olika spel, ibland under samma session då barnen har 

bytt från ett spel till ett annat. Sessionerna är tagna ur olika veckor och visar på barnens olika 

kunskapsnivå och intressen för de olika spelen. Valen av spel har barnen gjort själva eller 

genom samtal med kompisarna innan spelsessionen börjat. Barnens namn är fingerade i 

samtliga excerpt, texten som binder ihop de transkriberade samtalen är formulerad utifrån det 

som analyserats och antecknats både under videoinspelningarna samt observationerna. 
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Excerpt 1: Kompisexpertis 
Den första dagen då datormiljön på förskolan möblerades om och utarbetades för att vara bättre 

anpassad till barnen, och ge utrymme för flera barn vid datorn samtidigt, installerades även 

spelet Minecraft. Spelet fungerade som ett experiment för att se huruvida barnen var 

intresserade av att arbeta i grupp och utforska ett nytt program med ny teknik för spelande än 

de redan existerande spelen på förskoledatorn. Två barn valdes ut under denna förmiddag för 

att testa Minecraft tillsammans. Urvalet skedde ur den tillgängliga gruppen barn denna dag 

som hade inomhusaktivitet på förmiddagen och visade intresse för att arbeta i den nya 

datormiljön. Ingen av dem hade tidigare spelat Minecraft. Här nedan följer ett excerpt ut 

fältdagboken där anteckningar fördes under observationerna. 

 

>> Karl och Ulf har just börjat spela Minecraft för första gången och 

sitter i par för att göra sig bekanta med spelet. De turas om att 

styra på egen hand, sen prövar de att låta den ene styra musen och 

den andra styra tangentbordet. Jag har visat dem kontrollerna först 

och då båda verkar vara vana vid datorspelande sedan tidigare så kan 

de självständigt styra via tangentbord och mus. Jag har även 

informerat dem kort om de olika funktionerna I spelet då jag testat 

det snabbt innan de började spela. >> 

 

Karl:  Och hoppa...hur gör man...nu kan vi hoppa.  
Ulf:  Hoppa upp där. Kan du det? 

Observatör: Nu börjar det bli kväll. 

Karl: Jag måste bygga ett hus. 

Observatör: Vars skulle du vilja bygga huset? 

Karl:  (Pratar högt medan han söker ett bra läge på marken för att 

bygga sitt hus) Först måste jag hitta lite virke. 

 

Karl navigerar sig runt och prövar långsamt alla tangenterna för att ta sig fram, börjar med att 

släppa musen för att hoppa framåt istället för att trycka in mellanslagstangenten med tummen. 

Karl och Ulf bestämmer att Karl ska styra musen och därmed synfältet i spelet, samt bygg- och 

slåfunktionen på musknapparna. Ulf styr tangenterna och vart spelfiguren går. 
 

Karl: Man måste hitta en plats att bygga på. 

Observatör: Du har hela ryggsäcken full  i virke redan så du behöver 
inte hämta nåt nytt, du kan bara välja var du vill börja 

bygga. 

Karl:  Sen då? (Öppnar ryggsäcken och tittar på byggblocken.) 

Observatör:  Om du ska bygga med nånting så sätter du det i raden 

bredvid hackan. (Sträcker sig fram och visar med fingret på 

skärmen.) 

Karl:  Den vill jag ha. (Pekar på den sortens byggmaterial han 

vill ha.) 

Observatör: Ska du bygga med den? 

Karl:  Jo...och så trycker jag på E, det vet jag. 
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Observatör: Precis. Oj nu vart det kväll.  
Karl:  Se, den är på ruta tre. Om du trycker på tre. 

Ulf:  (Ulf trycker på siffertangenten 3.) 

Observatör:  För att bygga trycker du på den andra musknappen, den som 

är bredvid den du slår med. 

Ulf: Jag har aldrig spelat det här på dator. 

 

Karl prövar slå och bygga med höger och vänster musknapp. Ulf styr spelkaraktären framåt i 

terrängen för att slagen ska träffa blocken. 
 

Karl:  Nämeh! Det går sönder, det jag bygger. Jag försöker bygga. 

Jag kan inte bygga...det är så svårt att se. Nu är det 

kväll ju. Jag måste snart sova. 

Ulf:  Kan jag få prova? 

Karl:  Jo. 
 

Karl och Ulf arrangerar om musen och tangenterna så de kan styra tillsammans igen. 
 

Karl:  Jag har huggit ut en källare åt oss...öh hur länge tar det 

tills det blir morgon? 

Observatör:  Inte så länge, några minuter. 

Karl:  Det är inte som att sova på riktigt, då tar det flera 

timmar till morgon! 

 

Karl och Ulf utforskar innehållsmenyn, eller “ryggsäcken” i spelet där alla tillbehörigheter för 

spelfiguren finns. De hittar byggstenarna i en egen meny och ber mig läsa upp namnen på 

blocken sten, lera och gräs. De prövar tillsammans hitta till menyn är man klär på spelfiguren 

rustning och andra verktyg.   

 
Karl:  Sätt det på huvet. (Pekar på hjälmen.) 

Karl: Kan vi gå ut härifrån nu? 

Ulf:  Nej. 

Karl: Kan du hjälpa oss att bygga hus? 

Observatör:  Mmm, men jag tror ni fixar det själva. 

Karl:  Om du ska bygga klickar du på den. (Visar höger musknapp åt 

Ulf som styr.) 

Ulf:  Nu! 

Karl:  Nej inte så. (Blocken blir sönderslagna genom vänster 

musknapp.) 

Ulf:  (Ulf tittar på musen och byter finger) 

Karl:  Så!  

 

De jobbar på med att bygga och slå bort blocken tills atmosfären i spelet ändras till mörker och 

det börjar regna. 
 

Karl:  Nu börjar det regna! 

Ulf:  Vi bygger ett hus! 

Karl:  Jag kan bygga lite ovanpå. 

Ulf:  Så vi inte blir blöta. 

Ulf:   Bygg järn där. 

Karl: Nu måste jag hoppa på den och bygga. 

Karl:  Ska man inte bli blöt? 

Ulf:  Näääe. 
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Ulf och Karl jobbar på i någon timme för att bygga ett helt hus och experimentera med hur man 

tar sig upp på huset för att bygga tak, och större ytor. I ryggsäcken hittar de stegar och andra 

byggmaterial som de använder för att göra huset större och bättre. Efter ungefär 45 minuter 

bestämmer de sig för att styra enskilt genom att turas om då de resonerar att de har gott om tid att 

spela. Under denna session hinner Karl även upptäcka hur man får spelfiguren att flyga genom 

ett snabbt dubbelslag på mellanslagstangenten. Detta använder sig pojkarna flitigt av för att hitta 

platser med olika utseende i spelets virtuella vildmark. Ulf snappar upp hur ryggsäcken fungerar 

och navigerar sig genom dess flikar fulla med verktyg, resurser, vapen och farkoster. Ulf hittar en 

båt för att färdas med på vatten som han lyckas använda och assisterar Karl när det blir hans tur. 

Karl har problem att använda båten tills han får hjälp av Ulf och lyckas hoppa in i båten. Ulf 

gläds åt denna händelse genom att utbrista “yes!” och sätter sig ner igen för att titta på. 

 

Kommentar 

I detta excerpt framträder det hur två pojkars liknande kunskaps- och erfarenhetsnivå samspelar 

när de utforskar ett nytt spel med nya funktioner än de som redan fanns installerade på 

förskoledatorn. Deras tidigare erfarenhet av datorspelande framträder bland annat i deras 

förmåga att kontrollera spelet genom WASD-tangentkonfigurationen, denna innebär att spelets 

styrfunktioner svarar till att W styr spelets kamera uppåt eller framåt, A åt vänster, S åt höger och 

D neråt eller bakåt på ett liknande sätt som piltangenterna på ett tangentbords högra del kan göra. 

Detta en generell standard för datorspel som ofta är mer avancerade än peka, drag och klicka 

funktionerna som är vanligt förekommande i pedagogiska datorspel för yngre barn. Denna 

konfiguration är avsedd att optimera vänstra delen av tangentbordet för fingrarnas placering, där 

man styr genom tre fingrar och använder mellanslagstangenten med tummen. Båda pojkarna för 

händerna över denna position, dock på grund av tangentbordets storlek måste Karl släppa musen 

och aktivera hoppfunktionen på mellanslag med sin högra hand. Karl förstår funktionerna av 

musen litet snabbare än Ulf och assisterar honom därmed genom vilken musknapp som bygger 

med block, respektive slår bort block. Ulf har framgångar i att hitta föremål i ryggsäcken och 

båten som han kan färdas med, något som Karl till sin frustration inte får att fungera tills Ulf 

hjälper honom. Under hela spelsessionen på drygt en timme och en kvart utbyter pojkarna 

nyförvärvade kunskaper med varandra och stöttar upp varandras spelande. Ett annat utmärkande 

drag under denna spelsession är välvilja och månande om gemensam framgång hos de två allt 

eftersom de assisterar varandra när de turas om och stöter på problem. Karl uppmuntrar Ulf när 

han hittat rätt funktion på musens knappar och Ulf utbrister i glädje när Karl lyckas sätta sig i 

båten och glida iväg på vattnet. Deras erfarenheter av spel och datorer framträder på olika sätt 

och tillsammans utgör de ett lyckat komplement till deras första möte med Minecraft. 

  



 26 

Excerpt 2: Gruppdynamik och Husbyggande 
>> Idag experimenterar Nils, Henrik, Daniel och Per med vad man kan 

göra i Minecraft och diskuterar turordningen för spelandet.  Alla är 

mer eller mindre bekanta med spelet och erfarna spelare vid detta lag. 

Jag frågar om spelets funktioner för att undersöka och jämföra hur 

mycket kunskap de samlat på sig om spelet genom veckorna som gått. >> 

 
Nils: Nu bara jobba på, nu ska vi gå till skogen å jobba 

på...tycker ni det? 

Per:     Jamen vars är skogen? 

Nils:     Här. (Nils flyger över till ett skogsområde som är 

täckt av snö.) 

Per:     Där fanns ju djuren. 

Daniel:     Men hörru Zombies å Creepers kan inte leva i snön, 

då fryser dom ihjäl. 

Nils:     Va? 

Daniel:     Creepers och Zombies kan inte leva där för då fryser 

dom ihjäl när det snöar. 

Observatör:    Går det att gräva i snön? 

Daniel:     Överallt går det att gräva. 

 

Nils byter verktyg genom att scrolla på musen, något som han upptäckte dagen innan. 

 
Per:     Nu har du ullen i handen. 

Observatör:     Vad kan man göra av ull i spelet? 

Nils:     Sockar å byxor? 

Henrik:    Å tröja. 

Daniel:     Man kan bygga hus! 

Observatör:     Kan man bygga ett hus av ull? 

