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SAMMANFATTNING 

Studien handlar om barn och deras förhållningsätt till skärmtid i hemmet samt i förskolan. 

Barns levnadsvillkor förhåller sig till ett flertal faktorer, exempelvis påverkas barn av sin 

omgivning. I nutid är en betydande del av barnens vakna tid skärmrelaterad, vilket gör att 

fler barn lever med en daglig riskfaktor på grund av stillasittande aktivitet som kan leda till 

konsekvenser för barnens hälsa.  

Syftet med studien är att undersöka vilken uppfattning föräldrar med barn i förskoleåldern 

har om barnens skärmtid och hur skärmtiden påverkar barnens hälsa. En kvalitativ metod 

har använts för att besvara studiens syfte. Datamaterialet har samlats in med 

semistrukturerade intervjuer där fem föräldrar deltog. Underlaget har sedan analyserats 

genom en manifest kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att föräldrar uppfattar att 

digitaliseringen inom förskoleverksamheten används för lärande, samtidigt upplevs en 

otydlighet om hur denna pedagogiska lärandemetod fungerar. I hemmet uppfattas ”skärmen” 

ha både för- och nackdelar och att den kan användas i olika sammanhang. Föräldrar 

uppfattar att begränsningar av skärmtid är essentiellt för att barn ska utvecklas med ett sunt 

förhållningsätt samt för att skärmtid inte ska påverka barns fysiska och psykiska hälsa 

negativt. Slutsatsen är att föräldrar och barns förhållningsätt till skärmtid och 

skärmanvändning tycks vara ett angeläget område för barnens hälsa. 

 

Nyckelord: barn i förskoleålder, barns levnadsvanor, barns skärmtid, skärmanvändning, 

social kognitiv teori, stödjande miljöer. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The study is about children and their approach to screen time in the home as well as in 

preschool. Children's living conditions are related to several factors, for example, children are 

affected by their surroundings. Today, a significant portion of children's waking time is 

screen-related, which means that more children are living with a daily risk factor due to 

sedentary activity that can have consequences for children's health. 

 

The purpose of this study is to investigate what perceptions parents have about screen time 

regarding children in preschool and what impact screen time has on children's health. A 

qualitative method has been used to answer the study's purpose and the material has been 

collected with semi-structured interviews where five parents of preschool children 

participated. The data has then been analyzed through a manifest qualitative content 

analysis. The result showed that parents perceive that digitalization in preschool activities is 

used for learning purposes, while at the same time there is an ambiguity about how the 

educational method of teaching is applied. In the home, the “screen” is perceived to have 

both advantages and disadvantages and is used in various contexts. Parents also perceive 

limitations of screen time as being important for children to develop with a healthy approach 

and for screen time not to adversely affect children's physical and mental health. The 

conclusion is that parents and children 's approach to screen time and screen usage seems to 

be an important concern for children's health. 

 

Keywords: children of preschool age, children's living habits, children's screen time, screen 

usage, social cognitive theory, supportive environments. 
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1 INTRODUKTION 

Under den senaste tiden har barns förhållande till skärmtid blivit mer aktuell och 

skärmanvändningen för barn mellan 0–5 år tycks öka för varje år. Allt fler hushåll idag äger 

en eller flera skärmar, vilket gör att skärmtiden barn exponeras för ökar och anses vara en 

aktuell hälsofråga i barn och ungas livsstil. Barn blir generellt mer stillasittande samtidigt 

som studier visar att omfattande del av barnens vakna tid är skärmrelaterad. Fysisk aktivitet 

är en grundläggande skyddsfaktor och är betydande för barns förutsättning att utvecklas med 

en god fysisk, psykisk och social hälsa.  

 

Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är föräldrars förhållningsätt till barn och ungas 

skärmtid angelägen. Barns utvecklingsmöjligheter och livsvillkor förhåller sig till 

föräldrarnas sociala position samt medvetenheten om konsekvenserna för vad ett osunt 

skärmbeteende kan leda till. Eftersom skärmtiden tycks öka bland små barn kan det bidra till 

ökad hälsorisk och lägga grunden för ett ohälsosamt beteende tidigt i barnens liv. Det kan 

därför vara angeläget att tillföra insatser som främjar barnens fysiska aktivitet, hälsosamma 

vanor och hälsosamt skärmbeteende både i barnens hemmamiljö och i förskolan. 

 

Barns förhållningsätt till skärmtid och skärmanvändning anses vara en angelägen och aktuell 

omständighet. Att skärmtid anses vara en betydande del av både vuxna och barns livsstil 

samtidigt som forskningen är begränsad inom området, bedöms det högst väsentligt och 

nödvändigt att undersöka föräldrars uppfattning om barns skärmtid. Arenor för att främja 

barn och ungas hälsa betraktas vara i hemmet och inom förskoleverksamheten där barnen 

spenderar betydande del av dagen. Förhoppningen är att denna studie kan bidra till kunskap 

gällande barns förhållningsätt till skärmtid och skärmanvändning, vilket anses behövas för 

framtida interventioner i syfte att stärka barn och ungas förutsättning att uppnå goda 

livsvillkor. 

 

Idén till studien uppstod genom intresset att undersöka en aktuell hälsofråga gällande barn 

och ungas levnadsvanor. Som blivande folkhälsovetare anses barns livsvillkor vara en 

betydelsefull utgångspunkt inom folkhälsoarbete. Då den fysiska inaktiviteten samt psykiska 

ohälsan ökar bland barn betraktades ämnet vara relevant och eftersom skärmar numera finns 

både i förskolemiljön och i hemmet väcktes ett intresse för att studera föräldrars uppfattning 

om detta. 

I mars år 2020, under pågående examensarbete, drabbades Sverige av omfattande 

samhällsförändringar på grund av Covid-19 virusets smittorisker. All undervisning på 

högskolan rekommenderades att ske digitalt och större delar av samhället påverkades då 

Regeringen reglerade hur människor bör undvika sociala kontakter för att minska 
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smittspridning. Med anledning av detta uppstod svårigheter under studiens genomförande. 

Denna uppsats påverkades genom utdragen process att få tag i respondenter samt att två av 

fem intervjuer behövde genomföras per telefon. 

2 BAKGRUND 

I studien används begreppet ”skärm” i betydelsen av den tid och aktivitet som barnet 

spenderar vid en skärm i form av till exempel dator, surfplatta eller likande. 

2.1 Folkhälsovetenskapligt perspektiv 

Folkhälsoarbete handlar om att bevara en god hälsa samt hindra att skador och sjukdomar 

uppstår eller försämras (Nationalencyklopedin [NE], 2020). För att bedriva effektivt 

folkhälsoarbete är det essentiellt att det finns kunskap om den aktuella situationen. Genom 

att kartlägga och analysera den lokala situationen samt identifiera orsaker och bidragande 

faktorer kan ett underlag identifieras och rätt insatser kan implementeras och vidmakthållas 

(Folkhälsomyndigheten, 2016).  

I modern tid är en betydande del av barns tid skärmrelaterad (Statens medieråd, 2019b) och 

således ökar också den inaktiva aktiviteten och stillasittande tiden. Enligt World Health 

Organization [WHO] (2019) är fetman ett hot mot folkhälsan då omkring 40 miljoner barn 

under fem år är övervikta i världen. Den dagliga fysiska aktiviteten och goda sömnvanor är 

nödvändiga för att barn ska växa upp med förutsättning att utveckla en god fysisk och psykisk 

hälsa (WHO, 2019). Psykiska- och somatiska besvär ökar likaså bland barn och det är allt fler 

som anger att de ofta har huvudvärk, upplever stress och sömnsvårigheter. Bland unga tjejer 

går det dessutom att utläsa en högre oro, ångest och kroppsfixering. Psykiska besvär i tidig 

ålder innebär en ökad risk för psykisk sjukdom senare i livet (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Föräldrars och barns förhållningsätt till skärmtid har betydelse för den sociala relationen och 

kan vid ett osunt användande påverka sociala band, barnets trygghet och attityd till digitala 

verktyg (Chassiakos, Radesky, Christakis, Moreno & Cross, 2016).  