 

Barnen samtalar kring vad de har byggt hus av tidigare och hur det ser ut på de olika platserna 

i Minecraft. Daniel berättar om sin by (en egen värld i spelet som han har skapat tidigare) där 

han har hittat “riddare” och massa hus där de satt upp facklor för att hålla monster borta.  Daniel 

försäkrar oss att det går att bygga hus av ull då han har prövat bygga med det och känner igen 

den blå färgen på blocket. De flyger runt och utforskar innan de bestämmer sig för att hitta en 

grotta som de sett förr, för där inne är det garanterat monster som är mycket spännande. Mycket 

riktigt vet barnen var man kan hitta monster och hör ett så fort de kommer nära grottan. I flera 

veckor har barnen hoppats på att hitta en Enderman igen som de såg första veckan. Enderman 

är en slags fredlig figur som inte gör spelaren något så länge den lämnas ifred, något barnen 

upptäckte i en tidigare spelsession. 
 

Nils:     Vad var det? (Nils härmar det morrande ljudet som 

     just hördes i spelet.) 

Observatör:   Enderman? 

Nils:     Enderman! 
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Daniel:     Var det han? 

Observatör:    Enderman låter väl så? 

Nils:     Enderman kommer! 

Observatör:    Men kommer du ihåg att Enderman inte var farlig om 

     man inte attackerar honom? 

Per:     Vad händer om Enderman blir arg? 

Observatör:    Jag vet inte, jag har aldrig sett en arg Enderman. 

Nils:     Jag vill inte gå där! 

Daniel:     Per har rivit ner vattnet i grottan där Creepers 

     finns. 

Observatör:     Ja dom brukar ju vara nere i grottorna. 

Daniel:     Men den har Per varit till. 

Nils:     Creepers kan ju vara uppe i bergen! 

Daniel:     Dom kan vara här i ljuset också. 

 

Barnen samtalar om turordning allt eftersom de spelar och kommer överens om vem som ska 

spela efter Nils. Efter att Nils har spelat i 15 minuter, enligt timglaset bredvid datorn, så tar Ulf 

över och tappar pilbågen som spelkaraktären håller i. Han får hjälp att hämta upp den igen 

genom att söka i ryggsäcken där alla verktyg finns. Här hittar han även igen rustningen som 

han hade första dagen han spelade Minecraft med Karl. Barnen diskuterar vad man ska ha på 

sig i spelet för att klara livet i vildmarken och kommer fram till att det är bra att ha rustning i 

skogen. De hjälper Ulf att sätta på rustningen och vapen i de avsedda rutorna för 

spelkaraktärens kropp. En diskussion om vilken färg som är bäst att ha på sig uppstår och de 

kommer fram till guld måste vara bäst för att guld är som sådant som finns i skattkistor. Barnen 

bestämmer sedan vilken turordning de ska följa under dagen. De pratar om vilka banor de vill 

pröva, exempelvis Karl och Daniels bana där de har upptäckt mycket nytt under tidigare 

spelsessioner. Dessa är rekommendationer som pojkarna delger till de kompisar som inte spelat 

sedan förra veckan. Barnen kliver, även i denna session, in och visar varandra hur man tar fram 

och tar bort ryggsäcken för Ulf som inte spelat på ett tag. De vandrar vid flera tillfällen mellan 

projektorduken och datorn för att visa på skärmen, om pekandet direkt på projektorduken inte 

ger någon hjälp. Nils pekar i detta fall ut byn där riddarna finns. Åskådarna Ida, Sofia och Per 

visar också byn som de ser i fjärran på projektorduken. 

 
Nils:   Ser du byn där borta, jag kan visa! Vill du dit? 

  Jag kan hjälpa dig. 

Ulf:     Ja! 

Ida:     Det börjar bli natt. 

Nils:     Vill du till byn? 

Ulf:     Ja. 

Nils:     Då måste du hålla inne den där och den där (Nils 

visar Shift- och W-tangenterna för att ta sig framåt 

och neråt in till byn i flygande läget). Ser du, du 

måste landa med den (håller fingret på Shift-

tangenten). 

Sofia:     Jag såg lava! 
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Per:     Där bakom! (Per sitter vid projektorduken och pekar.) 

Nils:    Sen går du ditåt. (Pekar på duken igen och tittar 

     mot Ulf.) 

Ulf:     Jag vill gå dit. 

Per:     Till lavan? 

Daniel:     Du kan ju simma! (Föreslår till Ulf att han kan 

     simma och gör simrörelser från sin åskådarplats) 

     vid projektorduken.) 

Nils:     Nu går vi och kollar på skärmen. (Nils anser att 

     de har visat klart på datorn och går till 

     projektorduken och sätter sig ner.) 

Sofia:     Jag tycker vi ska bygga hus i lavan. 

Per:     Jag vet inte om det är nån lava. 

Ulf:     Näe… 

Sofia:     Kanske det inte var lava här… 

 

Ulf sätter ut facklor efter förslag från de andra att skydda byn från monster. Han hittar delar av 

en växt som är kubformad och får uppmaning från Daniel om att man kan bygga av sådana 

block. 

 
Daniel:  Man kan bygga med kaktusar! 

Observatör:  Vad mer kan man bygga med? 

Ida:  Facklan? 

Per:  Facklor går! 

Observatör:  Går det att bygga med facklor? 

Per:  Jo. 

Observatör:   Kan man bygga hus med dom? 

Per:  Jo...nej. 

Observatör:  Vad bygger man hus med? 

Daniel:  Med stenblock. 

 

Kommentar 

Under denna spelsession byter barnen kunskaper om Minecrafts virtuella värld och dess 

företeelser. Detta kunskapsutbyte har nu pågått i veckor allt eftersom ny kunskap har bildats 

kring spelet och dess innehåll. Detta har således lett till att barnen har utvecklat sitt spelsätt. Från 

ett planlöst vandrande och laborerande med funktionerna i Minecraft, har de aktivt börjat 

utforska platser de känner igen för olika ändamål och använder spelets simulator i avsikt att 

överleva i spelets vildmark. En viss mystik vilar över den mytomspunna varelsen Enderman som 

skymtats under den första veckan med Minecraft, likaså de mycket fruktade varelserna som 

Creepers och Zombies som bara några av barnen har påträffat tidigare. Tillsammans har de bildat 

en sorts konsensus ifråga om spelets virtuella vildmark och hur man bör utrusta sig för att klara 

av livet i Minecraft. Det krävs en bra rustning om man faller från träden, mycket facklor för att 

hålla monstren borta som ändå plötsligt kan dyka upp mitt på dagen. Barnen diskuterar även vid 

flera tillfällen de olika material som passar för att bygga skydd från väder och vind. Ull, sten, 

järn och kaktusar är alla möjliga byggmaterial för hus. 
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Excerpt 3: Maja och Sara testar olika spel 
Minecraft är inte det enda spelet som figurerat under spelsessionerna. Tillsammans med 

Minecraft introducerades även gratisspel som är tillgängliga via internet och webbläsaren. 

Dessa spel är inte lika avancerade i sin utformning som Minecraft och verkar föredras av de 

flickor som gärna sätter sig och spelar. Precis som pojkarna i de tidigare sessionerna så har de 

har en liknande, gemensam kunskap om funktionerna i spelen som finns på Lego Friends 

hemsida. De assisterar varandra i spelandet av dessa om någon av dem kör fast.  

 

Maja och Sara har valt att spela Lego Duplo, en samling av lättsamma visuella spel för yngre 

barn som endast styrs med musen. De har ett samspel om turordning efter att spelmoment är 

avklarade och skickar musen fram och tillbaka medan de båda får plats vid tangentbordet. Sara 

är obekant med spelet sen tidigare och Maja som sitter bredvid henne assisterar i ett spel där 

man leker kurragömma med en grupp djur. Här styr spelaren en interaktiv ficklampa i ett mörkt 

hus för att lysa på de ställen i rummet där djuren kan ha gömt sig. Stefan, Daniel, Per, Nils och 

Karl ser på vid projektorduken medan flickorna spelar. 

 
Maja:  Näe...å men där då? 

Sara:  Där då! 

 

De hittar en pingvin som gömt sig i ett skåp. 

 
Maja:  Jaa! 

Sara:  Han var där! 

Maja: Där då! var det där han var? Kolla. 

Sara:  Ja! 

Maja:  Nu har du bara en kvar. 

Observatör:  Vad ska man göra här? 

Tim:  Man ska som leta och hitta dom. 

Karl:  Där gömmer sig kaninen tror jag! (Pekar på projektorduken.) 

Maja:  Ja klicka där, där är kaninen. 

Sara:  Hähä! Fick den. 

Maja:  Jag tror jag vet vars den andra är...kolla....öhh...där. 

(Får musen av Sara och visar var hon tror kaninen gömt 

sig.) 

Sara:  Nää. 

Maja: Han har verkligen gömt sig, den där. Är det där? 

Sara:  Det händer inget. 

Maja:  Det var bara filten i sängen, äh. Men jag vet vars den har 

gömt sig nu. 

Sara: Var då? 

Maja:  Får jag kolla? 

Sara:  Japp. (Ger musen till Maja.) 

Maja  (Styr musen över möblerna i rummet.) 

Maja:  Man måste vara noga i det här, och kolla i allt. 

Tim:  Mäh! Vars är den? 

Maja:  Men vars är djuret? Åhhh. (Ger tillbaka musen till Sara och 

pekar på hörnen av rummet som visas på skärmen) lys 

överallt för att se om vi kan hitta det. 

Sara:  Men vars är det då… 
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Maja:  Ser du, jag måste gå fram och peka vars det kan vara. 

 

Maja går fram till projektorduken. Hon ställer sig och funderar framme vid väggen medan hon 

studerar de olika skrymslena där djuren kan gömma sig. 

 
Maja:  Men du prova trycka...vänta...under! Under sängen! (Maja 

hoppar fram till andra delen av den projekterade bilden, 

sätter sig på knä och pekar på sängen längst ner i vänstra 

delen av bilden. Sara sträcker sig upp och vinklar ner 

datorskärmen för att se vad Maja pekar på.) 

Maja:  Under sängen kanske den är! Här ser du! 

Sara:  Va? (Ställer sig upp för att se bättre.) 

Maja:  Där mitt finger är! Ser du det? Kolla här på storbilden! 

Sara  (Tittar från projektorbilden till datorskärmen och 

navigerar långsamt musen över till vänster hörn. Sara 

klickar på sängen och hittar där kaninen som gömt sig.) 

Maja:  Jaaaa! 

Sara:  Yes! Ja! 

Maja:  Haha! Ska vi göra det en gång till? 

 

Sara tittar på skärmen när spelet börjar om och funderar var hon ska starta spelet igen. Bilden på 

skärmen visar olika spel som kan väljas med ett musklick. Olika symboler startar spelen som 

finns att välja på. Ficklampan är valet för kurragömmaspelet. 

 
Maja:  Ser du ficklampan? Ficklampan är kurragömma. Klicka på 

ficklampan. 

 
Spelet startas och djuren som flickorna ska hitta kommer fram igen. 

 
Maja:  Kolla här, nu ska du få leta. Det är en, två, tre och fyra 

djur, det är alltid fyra förstår ni. (Maja vänder sig till 

mig och de andra åskådarna för att dela med sig av sin 

kunskap om spelets funktion.) 

Sara:  Nu gömde dom sig! 

Maja:  Nu du! Jag vet vars lejonet är! 

 

Maja springer fram till projektorduken och pekar under sängen. 

 
Maja:  Kolla här under! 

Sara:  Åh det var elefanten! 

Maja:  Sen här! Skåpet! 

 

Maja sitter kvar vid projektorduken och Sara reser sig och sätter sig om vartannat för att se var 

Maja pekar. När alla djuren har hittats återvänder de till menyn där de kan välja ett nytt spel. 

 
Sara:  Va händer om jag trycker där? 

Maja:  Då får du läsa en saga. 

Sara:  Åh, ja! Det vill jag. 

Maja:  Det är roligt! 

 

Maja visar Sara vilka sagor hon kan välja och vad de handlar om. Sara väljer en saga om en 

pojke och hans hund. Sara frågar vad man ska göra men Maja försäkrar henne om att hon 
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kommer förstå det när det börjar. Sara bygger utan problem ihop en bro för pojken att ta sig över 

till sin hund på den andra sidan av en bäck. En session dedikerades även till att låta Maja och 

Sara spela Minecraft tillsammans och få en ytterligare, djupare genomgång av spelet. Detta 

prövades då flickorna inte uppvisade något intresse av spelet och huruvida detta kunde bero på 

en ovilja att spela ett mer avancerat spel de var obekanta med, eller om de såg på spelet som ett 

"pojkspel" då det var mest förekommande att pojkarna spelade Minecraft. Flickorna frågades 

aldrig om detta då det även var pojkar som visade ointresse för spelet, istället fick de egen tid att 

pröva Minecraft parvis. Här följer ett utdrag ur fältanteckningarna vid observation av denna 

spelsession då Maja och Sara spelar Minecraft. 

 
>> Maja och Sara har introducerats till Minecraft förut och får idag 

en genomgång av spelets funktioner igen. De får några tips från mig om 

vad man kan göra i spelet. Sara börjar med att styra spelet och frågar 

mig var alla vapen är. Maja och Sara hittar ett svärd och börjar hacka 

sig runt i miljön medan de skrattar åt alla block som går sönder. Maja 

frågar varför spelet är så fult, när jag ber henne förklara vad hon 

menar med "fult" beskriver hon att spelet inte är "slätt" och "ser 

knäppt ut" men tillägger sedan att blommorna är fina. Sara frågar om 

det finns hästar någonstans och jag uppmanar dem att utforska skogen 

de befinner sig för att se om de kan hitta några djur. Maja ber om att 

få styra och Sara flyttar sig. Maja söker i ryggsäcksmenyn och hittar 

en hacka som hon använder för att gräva sig djupt ner i marken. 

Flickorna blir förtjusta när de hittar lava i en grotta som de 

upptäcker efter att ha grävt ett djupt hål. De gräver mer i grottan 

för att manipulera omgivningen och skapa en flod av lava. Jag frågar 

om de vill komma upp måste de gräva en form av trappa att hoppa upp 

för, men de förklarar att de vill få upp lavan i "ett utbrott" som kan 

bränna upp allting. Flickorna prövar göra nya banor under timmen de 

spelar och gör samma saker i de olika miljöerna, slår bort så mycket 

block de kan för att rensa spelytan på material. Turbytet sker i 

samband med banorna de skapar och de hjälper varandra hitta föremål i 

ryggsäcken. >> 

 

Kommentar 

Flickorna fortsätter sitt spelande med ett annat förhållningssätt än det pojkarna tidigare har 

uppvisat. Deras mål har varit att ta sig igenom så mycket av spelets värld de kan för att rensa bort 

alla block. Det är möjligt att flickorna såg just denna funktion som en mer intressant och lustfylld 

syssla, snarare än att utforska de andra funktionerna. De visade sig inte intresserade av att bygga 

strukturer, utforska eller använda sig av planteringssimulatorn i spelet, vilket pojkarna hade 

använt för att odla potatis och sockerrör. Då flickorna tidigare visat intresserade av simulatorspel 

på sidan www.Lego.se gjorde jag antagandet att de skulle fatta tycke för upplägget i Minecraft, 

men så blev inte fallet. Dock är det en stor skillnad på presentation av funktioner i ett spel som 

Lego Friends och Minecraft, och detta kan möjligen spela en roll i flickornas möte och 

mottagande av det senare. Lego Friends upplägg och spel presenteras tydligt och med lättlästa 

förklaringar, framförallt så startas alla spel snabbt och är korta. Spelen kan även upprepas flera 

gånger och inbjuder till att pröva olika funktioner vid varje tillfälle. Maja och Sara är dessutom 

redan bekanta med konceptet Lego Friends, både som fysiska byggsatser som finns på förskolan, 

och även filmerna som de nämner att de både sett på flera gånger. Minecraft är ett spel av mer 
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avancerad form än Lego Friends. Även Styrfunktionen är mer avancerad då den kopplas både till 

tangentbordet och musen, något som möjligtvis kan vara frustrerande och krångligt för den som 

inte är van.  

Excerpt 4: När två världar möts 
Linda har satt sig vid datorn och spelar Lego Friends med Nils och Karl som åskådare. Hon 

har valt att spela ett tävlingsspel med hästhoppning där man, genom att vinna lopp, får pengar 

att köpa dekorationer till sin häst. Detta spel är även en interaktiv form av ett av avdelningens 

Lego-byggsatser, i form av ett stall och en djuraffär. Detta Lego-tema fanns att tillgå på 

avdelningen har det interaktiva spelet på internet hittats och blivit en favorit bland flera av 

barnen när de känner igen figurerna från modellerna de har byggt. Här följer ett utdrag ur 

fältanteckningarna i början av sessionen. 

 

>> Linda spelar Lego Friends med Nils och Karl som åskådare. Linda 

styr själv medan Nils och Karl ger tips, hjälp och kommenterar hennes 

spelande. Linda inbjuder till samtal och förslag från kompisarna men 

är bestämd med att det ska spelas på hennes villkor. Här börjar 

situationen med att Nils ropar åt henne när hon ska trycka för att få 

hästen i spelet att hoppa över hinder för att få poäng. >> 

 
Nils:  Tryck! Tryck! Näe...(Linda bommar ett hopp). 

Linda:  Tretton fick jag...det ska bli sexton. 

Karl:  Tretton stycken, det är mycket! 

Nils:  Ja! (Figurerna i spelet hoppar och hurrar över att Linda 

kom i mål med sin häst.) 

Nils:  Det här Legot har vi ju! Ser du det? 

Observatör:  Mm, Lego Friends. Det är ju det vi har här och bygger med. 

Linda:  Gissa vad jag ska göra nu (Linda för musen över de olika 

tillvalen för hennes häst)? 

Linda:  Vad tycker du jag ska göra? (Vänder sig till Nils.) 

Dekorera? 

Nils:  Dekorera. 

Linda:  Ska jag först göra det? 

Nils:  Mmm. 

Observatör:   Åh wow. (Linda visar oss alla accessoarer och dekorationer 

hon kan skaffa till sin häst.) 

Linda:  Näe den var låst. Dom måste man få sen. 

Observatör:   Hur kan man låsa upp dom? 

Karl:  Man måste väl ha pengar. 

Linda:  Man måste ha biljetter. 

Karl:  Nej, pengar. 

Linda:  Ja...pengar. 

Linda:  Kolla nu har jag hjälm. 

Observatör:   Hur får man biljetter och pengar då? 

Karl:  Man behöver spara biljetter och pengar, sen köpa. 

Linda:  Kolla den här kan jag köpa...nu har jag köpt den, nu har 

jag noll. Se...(Linda visar de andra föremålen hon kan köpa 

som är låsta). 
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Nils:  Den...den...den... (tittar på föremålen som finns på 

skärmen). 

Linda:  Det är bara kronan nu som går att köpa. 

Observatör:  Får du pengar när du spelar eller? 

Karl:  Jo det är då man får pengar. 

 

Linda tittar på sin utsmyckade häst och känner sig nöjd. 
 

Linda:  Men sen ska jag kanske köpa nå brillor. 

Nils:  Brillor! 

Linda:  Jaa! 

Nils:  Solbrillor! 

Linda:  Jaa...om jag skaffar mer pengar. 

 

Linda startar om hinderbanan som hon ska hoppa över med sin häst. 
 

Linda:  Men nu får ingen säga. (Linda menar att ingen får säga till 

när hon ska hoppa med hästen.) 

Nils:  Det går bra Linda, du är bra! 

Linda:  Mmm, jag har övat. 

Observatör:  Är det genom det här du får pengarna? 

Karl:  Jo, genom att hoppa. 

Linda:  Det är som en tävling där man hoppar. 

Karl:  Man måste träna för att tävla. 

Observatör:   Hur gör du för att hoppa så där? 

Linda:  Man trycker på musen. 

Nils:  Nu är det inte så långt till tornet! (Nils menar att hon 

närmar sig spelets mål.) 

 

Linda går i mål med sin häst. 
 

Linda:  Nu har jag fått en biljett till. 

Karl:  Du fick fjorton. 

Linda:  Mmm...man ska få sexton. 

Karl:  Joo. 

Linda:  Å kolla där...en... (Linda räknar antalet lopp) nu har jag 

kört två gånger. 

Linda:  Nu ska jag tävla...så jag får sex stycken...nu är vi klara! 

(Hinderloppet startar.) 

Karl:  Hur många pengar vill du ha? Vill du ha mycket

 pengar? 

Linda:  Jaaaa. 

Nils:  Ett...två...tre...(Nils räknar hoppen som hästen gör. Han 

avbryter sitt räknande och lyssnar till samtalet mellan 

personalen. Han tittar sedan tillbaka och uttrycker 

hastigt:) 

Nils:  Sex! Sju! 

Nils:  Åtta...nio... 

Nils: Det går bra Linda...tio...nu kommer det att komma 

jättemycket hopp (uppmanar Linda som är koncentrerad). 

Nils:  Elva, tolv, tretton, fjorton (Linda bommar ett hopp på 

nummer fjorton) femton...sexton (Linda bommar sexton). 

Karl:  Fick du fjorton igen? 

Linda:  Seru, man ska få sexton. 
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Karl:  Okej! Nu har du två pengar! (Hoppar entusiastiskt över att 

hästen går i mål.) 

Linda:  Nu ska jag spela nåt annat. 

 

Linda klickar sig tillbaka till menyn för de olika spelen hon kan välja på www.Lego.se och söker 

efter ett specifikt spel, men minns inte vilket det var. 
 

Linda:  Men va äre här..och sen trycker jag en gång till där? 

Karl:  Näe...jag hjälper då! (Går från projektorduken till datorn 

för att hjälpa Linda) vad kan jag hjälpa till med? 

Linda:  Där...spela djuraffärn. 

Karl:  Om du vill komma till mer spel...ja så gör du, neråt. (Han 

bekräftar att Linda valt rätt riktning på sidan för att 

hitta spelet som hon söker. 