2.2 Barns hälsa och villkor 

Enligt regeringens proposition (2017/18:249) är en grundläggande utgångspunkt att barn ska 

möjliggöras en god och jämlik hälsa, men verkligheten ser annorlunda ut. I sin helhet har 

folkhälsan förbättrats men hälsoklyftor i samhället ökar vilket hänger samman med 

befolkningens socioekonomiska förhållanden och sociala position (Prop. 2017/18:249). 
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Socioekonomiska förhållanden är en del av hälsans bestämningsfaktorer och innefattar bland 

annat levnadsvanor och livsvillkor (Dahlgren & Whitehead, 1991). Fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande är grunden för en god hälsa. Uppväxtförhållanden har betydelse för 

hälsan och en start i livet med goda förutsättningar lägger grunden till goda uppväxtvillkor 

(Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2017). 

Barnkonventionen (2018:1197) ratificerades i Sverige år 1990 och är sedan 1 januari år 2020 

en svensk lag som representerar barn och ungas rättigheter. Konventionen innebär 

grundläggande principer som ska genomsyra folkhälsoarbetet ur ett barnrättsperspektiv i 

samtliga främjande och förebyggande samhällsinsatser. Barn har rätt till en start i livet med 

goda uppväxtvillkor, rätt till utveckling och inlärning. Barnet ska likaså få växa upp under 

förutsättningar till goda levnadsvanor för att kunna utveckla en fysisk, psykisk, moralisk och 

social utveckling. Föräldrar har det huvudsakliga ansvaret för barnets levnadsvillkor men 

statens skyldighet är att bistå med stöd och lämpliga åtgärder för att barns rättigheter ska 

vidmakthållas (Prop. 2017/18:249).  

För att barn ska möjliggöras att växa upp under hälsosamma villkor har WHO (2019) 

framfört riktlinjer i syfte att lägga grunden för ett friskt liv. Riktlinjerna består av 

rekommendationer för barns sömn, fysiska aktivitet och användning av skärmtid, för att 

skapa goda förutsättningar att växa upp till friska individer med bra sömnvanor och ett 

fysiskt aktivt liv.  

WHO:s (2019) rekommendationer är uppdelade i olika åldrar, och för barn mellan ett och två 

år bör: 

• minst 180 minuter lagom till intensiv fysisk aktivitet ske vid flera tillfällen under 

dagen. Stillasittande tid rekommenderas max en timme. 

• ettåringar inte spendera någon tid framför skärmar. 

• tvååringar spendera max en timmes skärmtid per dag, och vid stillasittande 

uppmuntras att en vuxen berättar och läser för barnet. 

• barnets sömnvanor bestå av 11–14 timmars sömn per dygn, tupplur inkluderad. 

WHO:s (2019) rekommendationer för barn mellan tre och fyra år är: 

• minst 180 minuters varierad fysisk aktivitet under dagen. En timme bör vara hög 

intensitet utspritt under dagen. 

• att stillasittande i exempelvis en barnvagn bör ske max en timme. 

• max en timme framför skärmar, och vid stillasittande uppmuntras att en vuxen 

berättar och läser för barnet. 

• 10–13 sömntimmar per dygn, tupplur inkluderad. 

Barn och ungas levnadsförhållanden har betydelse under hela livet. Utvecklingen av barns 

hälsa, främst den psykiska ohälsan gör att målgruppen prioriteras inom folkhälsoarbete 

(Regeringen, 2020). Enligt WHO (2019) behövs mer kunskap om barns skärmtid, exempelvis 

skärmtidens konsekvenser samt vilken effekt det har på barns fysiska och psykiska hälsa. 
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2.2.1 Barns rörelsemönster och fysiska hälsoutveckling 

Fysisk hälsa handlar om en fysiskt aktiv livsstil, med vardagliga och pulshöjande rörelser 

kombinerat med hälsosamma matvanor (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Fysisk aktivitet för 

barn kan handla om att leka ute, cykla eller ägna tid i någon form av fysisk idrott. Barn och 

unga bör vara fysiskt aktiva i olika former av rörelse minst 180 minuter om dagen, varav 60 

minuter bör vara måttlig eller kraftfull intensiv fysisk träning (WHO, 2019). Utöver vardaglig 

lek och motion rekommenderas fysisk ansträngande och konditionskrävande aktiviteter 

minst tre gånger i veckan (WHO, 2010). 

Enligt Folkhälsomyndighetens (2019b) undersökning om barn och ungas rörelsemönster är 

barn inaktiva betydande del av dagen. Den inaktiva tiden ökar med åldern och det är vanligt 

att en stor del av den stillasittande tiden är skärmrelaterad. Andersson (2018) beskriver 

fysisk aktivitet som en grundläggande skyddsfaktor som bör finnas i varje individs livsstil för 

att minska riskfaktorer som kan påverka hälsan negativt. I Sverige finns en risk för ohälsa på 

grund av för mycket stillasittande (Andersson, 2018). 

Regelbunden fysisk aktivitet samt föräldrars delaktighet och attityd till idrott har betydelse 

för barns medverkan i olika former av rörelse (Andersson, 2018). Likaså kan det finnas en 

koppling mellan föräldrars förhållningsätt till fysisk aktivitet och skärmanvändning vilket 

även har betydelse för barns förhållningsätt till skärm (Myruski, Gulyayeva, Birk, Pérez-

Edgar, Buss & Dennis-Tiwary, 2017). Det finns även samband mellan fysisk aktivitet och 

ökad inlärning. När barn är fysiskt aktiva stimuleras tillväxt och utveckling av lungor, skelett, 

hjärta, hjärna och muskler (Fritz, 2017). Att då vara fysiskt aktiv kan öka barns 

minnesförmåga samt ge effekt på barns skolresultat (Pietsch, Böttcher & Jansen, 2017).  

2.2.2 Barns psykiska hälsoutveckling 

Psykisk hälsa är ett begrepp som innefattar ett hälsorelaterat tillstånd där känslan av 

välbefinnande och meningsfullhet infaller i det dagliga livet. Den psykiska hälsan är essentiell 

för barns välbefinnande samt för förmågan att hantera motgångar i olika utvecklingsperioder 

(Folkhälsomyndigheten, 2019c).  

Enligt en europeisk studie visas en positiv effekt mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. På 

samma sätt visas att barn med stillasittande beteende också har en sämre psykisk hälsa (Abu-

Omar, Rütten & Robine, 2004). Barns första aktiva levnadsår är betydande likaså för det 

psykiska målmåendet under hela livet (Folkhälsomyndigheten, 2019a). 

Under de första åren utvecklas barns hjärna som mest, grundläggande funktioner som 

beteende, känslomässig utveckling, inlärning och språkutveckling utvecklas (Fritz, 2017). Det 

finns studier som visar att små barn blir oroliga och mindre benägna att utforska sin 

omgivning när föräldern använder sin mobiltelefon framför barnet. Att fokuset i stället 

landar på att erhålla förälderns uppmärksamhet. Studien antyder att föräldrars 

tillbakadragande och förhållningsätt till skärm kan ha negativa konsekvenser på barnets 

sociala och emotionella utveckling. Att föräldrar är närvarande under de två första 
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levnadsåren har betydelse för barnets personlighet samt hur barnet lär sig att kommunicera 

med andra (Myruski et al., 2017).  