 

Linda väljer att spela Lego Duplo som börjar ladda när hon klickar på spelets meny. Linda lutar 

sig tillbaka och förklarar för Karl och Nils att det tar ett tag att starta det här spelet. Hon tittar på 

dem och frågar vad de tror hon tänker spela. Hon väljer ett spel där hon genom att klicka fast 

delar drar dem till den rätta platsen där de hör hemma, i detta fall bitar av Askungens slott. Hon 

tycks veta, av tidigare erfarenhet, hur man gör men frågar ändå Nils och Karl var bitarna ska 

placeras och följer sedan deras förslag. Linda flyttar runt bitarna för att pussla ihop dem och talar 

hela tiden högt kring det hon utför i spelet. När hon är klar uttrycker hon att hon inte gillar spelet 

längre och byter till ett annat, men medan hon gör bytet frågar hon kompisarna om de tycker hon 

ska välja det spel hon håller muspekaren över. I detta fall väljer hon samma spel Maja och Sara 

spelade i föregående excerpt, kurragömma med djur. 

 
Linda:  Vad tycker ni...ska jag göra det? 

Nils:  Ja! 

Linda:  Kan du säga vad jag gör? (Uppmanar Nils att kommentera 

hennes spelande.) 

Nils:  Du lyser. 

Linda:  Ja, jag hittade struts. 

Nils:  Där är han. 

Linda:  Det är lätt att spela så här...där då (lyser på ett skåp)? 

Karl:  Nepp. 

Linda:  Där! 

Nils:  Haha! 

Linda:  Stäng in pingvinen! 

Nils:  Hur många äre kvar? 

Linda:  En. Se, nu har vi hittat alla. 

 
Linda klickar tillbaka till föregående meny och vänder sig till åskådarna för att få deras 

uppmärksamhet när hon väljer spel. Hon väljer att spela sagospelet som Maja och Sara även 

spelade i föregående excerpt. 

 
Linda:  Vad ska jag göra nu? Läsa sagor...öhmm...vilken ska 

vi...vilken är bäst? 

Nils:  Den där! (Pekar på sagan som handlar om en pojke och en 

katt) 

Linda:  Den? 

Nils:  Ja. 

Linda:  Jaaa.. 
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Nils: Han söker sin katt. 

Karl:  Eftersom katter kan simma...har dom simhud mellan tårna? 

Linda:  Det har dom säkert. 

Linda:  Asså vad gö han...jaha han ska åka där så han kommer över. 

Linda:  Nu ska jag göra så...(bygger en bro av Lego åt pojken i 

spelet så han kan korsa en flod). Nu får han en kram. 

Vilken vill du höra nu? (Frågar Nils.) 

Nils:  Ehh..racerbilen. 

 

Linda väljer en annan än racerbilen. 
 
Nils:  Huset...varför då? 

Linda:  Jag gillar den...mycket mer att bygga. 

 
Linda funderar över hur man ska bygga delarna på skärmen. Hon tycks ändå veta hur man gör 

men vill ge sken av att inte kunna för att Nils ska få hjälpa till. 
 

Linda: Säg om jag trycker rätt. Det regnar, hjälp! 

Nils:  Snabbt! Snabbt! 

Linda:  Neeej. 

Nils:  Snabbarej! 

Linda:  Jamen jag skyndar ju...snabbast jag kan...visst var det 

bra? 

Nils:  Ja...kan du nu ta racerbilen? 

Linda:  Får jag tänka...vi tar väl den då. 

Nils: Jaaa! 

Linda: Vilken ska vi ta? 

Nils: Ehhh blå. 

 

Linda väljer blå som Nils föreslagit. 
 

Linda:  Yeaaah. 

Linda:  Oj. 

Nils:  Men oj då... 

Linda:  Stackarn! 

Nils:  Nu kan han köra! 

Linda:  Nu är det slut! 

 

 

Kommentar 

Denna spelsession har ett specifikt samspel mellan de tre barnen som är aktiva kring datorn. 

Här spelar Linda ett spel hon har erfarenhet av och tar sig igenom dess moment utan problem. 

Hon väljer fler spel från webbsidan som hon har spelat tidigare. Hennes val och interaktion 

med Karl och Nils som åskådare noterades i fältanteckningarna på följande sätt. 

 

>> Linda fortsätter att välja spel och frågar Nils vad han tycker hon 

ska göra. Hon bjuder in honom och växlar mellan att hålla kontrollen 

över spelandet men vill ha hans uppmärksamhet och passivt deltagande 

medan hon spelar. Det är tydligt en av motivationerna att hon ska 

fortsätta spela. Hon frågar vad han tycker är kul, vad han vill göra 
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och växlar mellan att välja hans förslag och sina egna. Om hon går 

emot hans förslag väljer hon det istället direkt efter hon genomfört 

sitt eget val, troligen för att behålla honom vid datorn. Hon ger 

honom hela tiden komplimanger och snälla kommentarer. När Nils går 

vänder hon sig istället till mig och gör samma sak. Hon verkar fästa 

vikt vid att ha den sociala komponenten i sitt spelande i denna 

situation och att någon iakttar och interagerar med henne och det hon 

gör i spelet. >> 

 

Det är en särskild dynamik som utvecklar sig mellan Linda och kompisarna som ser på. Hon 

skiftar mellan ett sorts maktutövande för att hålla kvar Nils och Karl som åskådare, väljer deras 

förslag för att inkludera dem i spelandet men går ändå medvetet mot deras förslag på ett sätt 

som kan antas markera att hon bestämmer över spelandet i denna situation. Detta förargar dock 

varken Nils eller Karl. De båda verkar snarare motiverade av sin åskådarroll för att få vara med 

och välja vad Linda ska spela. Som de uppvisat tidigare så vill pojkarna, som båda har 

erfarenhet av hur man navigerar på sidan, assistera Linda. De berömmer henne och  har en 

välvilja för att hon ska lyckas med spelets moment och på så sätt låsa upp mer funktioner för 

sin häst. 
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Excerpt 5: Saminteraktion med TV-serien som fond 
>> Datorn i sin nya miljö och med nya utrustning har nu varit 

installerad i 3 veckor. Barnen använder den nya utrustningen flitigt. 

Idag vill Henrik pröva Minecraft men vet inte hur man gör och behöver 

mycket stöd. Jag håller mig på avstånd till att börja med för att se 

om de andra som har hunnit använda datorn mer än honom är villiga att 

assistera honom på egna initiativ. >> 

 

Henrik påbörjar sitt spelande i Minecraft och stöter på problem då han har svårt att hantera 

spelets styrfunktioner. Han fastnar och får hjälp at komma vidare av Stefan, en av kompisarna 

som ser på. Henrik lessnar fort på Minecraft, som han inte tycker är kul och önskar spela något 

annat. Ett förslag kommer från barnen som tittar på. De tycker att han ska spela på Cartoon 

Networks hemsida, där man har tillgång till spel som körs direkt i webbläsaren. Per och Martin 

har suttit vid projektorduken och tittat på och är nu ivriga att få tipsa om spel på denna 

webbsida. Detta har tidigare testats på datorn av Per och Martin. Nu vill de assistera Henrik i 

att hitta ett spel med figurer från TV-serien Ben 10. Jag fokuserar på att observera hur Per och 

Martin samarbetar, samtidigt som de  assisterar Henrik i hans byte av spel. Jag föreslår att de 

tillsammans kan försöka navigera på sidan, om de har något minne av hur man tog sig till spelet 

de söker för att hjälpa Henrik hitta Ben 10-spelen. 

 

Observatör:    Kommer Per ihåg hur man hittade spel på Cartoon 

Network? Kan du hjälpa Henrik? 

Per:     Ja det kan jag. 

Martin:     Jag kan också! 

Per:     Öh, då vet jag nog. (Söker sig igenom Cartoon Network 

sidan bredvid Henrik.) 

Per:     Man klickar där...sen klickar man där. Play game. 

Observatör:    Får man välja där vilket man vill spela? 

Per:     Japp, det får man. 

Observatör:    Kan du hitta ett spel till Henrik som han vill spela? 

Per:     Ja jag vet, Gigantosaurspelet...man ska brottas mot 

dom där sakerna. 

Observatör:    Vilket är Gigantosaurspelet? 

Martin:     Det där! (Springer fram och visar på projektorduken.) 

Per:     Det där är det. 

Observatör:     Ser du var dom pekar, Henrik? 

Henrik:     Jaa... 

Per:     Aa, där...det är Gigantosaur. 

Martin:     Men jag ska bara lära honom.  

 

Henrik svarar att han ser var Martin pekar men han låter osäker och gör ingenting vid datorn. 

Martin kommer fram och visar Henrik hur man styr genom att fatta tag i musen och sträcker in 
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handen till piltangenterna. Han påbörjar spelet och klickar sig fram utan problem. Martin stiger 

sedan åt sidan och ger utrymme för Henrik att spela själv. Henrik stöter på problem när han 

försöker att få spelfiguren att röra sig. Martin observerar detta och kliver fram igen. Martin 

trycker på piltangenterna åt Henrik igen så att spelfiguren rör sig framåt. Per uttryckte även att 

han ville assistera, men står på sidan om när Martin hann fram först till datorn. 

 
Observatör:  Vad ska man göra? 

Per:  Man slåss med svansen...det är han du ska slå! (Pekar på 

fienden på skärmen som anfaller spelfiguren Henrik styr med 

Martins hjälp.) 

Observatör:  Hur gör man? 

Per:  Med den här. (Per ställer sig bredvid Martin och visar 

Henrik genom att klicka på vänster musknapp.) 

Observatör:  Oj. 

Per:  Fattar ni nu? 

 

Henrik har problem att ta sig framåt igen. Martin tar över kontrollerna vid tangentbordet och 

spelar på banan medan Henrik ser på utan protest. 
 

Martin:  Så gör man. 

Observatör:   Man klickar på fienderna? 

Martin:  Nu vet du hur man gör! 

 

Martin kliver bort och knuffar tangentbordet och musen till Henrik och uppmuntrar Henrik att 

pröva. 

 
Per:  Det kommer fler och flera! 

Henrik:  Jag kan inte. 

Martin:  Vänta jag hjälper. (Sträcker sig in och visar igen.) 

 

Henrik tittar från skärmen till Martins händer på musen och tangentbordet för att se hur han gör. 
 

Martin:  Ser du hur jag gör? 

Daniel:  Du kan det här själv Henrik! (Uppmuntrar medan han ser på 

vid projektorduken.) 

Henrik:  Nej, jag tror nog inte att jag kan. 

Observatör:  Vill du pröva? 

Henrik:  Nej, jag tror inte det. 

Observatör:  Är du säker? Det är bara att pröva sig fram. 

Per:  Slå med svansen! Ni kommer förlora! 

Martin:  Näe. 

Observatör:  Vad händer när man förlorar? 

Per:  Då måste man börja om banan. 

Observatör:  Vars prövar man igen? 

Per:  Jag kan visa! (Springer fram till projektorduken och pekar 

på knappen där man väljer att spelar igen.) 

Per: Då börjar man om hela spelet. 

 

Spelfiguren ramlar ihop och barnen väljer att pröva igen. Henrik vill ha hjälp att sköta 

tangenterna och Martin erbjuder sig att trycka på pilarna medan Henrik sköter musen. 
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Per:  Man måste se hur dom visar knapparna! (Per syftar på 

inledningen till spelet där spelaren får en snabbgenomgång 

av kontrollerna.) 

Martin:  Slå! 

 

Med hjälp av Martin styr Henrik fram till en fiende och klickar på den vilket leder till att den 

flyger iväg. Han tycks lyssna på Martins kommando innan han trycker på musknappen. 

 
Martin:  Så gör man! 

Per:  Man måste gå lite närmare. 

Daniel.  Sikta mot honom! (Daniel hejjar på från sin åskådarplats 

vid projektorduken.) 

Per:  Så där Henrik! 

Martin:  Man ser att han faller ner. Nu måste du slå med svansen. 

Man kan slå med svansen. 

 

Alla åskådarna gör besvikna ljud när Gigantosaur faller ihop och försvinner och spelet kan börjas 

om på nytt.  

 
Observatör:   Ska du pröva igen? 

Henrik:  Näe, jag vet inte om jag kan. 

Observatör:  Du var ju jätteduktig. 

Daniel:   Första gången är det svårt. 

Martin:  Där kan man spela och förvandlas. (Han pekar på de andra 

spelen på hemsidan) det är lätt! 

 

Vi kollar på vad som finns att spela på sidan genom tips från Martin och Per. Det finns spel för 

samtliga serier som går på Cartoon Network och man kan lägga pussel med olika karaktärer från 

serierna. Martin och Per hjälper Henrik navigera till serierna han tycker om och de undersöker 

vad man kan göra, eller berättar för honom om de känner igen sidorna. Henrik väljer ytterligare 

ett Ben 10-spel och frågar hur man gör, genom vilket Martin kliver in och visar hur kontrollerna 

fungerar för att sedan kliva åt sidan och låta Henrik pröva för resterande minuterna av 

spelsessionen. Spelet som de har valt liknar det förra, men Henrik trivs mer med att kontrollera 

karaktären som kan förvandlas och testar att hoppa, klättra och flyga. Äggklockan ringer inom 

några minuter och barnen vet att det är dags att avsluta för att göra sig klara för lunch. 

 

Kommentar 

I detta excerpt framträder ett utbyte av kunskap bland barnen och välvilja om framgång hos 

kompisar som inte har lika mycket erfarenhet av spelandet vid förskoledatorn. Under denna 

spelsession påbörjar Henrik spela Minecraft efter att han tittat på när Daniel just har spelat. Han 

vill gärna pröva spelet men blir frustrerad när han inte lyckas göra samma saker som Daniel. 

Henrik har efter en stund fastnat i ryggsäcksmenyn och kan inte komma ur den. Ett av barnen, 

Stefan, som ser på framför projektorduken går fram till datorn för att hjälpa Henrik även fast han 

inte bett om någon hjälp. Stefan visar Henrik knappen ”E” för att gå ur ryggsäcken och gör även 

”E”-ljudet. Flera av barnen som tittar på kommer fram och vill assistera Henrik. När Henrik inte 

hittar ”E” visar Stefan med sitt finger men låter Henrik trycka på knappen och ryggsäcksmenyn 

stängs. Stefan visar återigen med fingret på skärmen vilka verktyg som Henrik har i snabbmenyn 

på sifferknapparna och vad de kan användas till. Stefan har hela tiden gått mellan projektorduken 
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och skärmen för att visa hur Henrik ska göra, då han verkar resonera att det är lättare att visa vid 

datorn än vid väggen där bilden projekteras upp. Detta skiljer Stefan från de andra barnen när de 

arbetar vid datorn och har projektorn igång så att de ska kunna se vad som sker i större format. 

Ofta är fallet att de hoppar och försöker visa eller peka på den stora bilden. Stefan gör inte detta 

utan går från sin plats framför väggen fram till Henrik och visar på den bärbara datorns skärm 

och tangenterna, men trycker inte in knapparna själv utan låter Henrik se var han håller fingret 

först. 

 

Henrik vill inte spela Minecraft men vill ändå fortsätta sitt spelande med något annat, på vilket 

Cartoon Network föreslås av Per som vet att Henrik också tycker om tv-serien Ben 10. Henrik 

får sammanlagt assistans av 5 olika kompisar som har mer erfarenhet av spelandet, men i olika 

situationer. De som befinner sig bredvid honom vid datorn är Stefan som har spelat Minecraft 

tidigare försöker hjälpa Henrik komma vidare i spelet, och Martin som har erfarenhet av att hitta 

till och navigera på Cartoon Networks hemsida. Här avlöser Martin och Per Stefan som assisterar 

Henrik då de har erfarenhet av att spela Ben 10-spelen genom webbläsaren som fungerar 

annorlunda än Minecraft och styrs primärt med musen. Detta är ett återkommande tema som 

observerats i videoinspelningarna under barnens spelande. De barn som har hunnit spendera mer 

tid vid den nya datorstationen tar gärna initiativet att hjälpa kompisarna som kör fast, eller visar 

dem nya spel eller nya banor de skapat i Minecraft. 
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Analys av spelsessionerna 
 
Excerpten ur spelsessionerna visar på olika utmärkande handlingar, beteenden och 

interaktioner mellan barnen kring datorn. I denna resultatanalys kommer de framställas i en 

slutsats av vad som framkommer i barnens samspel vid förskoledatorn. Spelsessionerna 

kategoriseras kring huvudpunkter för de utmärkande, karaktäriserande dragen i interaktionerna 

mellan barnen och spelandet som aktivitet.  

Turordning 

Jordan och Henderson (1995) menar att den komplexa organiseringen av turordningssystem är 

av intresse för analysen av en videoinspelning. Turordningen i spelsessionerna yttrar sig på 

olika sätt i detta fall. Turordningen av var personer befinner sig i en miljö samt turordning av 

artefakter är även av intresse för en interaktionsanalys. I detta fall gäller artefakterna datorn, 

platsen framme vid projektorduken, platsen bredvid datorspelaren, den kringliggande 

utrustningen i form av trådlösa högtalare och bildprojektor som manipuleras av barnen under 

spelandet, men inte av spelaren själv. Barnen har en outtalad ordning i hur de för sig i miljön, 

och detta kan antas bero på skillnader i personligheter, relationer och de roller som vissa barn 

kan axla i en barngrupp. Denna analys är inte avsedd att gå djupare in på barnens relationer till 

varandra och omvärlden på förskolan men dessa beteenden syns än dock i spelsessionerna. 

Vissa barn tar på sig ett ansvar att assistera mer än andra, två pojkar har en teknisk roll som 

syns i flera av observationerna där de har fattat intresse för utrustningen och manipulerar kablar 

och reglage under flera sessioner. Stefan tar bland annat på sig att ofta sköta ljudet på de 

trådlösa högtalarna, han är även intresserad av att justera bildprojektorn om bilden blir sned 

eller suddig, samt att fixa kablar som slits ur eller glappar mellan datorn och dess tillbehör. 

Detta gör han ständigt medan en kompis spelar och ljudet exempelvis slutar fungera eller att 

åskådarna inte kan se projektorbilden tydligt. Spelaren fortsätter sin aktivitet som vanligt 

medan dessa aspekter sköts av honom vid flera tillfällen. 

 

Turordningen gällande samtal är även noterad i spelsessionerna. Här syns, i linje med Jordan 

och Hendersons (1995) tankar, att barnen vid flera tillfällen väljer att inte tala rätt ut, utan 

inväntar de rätta tillfällena att tala eller försöka samtala med spelaren. Detta kan ske i form av 

att spelaren stannar upp och möter den som frågar eller försöker kommunicera med blicken, 

varpå samtalet fortlöper. Ett annat uppmärksammat beteende är hur barnen fäller kommentarer 

i synkronisering med händelserna på skärmen, som i exemplet med Nils som uppmanar Linda 

att få hästen att hoppa just innan hindret kolliderar med hästen. Samma sker i sessionen med 

Henrik som styr Gigantosaur och dennes viftande svans genom kommando från Martin att 

attackera de fienderna. Heath, Hindmarsh och Luff (2011) hävdar att detta kan ses som en form 

av sekvensordning där en persons handlingar svarar till vad andra deltagarna gjorde innan. De 
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är en form av reaktion på varandra. Nils reagerar på Lindas handling att hästen hoppar och 

Henrik agera på Martins kommando att klicka på fientliga enheter. 

 

Den slutliga turordningen, och mest framträdande, gäller spelandet som även förekommer i 

olika former under sessionerna. Barnen gör både upp om turordning av vem som ska spela 

härnäst men även en turordning då de spelar parvis eller har ett deltagande samarbete i 

spelandet. En form av turordning är styrd av äggklockan bredvid datorn som piper efter 15 

minuter, men är dessutom uppdelad i vem som står på tur under dagen. En annan form  syns i 

samarbetsspelandet och görs upp tämligen spontant efter att moment i ett spel av avklarat, som 

i Maja och Saras sökande av djur med en ficklampa i Lego Duplo. Även Karl och Ulfs första 

möte med Minecraft visar en turordning som sker av att någon utfört en viss handling, som att 

åka i båten eller att gräva en grop i marken varpå mus och tangentbord skickas vidare när någon 

av dem önskar pröva samma sak själv. 

 

Spelandet som aktivitet 

Linderoth (2007) lyfter att meningsskapandet i ett spel kommer ur spelarens utforskande av 

den virtuella världen som spelet existerar i, och vad som är möjligt eller omöjligt i denna värld. 

Att söka sig till funktioner och interaktiva objekt i Minecraft har varit ett genomgående tema 

för barnen när de har spelat. Enderman anfaller spelfiguren Steve om den förargas. Det går inte 

att fiska upp en ko. Creepers är rädda för eld. Dessa är några av de upptäckter barnen gjorde i 

detta spel. Barnen har memorerat dessa detaljer och delat dem i gemenskapen av de som spelar 

på deras egenskapade banor. Den interaktiva miljön på avdelningen inbjuder till många 

åskådare framför projektorduken och spridningen av ljud som gör att alla som vill kan närvara 

och delta i spelandet på ett socialt sätt. Den stora bilden har vid flera tillfällen gett åskådarna 

en lustfylld inlevelse i spelandet, de simmar, hoppar, spelar med i händelserna på skärmen samt 

att barnet eller barnen som spelar vid datorn gärna iscensätter dessa händelser för åskådarna. 

Ur denna synvinkel kan man relatera datorspelandet till en social lek. Även om lekar 

inspirerade av datorspelande utförs i andra sammanhang av barnen kan det sociala samspelet i 

denna miljö ses som ytterst lekfullt i sin natur. 