Angelägna arenor för att främja den psykiska hälsan är barnens hemmamiljö och förskola där 

barnen tillbringar mestadels av sin tid. En trygg relation och stark gemenskap mellan barn 

och förälder är essentiellt för barnets psykiska och sociala utveckling (Folkhälsomyndigheten, 

2019a). 

2.3 Barns förhållningsätt till skärmtid och skärmanvändning 

Skärmtid är ett samlat begrepp och definierar den tid som spenderas framför digitala medier 

som exempelvis surf/läsplattor, datorer, smarttelefoner, tv-spel samt DVD (Statens 

medieråd, 2019b). Tiden som spenderas framför en skärm har ökat genom åren och är ett 

vanligt inslag i många barns liv både i hemmamiljön (Jæger, 2016) och i förskolan 

(Palaiologou, 2016). Begreppet skärmtid har blivit en angelägen fråga för många föräldrar 

(Byrd-Bredbenner, Martin-Biggers, Povis, Worobey, Hongu, & Quick, 2017).  

Enligt studier har debutåldern för internetanvändning sjunkit. En undersökning från år 2005 

visade att den genomsnittliga debutåldern för internetanvändning var nio år medan senaste 

undersökningen från år 2017 låg genomsnittet för internetanvändning på tre år (Statens 

medieråd, 2017). Enligt en undersökning år 2016 hade 55 procent av 0–1-åringarna, 78 

procent av 2–4-åringarna och 84 procent av 5–8-åringarna tillgång till en surfplatta i 

hemmet (Statens medieråd, 2019b).  

Förekomst av syskon visar sig ha betydelse för skärmanvändningen, särskilt för de yngre 

barnen. Äldre syskon introducerar vanligtvis skärmen för yngre syskon vilket också blir en 

umgängesform sinsemellan (Folkhälsomyndigheten, 2019e). I en kvalitativ studie om 

föräldramedling gällande reglering och hantering av barns skärmanvändning visade det sig 

att nutida föräldrar ser begränsningen av barns skärmtid som en viktig uppgift (Livingstone, 

Mascheroni, Dreier, Chaudron, & Lagae, 2015).  

I en kvantitativ studie om långvarigt skärmbaserat beteende fanns en ökad risk för 

depression, irritation och huvudvärk. Varaktigt stillasittande relaterar även till 

muskelsmärtor samt psykologiska klagomål som depression, sämre självkänsla och sämre 

socialt stöd. Olämpliga dataspel kan dessutom enligt Brindova, Veselska, Klein, Hamrik, 

Sigmundova, van Dijk, Reijneveld och Geckova (2015) ha påverkan på barnets sociala 

beteende samt indikera på ett högre engagemang för våld. WHO (2019) bedömer även 

dataspelsberoende som en psykisk sjukdom. Det finns likaså studier som visar en negativ 

koppling mellan barns skärmtid och deras sömnhälsa (LeBourgeois, Hale, Chang, Akacem, 

Montgomery-Downs & Buxton, 2017). Likaså en koppling mellan kronisk brist på sömn och 

ökad risk för fetma (WHO, 2019).  
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Vad barnen gör av sin skärmtid och hur barnet förhåller sig till användandet har betydelse för 

de effekter som kan uppstå på barnets hälsa (Livingstone et al., 2015). I ett flertal fall kan 

skärmen användas som ett verktyg i olika sammanhang. Sociala plattformar kan vara ett sätt 

att främja barns och ungas deltagande i olika samfälliga engagemang. Barn med exempelvis 

funktionshinder, autism och intellektuell funktionsnedsättning kan med hjälp av digitala 

medel lära sig att kommunicera (Chassiakos et al., 2016). En annan fördel med användandet 

kan vara att i redan tidig ålder exponeras till nya idéer, social kontakt samt möjlighet att få 

kunskap om hälsofrämjande information.  

2.3.1 Digitalisering inom förskoleverksamhet 

Förskolans uppdrag är att tidigt lägga grunden för ett livslångt lärande genom en trygg, 

lärorik och rolig verksamhet där samtliga barn kan delta (SKOLFS 2018:50). Under år 2011–

2012 började flertalet kommuner investera läsplattor i sina förskoleverksamheter 

(Skolverket, 2016) och förekommandet har ökat. För att barn ska få en digital kompetens står 

det nu skrivet i förskolans läroplan om att digitala verktyg är obligatoriskt. Det är på så sätt 

allt vanligare att förskoleverksamheter använder sig av surf/läsplattor i syfte som en 

pedagogisk lärandemetod (Skolverket, 2018). 

Utvecklingen uppmärksammades tidigt i media där bland annat lärare, forskare, politiker 

och föräldrar diskuterade användningen av skärmar samt möjliga effekter på barns lärande 

och utveckling. Användning samt användningens konsekvenser har likaså blivit en angelägen 

fråga för ansvarig personal inom förskola om hur arbetet kring digitala verktyg ska gå till. I 

tidigare studier har pedagoger uttryckt att de känner oro inför barns användning av digitala 

medel samt att de själva känner sig oförberedda och osäkra angående hur en pedagogisk 

lärandemetod ska gå till (Palaiologou, 2016).  

Lek inom förskoleverksamhet betraktas enligt Skolverket (2018) värderas högt då lek bedöms 

vara grunden för lärande, utveckling och välbefinnande. När barn leker skapas en möjlighet 

att fantisera, imitera och bearbeta intryck. Och på så sätt skapar barnen också en uppfattning 

om andra människor och om sig själva. Lek är också ett sätt att utmana och stimulera barns 

motorik, samarbete, problemlösning och kommunikation. Därför blir tiden att få 

experimentera och uppleva viktiga aspekter i barns utveckling. Förskolan ska utgå från ett 

förhållningsätt som uppmuntrar till lek och som bekräftar lekens betydelse, vilket likaså är en 

grundläggande aspekt för barnets hälsa och välbefinnande (Skolverket, 2018).  

Leken blir en värdefull aktivitet där barnets egna förmågor utvecklas i en aktiv form, och blir 

på så sätt en del av ett pedagogiskt verktyg. Därför kan digitala verktyg betraktas som ett hot 

både för förskolans verksamhet och barnens utvecklingsmöjlighet (Ljung-Djärf & Tullgren, 

2009). Förskolan ska möjliggöra förutsättningar för barnen att utveckla en allsidig 

rörelseförmåga genom att erbjuda barnet att delta i olika former av fysiska aktiviteter och i 

olika naturmiljöer. Barnen ska få möjlighet att uppleva och utveckla rörelseglädje, ta del av 

näringsrika måltider och en hälsosam livsstil för att avseendena ska bli en så naturlig del som 

möjligt. Och på så sätt kan lärandet bidra till att barnen förstår hur levnadssättet hänger ihop 
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med hälsa och välbefinnande (Skolverket, 2018). Förskolan är en viktig arena för att 

förebygga ohälsa och hälsoskillnader (Folkhälsomyndigheten, 2019a).  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Under följande rubrik presenteras studiens teoretiska ramverk. 

2.4.1 Social inlärning 

Inom socialpsykologisk inlärning finns flera teorier som handlar om individens förmåga att 

lära och utvecklas (Bandura, 1998). Den sociala kognitiva teorin är skapad av Albert 

Bandura och förklarar hur individens personliga faktorer, beteende och miljömässiga 

förhållanden ständigt samspelar och är betydande för människans förmåga att utvecklas 

(Lindqvist, 2017). Den sociala kognitiva teorin är således en social inlärningsteori och 

tillämpas vanligtvis i kognitiva modeller där syftet är att undersöka och förstå ett beteende, 

likaså vars syfte är att skapa en beteendeförändring (Nutbeam, Harris & Wise, 2004).  