 

Barnens varierande kunskapsnivåer och erfarenheter av spel ger sig uttryck när de samtalar om 

spelets funktioner. De barn som på grund av olika vistelsetider inte har haft samma tillgång till 

Minecraft hörs ofta fråga de barn som spenderar mer tid i verksamheten om tillståndet i spelet, 

om något har ändrats sen förra gången de spelade. Detsamma syns hos de mer erfarna spelarna 

som informerar de barn som inte hunnit spelat lika mycket. Har de upptäckt något nytt på en 

specifik bana uppmuntras spelaren att utforska dessa nya upptäckter och får vid flera tillfällen 

assistans att hitta till rätt plats eller rätt föremål i ryggsäcksmenyn. Ett exempel som inte visas 

i excerpten, men som är nämnvärt är då Karl hittade kartan i ryggsäcksmenyn och laborerade 

med funktionerna av denna tills han förstod vad kartans symboler representerade. Kartan är 

tämlig abstrakt ikon i ryggsäcksmenyn och Karl har inte fullt lärt sig läsa, dessutom är spelets 
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stiliserade typsnitt problematiskt att uttyda för barnen. Kartans funktion var inte ens jag var 

medveten om och den blev mycket användbart för spelandet av Minecraft för att hitta byar och 

nya oupptäckta områden. Jordan och Henderson (1995) påpekar att problemlösningar kan 

observeras och analyseras utifrån att studera verbala och ickeverbala kommunikationsformer 

mellan individer. I fallet med Henrik som fastnar i sitt spelande löser sig problemet och hjälpen 

han får sker i flera olika former. Kompisarna pekar och gör ljuden för bokstaven på 

tangentbordet. De visar både på projektorduken och på skärmen och går mellan dessa två 

visuella medium för att assistera honom i spelandet. Här är videoanalysen avgörande för att se 

samspelet mellan barnen. 

Dialogen och samspelet 

Dysthe (2009) föreslår att när det gäller ett samspel mellan individer kan det framträda genom 

handling, relationer och verbal kommunikation. Genom dessa tre aspekter av samspel varieras 

även deras form i själva samspelet. Handlingarna i ett samspel kan alltså exempelvis vara olika 

beroende på relationen mellan individer. Rollerna är tydliga under spelsessionerna, barnen är 

väl medvetna om vem som styr och på ett sätt bestämmer över händelserna i spelet. 

Observationerna har visat att barnen har ett samspel av uppmärksamhet och belöning. 

Åskådarna kommer ofta med egna önskemål om handlingar som kan utföras i spelet, 

exempelvis att gräva sig djupt tills de stöter på lava, eller att skydda den gemensamma byn på 

Daniels bana genom att ständigt placera facklor runt husen. Barnen som spelar frågar även ofta 

om åskådarna har önskemål om aktiviteter, som i exemplet med Linda och Nils där Linda vill 

ha ett önskemål från Nils och söker därmed antagligen hans uppmärksamhet på vad hon gör. 

 

När barnen tillsammans ingår i aktiviteten kring spelandet, antingen genom att de styr spelet 

eller är åskådare så pågår ett ständigt samtal kring vad som sker i spelet och handlingarna som 

spelaren utför. Dessa samtal återspeglar dels barnens olika erfarenhetsvärldar genom deras 

uttryck och ordval för det som de ser utspela sig på skärmen men även deras tolkningar av vad 

som utgör handlingarna i spelet. Samtalen är sociala i sin form av att barnens interaktion mellan 

varandra som åskådare och den som kontrollerar spelet har en speciell relation. Frågor som 

”kan du välja den” ”kan du flyga dit” utgör ett samspel av delaktighet i aktiviteten och 

inkludering i det som barnen önskar se hända i spelet. I majoriteten av observationerna 

uppfylldes önskemål om handlingar och förflyttning till vissa platser, eller val av spel, i vad 

som kan tolkas som att barnens samspel är enhetligt och gemensamt. 

 

När det gäller just spelet Minecraft diskuterar barnen ofta vad som är tillåtet på banor som är 

skapade av någon annan än den som spelar. Även om de startar banorna utan ett krav om 

tillåtelse har de tillämpat en form av förståelse av att de inte får göra vad som helst på banan, 

exempelvis förstöra hus eller andra byggnader som är skapade av någon annan. Är skaparen 

av banan inte närvarande låter de i samtliga observationer bli att förändra någon annans 

konstruktioner, men tar sig likväl friheten att tillägga något nytt. I de fall ägaren av banan är på 

plats och nekar till att något ska förändras i deras bana så har ingen konflikt uppstått, snarare 
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diskussion och förhandling för att komma till en möjlig kompromiss. I fallet att det inte går 

vidare med förhandlingen har barnen i flera fall avslutat spelandet på banan och skapat en ny 

”egen” bana där de själva bestämmer. Detta är en fördel med spelet Minecraft. När barnen är 

införstådda i hur spelet fungerar är de medvetna om att de kan skapa egna världar som genom 

spelets slumpmässiga världsgenerator, vilket gör upplevelserna olika. 

 

Under dessa spelsessioner syns aldrig en illvilja hos barnen gentemot varandra, som skulle 

kunna uttryckas i att missleda varandra om de får problem och erbjuds assistans. Detta kan vara 

dels på grund av min egen närvaro som pedagog, då atmosfären kring datorn är bestående 

kamratlig och dels på grund av en redan existerande god kamratskap i gruppen. Som pedagog 

ter det sig dock naturligt att delta och vägleda barn i deras samspel. Det förekommer dock 

diskussioner och barnen har inte alltid tålamod att vänta på sin tur, vilket ter sig naturlig i dessa 

sammanhang med ny utrustning och ny programvara som alla vill pröva. Gemensamt för 

spelsessionerna är att barnen ofta uppmuntrar, hejar på och gläds åt varandras framgång. Detta 

ges i uttryck av deras glädjerop då något lyckas och att de gillar att se på när det går bra för 

kompisen. Henrik som har problem att kontrollera spelet får hela tiden positiv förstärkning från 

åskådaren Daniel men även från Martin. I slutet av Henriks spelstund uttrycker Martin att ”det 

är svårt första gången” på ett sympatiserande sätt för Henriks frustration och känsla av att han 

inte kan klara av spelet (se Excerpt 5). Det är även ett specifikt ordval av Martin. Minns han 

själv att spelet var svårt första gången han spelade det eller om han någon gång fått samma 

tröst vid ett speltillfälle? 

Sammanfattning 

Samspelen ser olika ut i dessa situationer beroende på flera faktorer. Samarbeten, gemenskap, 

problemlösningar och lärande mellan barnen framträder olika beroende på vilket spel som 

spelas, samt vem som spelar. Barnens intressen för specifika spel skiljer lika mycket som 

spelen själva. Detta leder till att de kompisar som har större kunskap ses som en tillgång bland 

de andra barnen under spelandets gång. I exemplet med Linda så har hon full kontroll och 

kunskap över det hon gör men hon portionerar ut detta till sina åskådare för att behålla deras 

uppmärksamhet (se Excerpt 4). Nils, likaså, har stor kunskap och kompetens gällande både 

datorn, utrustningen och Minecraft, men uppskattar att se på när någon annan spelar eller att få 

tips om nya platser och funktioner i spelet. Barnen visar upp ett ständigt utbyte av kunskap, 

förmåga att diskutera företeelser i spelet och föra en dialog om händelserna under 

spelsessionen. De barn som är mer vana vid spelande har en viss diskurs som exempelvis 

"boss", "banor", "jag dog" eller "liv" som de använder sig av under spelandet. Trots att de inte 

tycks ha spelat samma spel under fritiden så har de en gemensam förståelse över innebörden i 

dessa ord. Om andra barn frågat ”vad är en boss?” har även detta förklarats i formuleringar 

som ”en boss är extra svår” eller ”en boss är sist på banan”.  Det som framträder tydligast i 

spelsessionerna är barnens kamratliga känsla för varandra när de spelar på detta gemensamma 

sätt och har förutsättningar att vara delaktiga med hjälp av projektorduken. De önskar varandra 

väl, hurrar för framgång och uppmuntrar när det går dåligt, oavsett vem som spelar vad. 
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Tidigare hade spelandet med flera åskådare eller deltagare varit problematiskt i miljön med 

mindre utrymme, och skillnaden i den nya miljön är mycket tydlig. Förskoleverksamheten 

arbetar mycket med vad utrymmen och miljöer ska "säga" till barnen. Det kan alltså uppskattas 

att en datormiljö som inger en känsla av socialt användande gör att aktiviteterna kan bli 

lättsammare för barnen då de inte får en känsla av uteslutande kring datorn. De vill vara med, 

hjälpa, se på, spela med åskådare eller spela tillsammans i en miljö som hjälper att tillgodose 

dessa behov.  
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Diskussion 
 

Här följer en diskussion om studiens planering, genomförande och utfall. Detta avsnitt är 

uppdelat i Metoddiskussion och Resultatdiskussion. Under Metoddiskussion behandlas 

studiens trovärdighet och generaliserbarhet efter studiens forskningsprocess och de metoder 

som använts vid insamlandet av data. Resultatdiskussionen behandlar det som är utmärkande 

för barns spelaktiviteter och betydelsen för den pedagogiska verksamheten. Detta avsnitt 

avslutar rapporten med en reflektion över studien och ger förslag på framtida forskning kring 

ämnet.  

 

Metoddiskussion 

Denna fallstudie har inspirerats av förskollärarens mål att utforma verksamheten efter barnens 

egna intressen i enlighet med läroplanen. I detta fall låg fokus på att undersöka barns upplevelser 

kring datorspelande i förskolemiljö, inspirerat av barngruppens uttalade intresse för dessa aktivi-

teter. Analysen har därför fokuserats på de aspekter som ingår i ett samspel mellan barn men tills 

viss del omspänner den även den även betydelsen av den vuxnes delaktighet och roll i detta sam-

manhang. Jag hävdar att min roll som en insider i både spelkultur och barnens intressevärld påver-

kar aktiviteterna på ett annorlunda sätt än en okänd outsider skulle göra. Dock anser jag att det har 

varit möjligt att distansera mig från deltagande i kulturen och analysera mina handlingar och när-

varo i sammanhang med barnens spelande och den påverkan som mitt deltagande kan ha inneburit. 

Jag vidhåller att min analys äger validitet för denna specifika fallstudie. Majoriteten av observat-

ionerna i denna fallstudie gjordes medan barnen spelade Minecraft, men även internetbaserade 

gratisspel som spelas direkt i webbläsaren, som Lego Friends, Lego Duplo och Gigantosaur Jät-

tekraft. Dessa spel installerades på förskoledatorn med avsikt att fungera som kooperativa spel-

möjligheter för barnen. Barn har möjlighet att jobba tillsammans i dessa spel genom fritt skapande 

och utforskande eller genom uppgifter och instruktioner från pedagogerna. Genom denna tillämp-

ning kunde spelen fungera som en interaktiv del i verksamheten och dess kringligande aktiviteter.  