Teorin betraktas förklara hur individen tar lärdom av erfarenhet samt hur individen lär och 

utvecklas genom att observera miljön där individen befinner sig, likaså hur en individ 

påverkas av personer i sin omgivning. Hur barn tar lärdom och påverkas av föräldrars 

förhållningsätt stärker den sociala kognitiva teorin (Lindqvist, 2017). Enligt Bandura (1998) 

kan förändringar i miljön, påverkan från olika sociala faktorer främja ett hälsosammare 

beteende. Den sociala kognitiva teorin kan stödja till positiva och negativa förstärkningar 

som i sin tur kan leda till en beteendeförändring. Teorin beskriver också att den sociala 

miljön bedöms grundläggande för en individs beteende och livsstil (Bandura, 1998). 

 

Individens hjärna utvecklas som mest under småbarnsåren och utvecklingen sker i samspel 

med miljön där individen befinner sig (Folkhälsomyndigheten, 2018). Det sker alltså en 

ständig pågående interaktion mellan individen, beteendet och miljön (Lindqvist, 2017). 

Enligt Bandura (1998) så har den omgivande miljön stundtals större påverkan på individen, 

vilket har betydelse för barns förutsättning att uppnå sina förväntningar, mål och strävan i 

utvecklingen. Andersson (2018) förklarar även hur barns levnadsvanor påverkas av 

föräldrarnas livsstil. 

2.4.2 Stödjande miljöer 

Socialt stöd kan definieras som en resurs av betydelse för individens välmående, hälsa och 

sjukdom (Andersson, 2018). Stödjande miljöer definieras som en omgivning som underlättar 

för individen att ta hälsosamma beslut (Wikland, 2013). Inom folkhälsosammanhang 

innefattar begreppet fysiska och psykiska aspekter i individens miljö, vilket omfattar 

exempelvis där individen bor, deras hem, där de leker och lär. Stödjande miljöer inbegriper 
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tillika de förhållanden som avgör levnadsresurser samt möjligheten att utföra den egna 

makten (Haglund, 1996).  

Sociala relationer och stödet från omgivningen barn befinner sig i kan bedömas vara en 

skyddande faktor som ges möjlighet till ökad förutsättning att växa upp under hälsosamma 

förhållanden (Myruski et al., 2017). Förskolan bedöms även vara en inflytelserik arena för att 

främja barns aktivitetsvanor (Wikland, 2013) likaså betraktas omgivningen vara en 

främjande resurs för barns hälsa och utveckling (Andersson, 2018).  

Föräldrars förhållningsätt har en betydande roll för barnets förmåga att utvecklas i skilda 

former av beteenden (Myruski et al., 2017). Studier visar att en nära förbindelse har 

betydelse för barnets emotionella, mentala och sociala utveckling (Andersson, 2018). Det 

sociala stödet har dessutom påvisats ha betydelse för människans positiva syn på livet och 

sunda livsstil (Andersson, 2018). Jämlikhet anses enligt Haglund (1996) vara en 

grundläggande utgångspunkt i skapandet av stödjande miljöer. 

2.5 Problemformulering 

Barns skärmtid och skärmanvändning ökar generellt och det blir vanligare att fler timmar av 

små barns vakna tid är skärmrelaterad. Samtidigt ökar även den stillasittande aktiviteten och 

allt fler barn drabbas av både fysiska och psykiska besvär. Skärmanvändning är numera en 

naturlig del av många barns liv och debutåldern för skärmanvändning sjunker. Barn till 

föräldrar med ett osunt förhållningsätt anammar många gånger likadana vanor samt att 

barnets emotionella utveckling riskerar att påverkas. Små barn exponeras för skärm trots att 

forskningen är begränsad gällande barns skärmtid och dess konsekvenser av användandet. 

Föräldrarna bär ansvar för barnens fysiska och psykiska utveckling, och har följaktligen en 

föräldrauppgift att vägleda barnet till ett hälsosamt skärmförhållningsätt, likaväl som att 

påverka barnen till aktivitetsvanor. Numera är likaså digitala verktyg obligatoriskt i 

förskolans läroplan, vilket gör att förskolan bär ansvar att förfogandet sker under rätta 

principer. Därför bedöms initiativ till interventioner gällande barns förhållningsätt till 

skärmtid i syfte att främja barnens förutsättning att växa upp under goda livsvillkor. 

Föräldrars uppfattning om barnens skärmtid anses vara av intresse att undersöka för att få 

ökad förståelse och medvetenhet om skärmtidens påverkan i förhållande till föräldrarnas och 

barnens egen användning. För att stärka möjligheten till goda levnadsvanor bedöms 

föräldrars och barns förhållningsätt till skärm vara aktuellt att undersöka. 
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3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka vilken uppfattning föräldrar med barn i förskoleåldern 

har om barnens skärmtid och hur skärmtiden påverkar barnens hälsa. 

3.1 Frågeställningar 

• Vilken uppfattning har föräldrarna om att barnen har skärmtid i förskolan? 

• Vilken uppfattning har föräldrarna om barnens skärmtid i hemmet? 

• Vilken uppfattning har föräldrarna av hur skärmtiden kan påverka barnens hälsa? 

4 METOD 

Under följande rubrik redovisas och motiveras val av studiens metod, urval, datainsamling, 

analys, etiska överväganden samt kvalitetskriterier.  

4.1 Studiedesign 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Metoden valdes då avsikten var att få ett 

helhetsintryck av föräldrars och barns förhållningsätt till skärmtid samt skärmanvändning i 

hemmet och i förskolan. Med en kvalitativ metod kan ett fenomen undersökas att utifrån ett 

holistiskt perspektiv tolka människors levda erfarenhet samt djupare förstå deras 

uppfattning (Kvale & Brinkmann, 2014). Holistiskt innebär enligt Patel och Davidsson (2011) 

att genom ett subjektivt förhållningsätt få en helhetsförståelse om området som ska studeras. 

En kvalitativ studiedesign var därför lämplig att använda eftersom föräldrars uppfattning om 

skärmtid och skärmtidens påverkan eftersöktes. 

4.2 Urval 

Studiens val av intervjupersoner är föräldrar till förskolebarn i åldern tre till fem år gamla 

som är placerade på Eskilstuna kommuns förskoleverksamheter. Respondenterna har valts 

för att begränsa studien rent geografiskt men också för att samtliga förskoleverksamheterna 

som valts för studien är uppdelade i likvärdiga moduler och åldersgrupper. Barn i 

storbarngruppen tre till fem år ansågs vara en lämplig grupp då WHO avråder yngre barn 

från att använda skärm. 
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Val av studierespondenter gjordes med en målriktad urvalsmetod, vilket enligt Bryman 

(2011) menas att deltagarna till studien har valts strategiskt utifrån relevans för studiens 

syfte. För att få kontakt med föräldrar kontaktades fyra olika förskoleverksamheter i 

Eskilstunakommun via mejl. Samtliga förskoleverksamheter blev tilldelade ett 

informationsbrev som sattes upp på anslagstavla av respektive förskola där föräldrar till 

förskolebarn frivilligt kunde välja att delta i studien. De föräldrar som hörde av sig om 

önskan att delta blev tilldelade ett missivbrev (Bilaga A) för att få tydligare information om 

studiens syfte och genomförande. Informationsbrevet delas också ut till Eskilstunas öppna 

förskolor där föräldrar även här fick möjlighet att delta frivilligt. Totalt deltog fem föräldrar, 

varav tre mammor och två pappor. Datainsamling skedde enligt överenskommelse, varav tre 

intervjuer genomfördes på stadsbiblioteket i Eskilstuna och två intervjuer genomfördes via 

telefon i hemmamiljö. 

4.3 Datainsamling 

Datamaterialet inhämtades genom semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman (2011) 

innebär att förhållandevis specificerade teman finns förberedda samtidigt som det finns 

utrymme för intervjuaren att utforma eller ställa följdfrågor i den ordning som lämpar sig 

under intervjutillfället. Metoden ansågs vara mest lämplig eftersom Bryman (2011) menar att 

frihet och anpassbarhet under intervjutillfället är nödvändigt, och då erfarenhet av 

intervjusamtal saknades.  

Inför datainsamlingen utformades en intervjuguide (Bilaga B). Den semistrukturerade 

intervjuguiden konstruerades för att medföra en ordnad minneslista under intervjuerna, 

vilket Bryman (2011) menar innebär frågor som är utformade för att beröra studiens 

frågeställning. I intervjuguiden formulerades övergripande teman utformade med syfte att få 

svar på frågeställningarna med tillhörande underfrågor för respektive område. Frågorna 

utformades till öppna och flexibla frågor för att möjliggöra eventuell omstrukturering under 

intervjutillfället, vilket Bryman (2011) hävdar kan vara avgörande för att få en djupare och 

öppen dialog med respondentdeltagarna.  

Teman i intervjuguiden är baserade på studiens frågeställningar och strukturerades enligt 

följande: föräldrarnas uppfattning om barnens skärmtid i förskolan, föräldrarnas 

uppfattning om barnens skärmtid i hemmet och föräldrarnas uppfattning om skärmtiden 

kan påverka barnens hälsa. Under varje tema ingick tre till fem frågor utformade för att 

beröra respektive område. Innan datainsamlingen inleddes på intervjurespondenterna 

utfördes en pilotintervju, vilket enligt Bryman (2011) kan vara önskvärt för att säkerställa 

intervjuguidens kvalitet. Pilotintervjun genomfördes på en förälder som uppfyllde kriterierna 

för studien och tiden för pilotintervjun varade i 20 minuter, vilket bedömdes kort och fler 

frågor utformades. Inom temat föräldrars uppfattning om skärmtiden kan påverka barnens 

hälsa skapades och formulerades fler frågor med syfte att beröra ämnet djupare än vad som 

lyckades åstadkommas under pilotgenomförandet. Två utav frågorna under temat om 
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föräldrars uppfattning om barnens skärmtid i hemmet missförstods och omformulerades 

även här.  

Innan intervjutillfället fick samtliga respondenter missivbrevet utskickat på mejl. De tre 

respondenter som intervjuades på biblioteket fick återigen ta del av missivbrevet på plats i 

samband med intervjun. Ett missivbrev är enligt Patel och Davidsson (2011) ett 

informationsbrev där bland annat information om studiens syfte, deltagarnas rättigheter, hur 

materialet kommer att användas samt kontaktuppgifter informeras. Intervjuerna som 

utfördes på biblioteket genomfördes individuellt i ett avskilt rum på dagtid. Två 

telefonintervjuer utfördes i avskilt rum i hemmamiljö under kvällstid på grund av oro kring 

coronavirus.  

Under genomförandet av intervjuerna anpassades vissa frågor för att lämpa sig bättre under 

samtalet. Samtliga frågor ställdes från intervjuguiden och några frågor ställdes också i en 

annan ordningsföljd för att frågorna uppfattades svåra att diskutera. Under intervjuerna 

fanns dessutom utrymme för följdfrågor samt att några nya frågor ställdes.  

Intervjuerna spelades in i ljudformat via mobiltelefonen för att underlätta bearbetningen av 

det insamlade datamaterialet, vilket enligt Bryman (2011) är betydelsefullt för att fånga 

respondenternas egna ord och uttryck. Efter varje intervju transkriberades materialet 

ordagrant inför dataanalysen. Under transkriberingen kodades samtliga intervjupersoner till 

IP följt av en siffra (exempelvis IP1, IP2 och så vidare) för att underlätta i dataanalysen. 

Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 12 och 25 minuter, och resulterade i 43 sidor 

transkriberad text.  

4.4 Analysmetod 

Analysmetod har genomförts med en kvalitativ innehållsanalys med fokus på manifest, vilket 

innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att fokusera på uttalade ord och meningar 

respondenten säger, till skillnad från en latent analys där syftet är att analysera textens 

underliggande mening. 

Ett första steg i analysprocessen var att läsa igenom samtliga transkriberade analysenheter. 

Sedan färgmarkerades meningsbärande enheter i intervjumaterielat som ansågs vara 

relevanta för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Meningsbärande enheter 

beskriver Graneheim och Lundman (2004) som betydelsefulla meningar eller fraser för 

studiens ämnesområde. Varje intervju markerades med egen färg för att underlätta vid 

eventuella feltolkningar eller om det fanns ett behov av att gå tillbaka till originalet i 

respektive analysenhet.  

Nästa steg i analysprocessen var att kondensera de meningsbärande enheterna, vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebär det att bryta ner och sammanställa meningarna för 

att få fram det centrala i den meningsbärande enheten. Efter kondenseringen kodades 

samtliga kondenserade meningsbärande enheter, vilket menas enligt Graneheim och 
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Lundman (2004) att etikettera med en eller två nyckelord som anses beskriva den 

meningsbärande enheten kortfattat. Koderna som ansågs representera likvärdig betydelse 

grupperades därefter in i underkategorier. De underkategorier som framställdes bedömdes 

vara de områden som respondenterna berört. Underkategorierna som framställdes ansågs 

sammanfatta analysenheternas innehåll och på så sätt kunde respektive område grupperas 

och slutligen sorteras ut i huvudkategorier. Huvudkategorierna som skapades bedömdes 

besvara frågeställningarna då dessa gav svar på studiens syfte. Ur analysen framkom följande 

åtta underkategorier: lärande syfte, digitaliseringens tillväxt, otydlighet i användandet, 

bekvämlighetsperspektiv, lärandeperspektiv, kontrollerad användning, fysisk påverkan och 

psykisk påverkan. Och följande tre huvudkategorier: Skärmens avsikt, Föräldrars 

förhållningssätt och Skärmtidens påverkan på hälsan. 

I resultatet har ordagranna citat presenterats från intervjumaterialet. Om ord eller delar har 

tagits bort har tre punkter inom hakparenteser ([…]) markerats. Efter att den fysiska 

analysprocessen genomförts fördes samtliga kategoriserade meningsbärande enheter in i en 

matris.  

Tabell 1: Exempel från analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

Dom sitter ju väldigt 

ofta vid datorn, och 

jag tänker varför gör 

dom det, för att det 

ska vara lugnt eller 

för att ni ska plocka i 

ordning. Jag har 

liksom aldrig fått 

reda på det, syftet 

med det (IP5). 

Dom sitter 

väldigt ofta vid 

skärmen och jag 

förstår inte 

syftet med det 

Varför 

skärmen 

används 

Otydlighet i 

användandet 

Skärmens avsikt 

 

4.5 Etiska överväganden 

Ett etiskt förhållningsätt bör genomsyra samtliga delar i studiens genomförande, vilket 

betyder att de som bedriver forskning bör förhålla sig enligt de forskningsetiska principerna 

för att värna om deltagarnas integritet, konfidentialitet och frivillighet (Vetenskapsrådet, 

2017). De grundläggande etiska principerna (Bryman, 2011) och som har grundat de etiska 

övervägandena i studien är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  
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Informationskravet innebär enligt Bryman (2011) att respondenterna ska få information om 

studiens syfte, villkor för deltagandet samt att deltagandet är frivilligt, vilket innebär att de 

när som helst kan avbryta sitt deltagande. Deltagaren har också rätt att få veta hur studien 

kommer att genomföras. Samtlig information delgavs respondenterna genom missivbrevet 

där de själva även fick avgöra om de ville delta i studien. I och med att de anmälde sig 

frivilligt till studien och att de före varje intervju gav sitt samtycke till att delta i intervjun 

uppfylldes samtyckeskravet.  