 

I linje med den kvalitativa forskningsansatsen är fallstudiens avsikt att studera handlingar, 

resonemang och beteendemönster mellan barn som spelar digitala spel vid en gemensam dator 

i förskolemiljö. Genomförandet av deltagande observationer som en insider i gruppen, från en 

etnometodologisk ansats gör att generaliseringar om utfall i denna studie måste tolkas mot de 

iscensatta omständigheterna för barnen när de spelar. Utfallet gäller denna fallstudie och inte 

en allmän bild av hur samspelet ser ut mellan barn som spelar digitala spel på förskolan. Att 

utföra deltagande observationer under videoinspelning har gett en innehållsrik datainsamling 

för studien. Detta har möjliggjort att flera aspekter av barnens samspel kan studeras parallellt 

med transkriberingar av vad som sägs under spelandet. För att kunna säkra reliabilitet och 

validitet i syftet av fallstudien krävdes flera metoder för datainsamling och analys av materialet 

i olika omgångar. Då jag varit en insider i barngruppen men samtidigt en pedagog kan detta ha 
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haft en påverkan på barnens samspel, detta gör att utfallet i denna studie kan ifrågasättas. Dock 

har fokus för mig som deltagande observatör i detta fall varit att inspirera och vägleda, samt 

ordna en miljö som är anpassad för barnen och aktiviteterna de utför. 

 

När det gäller videoinspelningarna och den tillämpade interaktionsanalysen har flera aspekter 

tagits i åtanke under genomförande och analys. Jordan och Henderson (1995) påpekar en 

problematisering med videoinspelning vilar på operatören av själva kameran. Materialet som 

analyseras kan bara innefatta det som operatören har filmat, och om kameran styrs av vilja att 

fokusera på vissa händelser och utelämna andra är just detta vad som kommer att analyseras i 

slutändan. Därför rekommenderas en stationär kamera för inspelning. I majoriteten av fallen 

användes en stationär placering av en mobiltelefon som kamera, men även genom handhållen 

filmning. I några få men längre inspelningar användes en stationär digitalkamera för 

inspelning. Påverkan av dessa instrument på barnen skiljde åt i dessa fall, då digitalkameran 

väckte uppmärksamhet och vilja att se vad som spelades in eller önskan att hålla kameran för 

att spela in kompisarna. I de fall där mobiltelefon användes visar sig intresset mycket lågt hos 

barnen att se vad som filmas och utrustningen lämnas i samtliga fall ifred under inspelningen. 

En av pedagogerna på avdelningen påpekade att detta möjligtvis kunde bero på att dagens barn 

är vana att bli filmade och fotograferade av mobiltelefoner. När mobiltelefonen var av föga 

intresse för barnen föredrogs denna som instrument och digitalkameran användes inte mer än 

i de fall mobiltelefon inte medtagits eller var utan batteri. Detta just för att få ett så naturligt 

uppförande i spelandet som möjligt, naturligt uppförande i detta fall avser endast att barnen 

inte uppmärksammar och vill hantera inspelningsinstrumentet under spelandet, även om detta 

tilläts vid flera tillfällen som en möjlig infallsvinkel för analys. 

 

Henriksson och Månsson (1996) menar att den deltagande observationen delger forsknings-

personens autentiska beskrivning av sociala situationer baserat på den empiri som erhålls under 

deltagandet. Att få en förståelse och insyn av barnens relation till gemensam spelaktivitet på 

förskolan gör det därför lämpligt att som forskningsperson delta och ingå i gemenskapen och 

kulturen kring denna aktivitet. I deltagande observationer har forskningspersonen olika grad 

av delaktighet.  Under denna studie är forskningspersonen en fullständig medlem i 

gemenskapen kring spelaktiviteten. Detta är ett avsiktligt förhållningssätt för att studera 

barnens beteende från perspektivet av en så kallad insider i gruppen. Det har pratats spel och 

utbytts erfarenheter samt lyssnats till barnens egna upplevelser av spel under studiens gång då 

något annat förhållningssätt skulle te sig som onaturligt och mest troligt skapa en försämrad 

relation till barnen och gemenskapen. Henriksson och Månsson påpekar dock att denna grad 

av involvering, att näst intill bli fenomenet gör att forskaren riskerar att bli hemmablind i 

observationssyftet. Detta har tagits i åtanke och därför har datainsamlingen skett i stor mängd 

genom videoinspelning där även observatören filmas genom stationär kamera så att närvaro 

och agerande vidare kan analyseras i sammanhanget. 
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Resultatdiskussion 

 
Som Svensson och Starrin (1996) påpekar, gällande fallstudier, är situationen i detta fall ytterst 

specifik för dess omständigheter. För barngruppen i denna fallstudie kan utfallet framkommit 

utifrån de rådande omständigheterna, om studien omprövas med samma metod kan utfallet bli 

annorlunda för en annan grupp med andra undersökningsmetoder. I denna resultatdiskussion 

behandlas det utmärkande i barnens spelaktiviteter under forskningsprocessen, samt vilken 

betydelse samspelen kring digitala spel kan ha för den pedagogiska verksamheten.  

 

Utmärkande i barnens spelaktiviteter 
 

I denna fallstudie har flera aspekter kring datorspelandet blivit synliga. Utöver de samarbeten 

och samspel som framträder i barnens gemensamma spelande kan även andra beteende-

mönster och olika former av kommunikation vara av intresse att studera för vilken innebörd de 

kan ha för den pedagogiska verksamheten. 

Samarbete 
 
Den delaktighet jag har haft i observationer och spelsessioner har även analyserats i denna 

fallstudie för att ge insikt om den blivande yrkesrollen som förskollärare. När Henrik får 

assistans av Martin (se Excerpt 5), och de andra situationerna där barn som har mer erfarenheter 

av datorspelande har jag som deltagande observatör och pedagog uppmuntrat barnen att lära 

varandra. Detta har uttalats som en trivselregel vid datoranvändandet på avdelningen. Om en 

kompis fastnar i ett spel kan den som vet hur spelet fungerar hjälpa till. Deltagande och 

uppmuntran av denna sort kan problematiseras utifrån vilken påverkan det kan ha på barnens 

beteende. Då jag varit både forskningsperson, pedagog och insider i gemenskapen har gränserna 

mellan dessa varit tämligen otydliga. Som blivande förskollärare vid en verksamhetsförlagd 

utbildning har det dock bedömts att ansvaret först och främst ligger i den pedagogiska rollen och 

agerandet har skett därefter. Som blivande förskollärare ansvarar jag för att sörja föra att barnen 

uppvisar kamratskap och solidaritet gentemot varandra och uppmuntrar därför detta under 

spelsessionerna där tillfälle getts. Med detta i åtanke skulle denna studie kunna se annorlunda ut 

om mer än en observatör med annan koppling till verksamheten och barngruppen användes vid 

spelsessionerna. 

 

De samarbeten som uppstod varierade beroende på spel och de barn som spelade. Det 

framkommer att barnen anser sig vara lika delaktiga i spelandet även om de turas om att 

kontrollera spelet. Det är "med och spelar" fast de väntar på sin tur. Från sidan eller framme vid 

projektorduken så fördes ett utbyte av kunskap och ivrighet om att upptäcka tillsammans, genom 

den som för stunden kontrollerar spelet. I vissa fall (som när Nils får hjälp av Ulf att öppna 

ryggsäcken i Minecraft) så uppvisar barnen en vilja om att låta kompisen klara sig själv. Inget av 

barnen tar handgripligen över tangentbord och mus, utan hjälper till med ljud och pekande. 

Utöver att rent tekniskt assistera varandra så förs även samtal om hur man överlever vildmarken i 

Minecraft. Barnen delar med sig av sina kunskaper om rustningar, vapen, byggteknik och arbetar 

tillsammans under veckornas spelsessioner för att skydda en by (i detta fall en by som Daniel 
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hade hittat på sin bana). Maja och Sara uppvisar ett eget sorts samarbete i problemlösning när de 

spelar Lego Duplo. Medan Sara styr spelet via musen så assisterar Maja från sin plats vid 

projektorduken. Hon överblickar situationen från det större formatet via projektorns bild och ger 

Sara upplysningar där hon sitter vid den lilla datorskärmen.  

 

Kamratskap och empati 
 
Något som bland annat framkommit i spelsessionerna är barnens månande om varandras 

framgång. Det uppstår ett kamratskapande genom det gemensamma spelandet och de 

problemlösningar som barnen ställts inför, tillsammans. Att tillsammans utföra en aktivitet där 

barnen ligger på samma nivå har i dessa fall kunnat ses som en möjlighet att komma fram till 

ett mål eller en lösning. I dessa situationer kan man tala om ett prosocialt beteende har framträtt 

i barngruppen (Thornberg, 2006). Detta innebär att barnen i detta fall agerar med kompisens 

bästa i åtanke genom beteenden som att dela med sig, skänka, skydda, hjälpa och frivilligt visa 

omsorg och värna om kompisens väl. Förskolans värdegrund och uppdrag innebär ett 

tillvaratagande och utvecklande av barnens förmåga att ta ansvar, ha social handlingsberedskap 

och grundlägga för solidaritet och tolerans gentemot sin omgivning (Skolverket, 2016). 

Uppmuntrandet av detta prosociala beteende för att stärka barnens medkänsla och förmåga till 

omtanke om andra faller i linje med förskolans verksamhet av omsorg och individers 

välbefinnande. 

 

Gemenskap och genuskoder 
 
Under denna fallstudie introducerades samtliga barn till samma spel och möjligheter som 

datorn och dess nya miljö erbjöd, dock drogs flickor till spel med tydlig genusmärkning 

gällande spelinnehåll. Hur detta kommer sig kan ses utifrån flera möjliga anledningar. 

Observationerna av spelandet synliggjorde en gemenskap mellan pojkarna som delade banor, 

erfarenheter och kunskap mellan varandra medan de spelade Minecraft. Samma sorts 

gemenskap upptäcktes sedan bland flickorna som blev erfarna spelare av Lego Friends och 

Lego Duplo. En tredje gemenskap uppstod senare i form av de barn som hade erfarenhet om 

Cartoon Networks spelbank och funktionerna i dessa spel. Det skulle kunna vidare 

argumenteras att intresset för de olika spelen och gemenskaperna som barnen formade uppkom 

ur en vilja att känna tillhörighet bland dessa. Detta med tanke på att barn som tidigare hade 

problem att samarbeta, enligt de verksamma pedagogerna, kunde med lätthet spela tillsammans 

i dessa situationer på ett kamratligt sätt. I exemplet med Linda, Nils och Karl uppvisar Linda 

en sorts maktposition över sina åskådare som kan liknas vid att hon bjudit in dem att vara del 

av hennes aktivitet som hon känner sig självsäker i (se Excerpt 4). Hon har koll på spelets 

funktioner och uppvisar dem i ett nästan utbildningsliknande syfte för Nils och Karl. Det 

samma kan hittas hos Martin som gärna vill demonstrera hur mycket han kan om Ben 10 Alien 

Force: Gigantosaur Jättekraft (se Excerpt 5). Även om pojkarna gärna önskade att lära 



 50 

flickorna hur Minecraft fungerade syntes likväl en fördelning i gemenskaperna kring spelandet. 

Det är osäkert om detta berodde på hur spelen introducerades åt barnen, att flickorna spelade 

tillsammans och pojkarna spelade tillsammans, eller om det låg i barnens redan uppgjorda 

gemenskaper utanför det situerade spelandet. Fanns mer tid skulle det varit av intresse att bryta 

upp dessa gemenskaper och låta barnen mötas på mer neutrala arenor genom planerade 

spelaktiviteter istället för att de själva fick sätta sig och spela. Möjligtvis kunde ett helt nytt 

spel som barngruppen gemensamt inte hade erfarenhet av prövats. Genusaspekten i spelandet 

borde ha tagits i större åtanke under genomförandet då det framkom att bara för att barnen fick 

samma genomgång av samma spel fördelades spelandet relativt fort efter förändringarna i 

miljön. Det är möjligt att barnen var i behov av mer stöd och uppmuntran att pröva olika 

aktiviteter vid datorn som kan ha blivit förbisedda genom att låta dem välja spel själva, 

möjligen beroende på att de ville tillhöra en viss grupp tillsammans med kompisarna.  Vidare 

kan min egen syn på Minecraft och medvetna val av detta som ett relativt genusneutralt spel 

ifrågasättas, då genusneutrala produkter tenderar att ha liknande utseende i de produkter som 

pojkar är vana vid, men inte flickor.  

 

Betydelsen för den pedagogiska verksamheten 

 

Denna fallstudie är utförd av en blivande pedagog och i denna roll har jag även befunnit mig 

under mina observationer av spelaktiviteterna. Jag har som blivande förskollärare även förhållit 

mig till de mål som finns i Skolverkets Läroplan för Förskolan. Jag har använt mig av mer än 

endast de avsnitt som behandlar IKT utan även fokuserat på barnens sociala relationer och 

samspel genom en situerad spelaktivitet.  

IKT och Läroplanen 
 
Läroplanens uppmaning om att förskollärare bör se på kunskap som ett begrepp som inte har endast 

en betydelse utan uttryck på flera olika sätt. "[...] såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogen-

het – som förutsätter och samspelar med varandra." (Skolverket, 2016, s. 6). Genom detta förhåll-

ningssätt ska den pedagogiska verksamheten utgå från och formas utefter barnens egen motivation 

till aktiviteter, teman och drivkraft att söka nya kunskaper. Att arbeta efter barnens egna uppfatt-

ningar om världen och deras erfarenheter ger möjligheten för barnen att söka och erövra kunskap 

genom flera sätt under förskolevistelsen. Att även tillämpa ett mångfacetterat arbetssätt genom 

IKT kan ge barnen kunskaper om hur de kan använda tekniken för olika ändamål. Likväl kan detta 

också tillföra fler sätt för barnen att samarbeta, samspela, leka, samtala i den pedagogiska verk-

samheten. Således kan verksamheten falla i linje med läroplanens mål om barnens kunskapseröv-

rande och tillämpning av IKT. I denna studie har IKT tillämpats på ett mångfacetterat sätt, bland 

annat genom digitala spel och interaktiv miljö för sociala aktiviteter. Att lära barn konstruera, skapa 

och samarbeta genom IKT kan ses som en form av användning av olika uttrycksformer och olika 

tekniker.  
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Barnens relationer 
 
Den delaktighet jag har haft i observationer och spelsessioner har även analyserats i denna 

fallstudie för att ge insikt om den blivande yrkesrollen som förskollärare. När Henrik får 

assistans av Martin (se Excerpt 5), och de andra situationerna där barn som har mer erfarenheter 

av datorspelande har jag som deltagande observatör och pedagog uppmuntrat barnen att lära 

varandra. Detta har uttalats som en trivselregel vid datoranvändandet på avdelningen. Om en 

kompis fastnar i ett spel kan den som vet hur spelet fungerar hjälpa till. Deltagande och 

uppmuntran av denna sort kan problematiseras utifrån vilken påverkan det kan ha på barnens 

beteende. Då jag varit både forskningsperson, pedagog och insider i gemenskapen har 

gränserna mellan dessa varit tämligen otydliga. Som blivande förskollärare vid en 

verksamhetsförlagd utbildning har det dock bedömts att ansvaret först och främst ligger i den 

pedagogiska rollen och agerandet har skett därefter. Som blivande förskollärare ansvarar jag 

för att sörja föra att barnen uppvisar kamratskap och solidaritet gentemot varandra och 

uppmuntrar därför detta under spelsessionerna där tillfälle getts. Med detta i åtanke skulle 

denna studie kunna se annorlunda ut om mer än en observatör med annan koppling till 

verksamheten och barngruppen användes vid spelsessionerna.  

 

Pedagogens roll och delaktighet 
 
Som i de flesta ämnen så kräver även IKT ett visst engagemang och, kunskap och kompetens 

hos pedagoger. De utmaningar pedagoger möter, i sammanhang med digitala spel, kan vara 

mer än bristande erfarenheter och kunskap om teknologin och spelen. Föräldrars syn på 

spelande som en aktivitet kan påverka dess närvaro i förskolan. Om barnen har begränsad tid 

för att spela i hemmet, ska de då erbjudas att spela fritt på förskolan? I detta ses utmaningen 

med vilken mening spelandet tillskrivs som aktivitet på förskolan. Är det förströelse eller tillför 

det något lärande eller utveckling för barnen? Pedagogernas närvaro, kompetens och kunskap 

om spelandet och datoranvändandet i förskoleverksamheten är även av intresse att diskutera. 

Sommer (2005) menar att pedagogers iscensättande av aktiviteter på förskolan gör dem till 

viktiga huvudaktörer i vad som kan liknas vid en föreställning som redan är igång. När barnen 

möter denna situation blir pedagogen förmedlaren av innehållet som hjälper barnet tolka vad 

som händer och hur de ska förhålla sig till det som de har framför sig. Sommer föreslår att 

intrycken barnen får från hemmet, samhället och skolan bildar en helhet av djupare förståelse 

och kompetensutveckling. Om detta ska relateras till datoranvändning och spelande kan den 

pedagogiska verksamhetens roll i detta fall vara allmänbildande och ge en annan syn eller 

förståelse av digitala spel och informationstekniken. Som deltagande observatör och pedagog 

har den förmedlade kunskap och vägledning av barnen i denna fallstudie gjort det möjligt att 

erbjuda barnen de aktiviteter vid datorn som bedömts som främjande för samarbeten, vilket har 

varit en avgörande faktor vid genomförandet av studien.  
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Datoranvändandet och spelandet hänger således på pedagogernas inställning och kompetens 

kring tekniken. Pedagogernas initiativ att själva lära sig och utveckla sina kunskaper om datorer 

och programvara skulle kunna leda till att barnen kan ges mer frihet kring datoranvändandet. 

En liknelse kan göras mot andra aktiviteter i verksamheten. Ett barn får något att göra genom 

att gå på en skogspromenad och titta på en myrstack på våren, men lär de sig något eller ges 

aktiviteten någon mening utan ett förmedlande av kunskap om myrornas liv? Lär sig barn något 

genom att spela, eller lär de sig endast spela? (Ljung-Djärf, 2007). 

 

Att observera handlingarna hos en pedagog som aktivt deltar och uppmuntrar i spelandet och 

vad det har för konsekvenser på barnens beteende kan vara av intresse för vidare forskning. 

Mycket av studien skulle således i eftertanke kunna förbättras genom planering, genomförande, 

dokumenterande och användandet av fler observatörer samt att användandet av datorn var mer 

varierat. På grund av tidsbegränsningen för projektet, den verksamhetsförlagda utbildningen 

och rapporteringen av examensarbetet så behölls fokus på de situationer som uppstod i det 

sociala spelandet av Minecraft och de tillgängliga internetspelen. 

 

Avslutande reflektion 

Ett samarbete mellan barn kan ske spontant men kan även vara en social aspekt i 

förskoleverksamheten som kräver stöd av en pedagog. I denna fallstudie har miljön visat sig 

vara en viktig, om inte avgörande, faktor i ett lyckat socialt samspel vid den gemensamma 

förskoledatorn. Vissa aspekter som framträder i denna fallstudie är av intresse för vidare 

forskning, bland annat hur barnen bemöter olika former av spel. I exemplet med Maja och Sara 

som är vana vid en typ av simulatorspel, men avvisar simulatorfunktionerna i Minecraft och 

tycker spelet är ”fult” (se Excerpt 4). En annan aspekt är barnens uppvisande av omtanke och 

välvilja om framgång i det sociala spelandet. Spelens vida omfång av vad de fyller för funktion 

gör att forskningen har flera infallsvinklar att undersöka, alla viktiga för den pedagogiska 

verksamheten och tillämpningen av IKT som med sannolikhet kommer bli mer omfattande i 

framtiden. 

 

Att bli inbjuden och få vara en del av barnens intressevärld ser jag som ett privilegium för 

förskolläraryrket och något jag vill ta till vara på till den mån jag kan i verksamheten som 

blivande pedagog. Att barnen får gehör av en intresserad motpart öppnar för många stunder av 

samtal, diskussion och relationsskapande mellan pedagog och barn. Precis som flera i min egen 

ålder som har gått från ett stort intresse för spelens värld som barn till att vara en del av 

spelindustrin kommer de barn jag arbetar med all förmodan ta sig till liknande framtida 

karriärer inom de områden de brinner för. Att ge dem uppmuntran och lyhördhet redan i 

förskolan anser jag faller i linje med grundläggandet för det livslånga lärandet. 
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1-  Förundersökning 

 

Hur ser datoranvändandet ut en vanlig dag mitt i veckan:   

 Vilka tider?   

 Hur länge? 

 Hur många åt gången? 

 

Vad har barnen för möjlighet att använda datorn 

 Fritt?   

 Be om lov?   

 Kräver att en vuxen är med/startar upp/väljer program? 

 

Hur fungerar miljön kring datorn rent praktiskt? 

   Kan mer än ett barn vistas vid datorn samtidigt? 

Säger miljön något om datorns funktioner/aktiviteter? 

Är miljön ”kodad?”   

Hur ser bord, stolar, utrymme ut?   

Är datorn i ett eget rum eller i ett rum där flera vistas samtidigt? 

 

Vad har datorn för prestanda, fysisk form, utrustning och programvaror 

 Bärbar eller stationär? 

 Operativsystem? 

 Finn en användare för barnen? 

 Finns tangentbord, mus, musmatta?   

 Finns stor skärm? 

 Högtalare eller hörlurar? 

 Vilka program, spel, applikationer är installerade och får användas av barnen? 
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 Bilaga 2 -  Avtal om deltagande i fallstudie 

 

Med detta avtal intygar jag, Malin Ek, avidentifiering av samtliga deltagare i mitt examensar-

bete. Detta innebär att allt material rörande observationer, intervjuer, film- och ljudinspelning 

kommer behandlas konfidentiell.  Detta deltagande är frivilligt och ni har rätt att avbryta all 

medverkan. 

 

 

 

 

_______________________   

Malin Ek 

 

 

 

____________________________________   

Jag har tagit del av och godkänner denna information         

____________________________________   

Ort och datum 

 

 

 