Konfidentialitetskravet handlar om att behandla insamlade data samt personuppgifter 

anonymt så att ingen obehörig kan identifiera personen som deltar (Bryman, 2011). Efter 

varje genomförd intervju överfördes ljudformatet och förvarades tillsammans med 

utskrifterna i en lösenordskyddad mapp där utomstående icke hade tillgång till materialet. 

Konfidentialiteten uppnåddes även genom att koda intervjupersonerna för att inte avslöja 

vem som sagt vad. Nyttjandekravet betyder enligt Bryman (2011) att de uppgifter som samlas 

in får enbart användas för studiens ändamål, vilket respondenterna delgavs information om i 

missivbrevet. Efter färdig studie kommer datamaterialet att raderas för att säkerställa 

nyttjandekravet. 

4.6 Kvalitetskriterier 

De kvalitativa kvalitetskriterierna som beaktas i studien är: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmerbarhet (Bryman, 2011). Kriterierna har kontinuerligt beaktats för 

att kvalitetssäkra studiens tillförlitlighet, vilket Bryman (2011) menar är angeläget för att nå 

en sanningsenlig social verklighet.  

För att frambringa trovärdighet är det enligt Kvale och Brinkmann (2014) essentiellt att 

frågorna är utformade så att respondenterna upplever frågan som tydlig, så att 

respondenternas svar utfaller korrekt i sammanhanget. Intervjuguiden granskades av flera 

personer samt att en pilotintervju genomfördes, vilket Bryman (2011) även bekräftar stärker 

studiens trovärdighet. Respondenterna i studien består av en variation av kvinnliga och 

manliga föräldrar, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) betraktas styrka 

trovärdigheten då flera perspektiv av området framförts. Transkriberingen har översatts i 

egentlig mening från tal till skrift samt att ordagranna citat har presenterats i resultatet, 

vilket Graneheim och Lundman (2004) hävdar stärker trovärdigheten genom att förtydliga 

respondenternas uppfattning. Graneheim och Lundman (2004) relaterar också till 

betydelsen av att välja de mest lämpade meningsbärande enheterna i analysen. Att breda och 

långa stycken kan innehålla flera betydelser samtidigt som det finns en risk för fragmentering 

i korta enheter. I genomförandet av den kvalitativa innehållsanalysen beaktades detta genom 

att kontrollera styckets betydelse samt att välja de meningsbärande enheterna som ansågs 

besvara syftet tydligt.  

Överförbarhet menas hur väl resultatet kan användas i en annan kontext vid en senare 

tidpunkt (Bryman, 2011). Studiens kontext har presenterats tydligt och grundligt för att få en 
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så detaljerad och fyllig redogörelse av studiens sociala verklighet, även har de lämpligaste 

citaten valts ut och uppvisats i resultatet för att tydliggöra respondenternas uppfattning, 

vilket Graneheim och Lundman (2004) menar är sätt att beakta och öka studiens 

överförbarhet.  

Studiens pålitlighet har beaktats genom att skapa en tydlig och fullständig redogörelse av 

samtliga delar i forskningsprocessen, vilket enligt Bryman (2011) är grundläggande för att 

kunna bedöma och säkerställa studiens tillförlitlighet. Med en fullständig och tillgänglig 

beskrivning ökar möjligheten att studien kan upprepas under liknade omständigheter och 

åstadkomma likande resultat. Samtliga metodval som tagits i studien har dessutom grundats 

utifrån vetenskapliga studier och litteratur gällande kvalitativ metod, vilket ger ökad 

förutsättning att liknande studier kan genomföras av andra.  

Konfirmerbarheten har beaktats genom att inte låta egen värdering eller tolkning påverka 

studiens datainsamling, analys och resultat. För att öka konfirmerbarheten har resultatet 

noga granskats och övervägts så att endast respondenternas åsikt presenterats, vilket enligt 

Bryman (2011) är ett sätt att styrka objektiviteten. I resultatet har även tydliga och skilda 

citat presenterats för att påvisa respondenternas olika uppfattningar.  

5 RESULTAT 

Under följande rubrik presenteras resultatet kopplat till studiens tre frågeställningar.  

5.1 Föräldrars uppfattning om skärmens avsikt i förskolan 

5.1.1 Skärmen används för lärande 

Flera utav föräldrarna uppfattar digitala verktyg som ett positivt redskap inom den 

kommunala läroplanen och anser att det är bra för barnets lärande. Användningen möjliggör 

att barn kan hänga med i den teknologiska utvecklingen både på barnets fritid och inom 

förskolemiljön. Digitala verktyg anses i flera anseenden vara bra för barnens utveckling samt 

att barnen får lärdom och förberedelse om hur verktyget används inför kommande vuxenliv.  

Det kan ju främja aktivitet och sådana saker, vi lever ändå i ett sånt digitaliserat samhälle nu 

så barn på ett sätt behöver ju komma in i det också för att inte hamna i någon form av 

utanförskap sen när dom blir äldre. (IP3) 

Tänker att barnen kanske ändå behöver hänga med lite, det är ju inte bara negativa grejer med 

det utan det finns ju många positiva aspekter med skärm också. (IP2) 



 

15 

 

Föräldrarna uppfattar att verktyget används i pedagogiskt syfte samt att det används i 

situationer där avsikten är att lära barnet om olika aspekter. Det finns även kännedom om att 

digitala verktyg används under barnets utvecklingssamtal där syftet är att involvera barnen i 

mötet och att digitaliseringen används som ett redskap för både barn och pedagog, och på så 

sätt också för ett pedagogiskt lärande. 

Vet att dom använder ipaden mycket under utvecklingssamtal, inte bara pedagogerna utan att 

barnen också får vara med, och då får dom rita familjer, ja alltså deras familjer, på dom själva, 

och så sätter pedagogerna in bilderna som dom har dokumenterat från utflykter som dom har 

gjort, […] och så har dom under utvecklingssamtalet […] utgått från det här dokumentet i 

paddan och tanken är väl att barnen ska föra hela utvecklingssamtalet. (IP3) 

5.1.2 Digitaliseringens tillväxt 

Flera av föräldrarna uppfattar att tillämpningen av digitala verktyg har ökat generellt inom 

förskoleverksamheterna. Föräldrar med barn på storbarnsavdelningen upplever en ökad 

användning av skärmtid jämfört med när barnen var placerade på småbarnsavdelningen. Det 

finns en uppfattning om att digitala verktyg används i flera syften och i olika kontext nu än 

jämfört med tidigare.  

När barnen var mindre så använde dom det väl inte så mycket men nu när dom går på 

storbarnsavdelningen så använder dom det betydligt mer än vad dom gjorde till en början iaf, 

så där har man ju märkt skillnad. (IP1) 

Vi var uppe och hälsade på på en avdelning för ett snäpp äldre barn […] och där hade dom en 

storbildsskärm som man kunde trycka digitalt på, och där stod barnen och dansade och 

spelade musik men jag vet inte riktigt, kollade inte jättenoga, men på den avdelningen hade 

dom lite mer sånt fick jag uppfattning av. (IP2) 

5.1.3 Otydlighet av skärmanvändning i förskolan 

Flera utav föräldrarna uppfattade ett otydligt syfte med digitaliseringen inom 

förskoleverksamheten. Föräldrarna känner till att digitala verktyg används men omtalade en 

otydlighet kring när verktygen används i olika sammanhang och hur verksamheten förhåller 

sig till det pedagogiska lärandet. Föräldrarna har svårt att ge en uppfattning beträffande hur 

mycket skärmen används utan uttrycker ”Det är svårt för mig att säga exakt hur mycket 

dom använder det men jag vet att dom gör det (IP1)”. Beroende på hur lång tid barnet har 

gått på förskolan speglar också föräldrarnas kännedom av den digitala användningen.  

Jag har även ställt en fråga […] till förskolan hur dom används men fick väl inte direkt något 

bra svar […], men dom använder ju paddorna i många situationer. (IP1) 

Dom sitter ju väldigt ofta vid den där datorn, och jag tänker varför gör dom det, är det för att 

det ska vara lugnt eller för att ni ska plocka ordning? Jag har liksom aldrig fått reda på det, 

syftet med det. Och jag tycker det händer väldigt ofta. (IP5) 
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En utav föräldrarna anmärker i fråga om hur de digitala verktygen används, att 

användningen vid flera tillfällen har uppmärksammats nyttjats utan lärande syfte. Flera utav 

föräldrarna uttrycker en osäker uppfattning om i vilka förhållanden skärmen används samt i 

vilken omfattning barnen exponeras för skärmtid under deras tillfälle på förskolan. Likaså 

uttrycks en otydlig kännedom om medvetenheten kring hur vidareutvecklingen av 

digitaliseringen inom verksamheten går till samt hur användandet utvärderas.  

Tycker nog väldigt mycket att jag ser den här filmen som är på och alla barn sitter i soffan utan 

något som helst lärande utav det. […] så jag tycker inte att dom använder det så mycket i 

lärande syfte, inte av det jag har sett. Till viss del gör dom det, ibland […] men jag tycker att 

det är mycket film utan någon pedagogik bakom det. (IP5) 

5.2 Föräldrars förhållningssätt till barns skärmanvändning i hemmet 

5.2.1 Skärmen ur ett bekvämlighetsperspektiv 

I hemmet tycks föräldrar vilja göra annat med barnen än att ägna onödigt mycket tid framför 

skärmen, men anser att det är bekvämt ibland att låta barnen underhållas av någon form av 

skärm. Ett viktigt förhållningsätt anses vara att använda sunt tänkande gällande barns 

skärmtid och att skärmen inte bör användas för att sysselsätta barnet under en längre tid.  

Sunt tänkande att man tänker att barnet behöver få den här stimulansen på andra sätt också, 

och då kan jag tycka att det inte är något fel om man sitter och kollar en timme extra på film 

på kvällen. (IP2) 

Flera föräldrar anser också att det är angeläget att tänka på både sin egen och barnens 

exponering av skärm, att föräldrarnas förhållningsätt är betydelsefullt för att vara närvarande 

samt för att förmedla och lära till ett sunt användande. En förälder uttalar dessutom att det 

är lättare att vara närvarande i barnets lek om barnet inte sitter vid skärmen. 

Vi försöker ju tänka på det faktiskt, både hur vi som föräldrar förhåller oss till skärmtiden 

framför barnen och hur man exponerar dom för skärmar. (IP2) 

Dels för att man själv som förälder kan […] vara med på ett helt annat sätt och leka med 

barnen och tågbanan än när dom sitter och kör tågbana på en padda. (IP1) 

Föräldrarna berättar att barnens skärmtid varierar under dagen men vardagligast inträffar 

skärmtid morgon och kväll innan läggdags då barnen kollar på film eller barnprogram. 

Annan skärmtid tycks ske okontrollerat vid olika tillfällen under dagen och beroende av 

situation. Vanligast är tillika att skärmen används i situationer för att få en lugnare tillvaro 

men det händer också att föräldrarna använder skärmen i bekvämlighet, exempelvis om 

föräldern behöver agera hushållssysslor. Flera utav föräldrarna berättar att någon form av 
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skärm används vid behov och att skärmtiden avgör hur aktivt barnet förekommit resterande 

tid under dagen. 

5.2.2 Skärmen ur ett lärandeperspektiv 

Det finns olika uppfattningar om skärmens betydelse och om det är viktigt för barnens 

lärande. Flera utav föräldrarna anser att skärmen kan användas i pedagogiskt lärande och på 

så sätt vara ett bra verktyg för barnen i olika situationer. Att ”lika gärna som att bläddra i 

pedagogiska böcker kan man sitta med en padda” (IP2).  

Föräldrarna anser dessutom att det både finns för- och nackdelar med skärmanvändning och 

att en angelägen aspekt är omfattningen barnen exponeras framför skärmen samt vad de 

exponeras för. Föräldrar menar på att skärmen kan vara bra i vissa sammanhang men i andra 

fall tycks den användas i fel syfte. 

Sen är det ju bra på andra sätt med digitala verktyg att dom lär sig engelska lite fortare och 

sådär, men jag tror ändå att det är mer negativt än vad det är positivt. (IP4) 

Några utav föräldrarna berättar om ett upplevt krav av att äga en surfplatta eller Ipad i nutida 

samhälle, och att det finns en oro för att barnet ska känna sig utanför om barnet inte har 

någon utav nuvarande skärmar.  

Ja det kan nog uppstå mobbning […] det tror jag absolut är ett förekommande, och det vill 

man ju inte heller att ens barn ska uppleva det så då kanske man köper en bara för att dom 

inte ska känna sig utanför, man följer strömmen. (IP1) 

5.2.3 Skärmen under kontrollerad användning 

Förhållningsättet kring skärmregler har föräldrarna olika uppfattningar om. Samtliga 

föräldrar uttrycker att de inte har några skärmregler på grund utav att de anser att barnen är 

för små för att förstå regler kring användandet och att skärmtiden i stället regleras på ett sätt 

som uppfattas förhålla sig till familjens livsstil. Skärmregler uppfattas av föräldrarna mer 

angeläget när barnen blir äldre.  

Vi har ju […] ett äldre barn också som använder mycket skärm, så vi har faktiskt satt upp 

skärmtidsregler. (IP3) 

Föräldrar framställer angelägenheten av att uppmärksamma barnens skärmtid och att 

begränsa användningen till rätt syften, som en förälder uttrycker ”det är viktigt att man 

försöker begränsa […] skärmtiden och sätta ramar för vad dom får titta på” (IP1). Det 

framkommer även att det anses vara essentiellt att när barnen använder skärmen så bör det 

vara i lärande syfte. 

Föräldrar tycks dessutom vilja begränsa skärmtiden till stunder så det anses behövas som 

mest. De nämner på samma sätt en svårighet att hela tiden vara närvarande och se vad 

barnen exponeras för på skärmen samt att det förekommer att barnen kommer in på sådant 
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som anses vara olämpligt. Deras uppfattning är också att det är oerhört lätt för barnen att 

ladda ner appar och spel som egentligen rekommenderas för äldre barn. 

Jag tänker som på youtube att det går ju att klicka in sig på allt möjligt […] om man inte har 

barnlås, […] det går ju inte att låta som sitta en sekund med den utan att det kan vara någon 

video som dyker upp och som inte alls är bra för barn att se. (IP3) 

5.3 Föräldrars uppfattning om skärmtidens påverkan på barnens hälsa 

5.3.1 Fysisk påverkan 

Det finns en uppfattning hos föräldrarna att ett osunt skärmanvändande kan påverka den 

fysiska hälsan hos barnen. Oron ligger främst för de äldre barnen samtidigt som några 

föräldrar tror att skärmanvändningen kan påverka små barns beteende och det således är 

essentiellt med begränsningar gällande skärmtid redan i tidig ålder.  

Man är ju rädd för att det ska påverka ens barns utveckling på det sättet, att det ska bli en 

negativ trend att man ska bli mer stillasittande i stället för att vilja vara ute och leka […] och 

nu kanske jag tänker lite äldre barn men ja, definitivt, och den trenden börjar ju någonstans. 

(IP2) 

Föräldrar har uppfattningen om att den stillasittande aktiviteten ökar generellt bland barn 

och uttrycker att det finns en oro både för barnens fysiska och psykiska hälsa. Den fysiska 

aktiviteten anses vara betydande för att äldre barn inte ska bli stillasittande, uttråkade och 

antisociala. Det finns likaså uppfattning om att skärmen begränsar barn att utföra fysisk 

aktivitet, att barn väljer att stanna hemma och vara sociala via sociala medier i stället för att 

aktivera sig.  

Det är så himla många spel och det är så mycket kompis-häng över sociala medier, typ via 

snapchat, sms […] och videosamtal och jag tror absolut att telefoner och surfplattor och allt 

sånt här förhindrar och mycket fysisk aktivitet. (IP3) 

5.3.2 Psykisk påverkan 

Det finns likaså uppfattning om att skärmtiden samt det barnen exponeras för kan ha 

påverkan på den psykiska hälsan. Föräldrar uttrycker oro och bedömer att om barnet 

exponeras under lång tid för skärm kan det påverka både mentalt samt barnets beteende 

beroende av vad som visas på skärmen.  

Om ett barn får sitta med ipad eller vad det nu är i flera timmar så tänker jag att det måste 

påverka, man blir ju fruktansvärt hjärntrött men inte trött i kroppen alls och det blir en 

påverkan på deras sömn. (IP3) 
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Att dom får se mycket mer intryck än vad jag tror att deras hjärnor klarar av i den åldern. 

(IP1) 

Föräldrar framställer en oro för om barnet får för många intryck samt att det är svårt för barn 

i yngre ålder att bearbeta allt dom ser på skärmen. Det uttrycks dessutom en oro angående 

stillasittandebeteende och integrationsproblematik. En förälder uttrycker ”det blir ju rätt 

asocialt med en padda” (IP4) och flera föräldrar bedömer att barnet kan löpa större risk att 

utveckla ett antisocialt beteende av användandet.  

Jag är ju rädd att det ska bli såhär antisocialt, att dom inte lär sig, det är ju så mycket med det 

här sociala samspelet, att dom lär sig hur man integrerar med andra människor, och andra 

barn och kompisar, och det är ju mycket av det här dom behöver lära sig från grunden, och det 

är väl det jag är mest rädd för att dom glömmer bort hur man faktiskt leker. (IP2) 

Föräldrar anser tillika att olika former av krav som barnen ser och uppfattar via sociala 

medier kan ha betydelse för deras psykiska hälsa senare i livet. Föräldrarna beskriver även en 

viss rädsla för att barnen ska utsättas för nätmobbning eller annan form av olämpligt 

innehåll som kan påverka barnens personlighetsgrund.  

Tittar dom på våldsgrejor när dom är små så kanske det påverkar dom när dom är äldre, att 

dom har ju liksom blivit vana och sett såna där actionspel […] i tidig ålder och det kanske ger 

en effekt på hur man ser på saker och ting senare. (IP1) 

6 DISKUSSION 

Under följande rubrik diskuteras och motiveras studiens metod och resultat samt styrkor och 

svagheter med utförandet.  

6.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod har använts för att besvara studiens syfte. Det ansågs erfordras en 

djupare förståelse och beskrivning av föräldrars uppfattning gällande barns skärmtid samt 

hur användningen ansågs påverka barns hälsa. Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att 

kvalitativ metod lämpar sig om syftet är att få en djupare förståelse om fenomenet eller en 

uppfattning om sammanhanget som avser studeras, jämfört med enligt det Bryman (2011) 

påstår att med kvantitativ design låta forskaren styra och strukturera undersökningen. 

Utgångspunkten i en kvalitativ metodstudie blir respondenternas perspektiv och deras 

uppfattning, vilket blir det betydelsefulla och angelägna i studien. Således bedömdes den 

kvalitativa metoden vara lämplig då ett mer ingående och grundligt arbete av området tänkts 

studeras. Den kvalitativa metoden bedömdes förklara samspelet mellan olika aspekter i den 
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sociala verkligheten i föräldrarnas och barnens naturliga miljö. Intentionen var även att få en 

uppfattning beträffande omständigheterna som bidrar till att barn introduceras till skärmtid 

samt skärmanvändning i tidig ålder, att på något vis få en glimt om varför fenomenet är så 

allmänt. Den kvalitativa metoden ansågs likaså kunna öppna upp för nya perspektiv och 

infallsvinklar, vilket också ansågs användbart så området är relativt outforskat.  

6.1.1 Diskussion om urval 

Urvalet till studien var föräldrar till förskolebarn mellan tre och fem år. Avgörande ålder på 

förskolebarnen baseras på WHO:s riktlinjer (2019) och rekommendation gällande barns 

skärmanvändning. Enligt WHO:s rekommendationer (2019) bör barn under två år icke 

exponeras för skärm, därför valdes åldersgruppen att inte vara ett urvalsfokus. En målriktad 

urvalsmetod användes för att respondenterna till studien valdes strategiskt. Föräldrar till 

förskolebarn betraktades vara relevanta för studiens forskningsfrågor, vilket Bryman (2011) 

beskriver en strategiskteknik för att skapa överenstämmelse mellan urval och studiens 

område att undersöka. Det målinriktade urvalet bedömdes vara lämpligt eftersom 

respondenterna gav all information som behövdes för att besvara studiens syfte. 

6.1.2 Diskussion om datainsamling 

I utformningen av intervjuguiden omformulerades frågorna ett flertal gånger. Området som 

frågorna förväntades beröra upplevdes i vissa mån svåra samt känsliga att diskutera. En 

föreställning är att barns skärmtid kan förknippas med sämre vanor eller ett osunt beteende 

och att avsikten utfaller att bedöma föräldrarnas förhållningsätt. En oro förelåg att eventuella 

följdfrågor skulle uppfattas dömande eller personliga då tidigare erfarenhet av intervjusamtal 

inte fanns, därför valdes en pilotintervju att utföras. Övning och erfarenhet inom 

intervjuteknik är enligt Kvale och Brinkmann (2004) grundläggande för ett optimalt 

fullföljande. Bryman (2011) hävdar att en pilotintervju rekommenderas för att testa 

intervjufrågornas kvalité samt för att intervjuaren ska erhålla erfarenhet av metoden. 

Utförandet kan likaså beaktas som en styrka gällande studiens trovärdighet. Frågorna i 

intervjuguiden har anpassats och formulerats övergripande samt på ett generellt sätt för att 

respondenterna skulle tolka frågorna mindre personliga. Det upplevdes även en mer 

fördjupad och innehållsrik beskrivning när generella frågor ställdes.  

Antalet förberedda intervjufrågor upplevdes lämpliga, trots att tidsåtgången för intervjuerna 

varierade. Den första telefonintervjun varade under 12 minuter men bidrog ändå till värdefull 

information, vilket ansågs inte påverka resultatet negativt. Dock går det inte att utesluta att 

eventuella faktorer påverkat respondenternas svar då intervjusamtalen genomförts utan 

fysisk närvaro, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. Bryman (2011) påstår ändå att det 

finns fördelar med telefonintervju jämfört med direkta intervjuer. Dels så anses metoden 

vara förmånligare om studien riktar sig till individer som är svårare att få tag i. I detta fall, på 

grund av coronapandemin försvårades situationen att genomföra direkta intervjuer och i 

stället föreslogs telefonintervju. I studiens fall bedöms metoden likaså kunna vara en fördel 
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då respondenten och intervjuaren inte är fysiskt närvarande för varandra. Därutav kan det 

vara lättare att besvara frågor som upplevs känsliga. Dock så utfördes intervjun på kvällstid, 

vilket påverkade den mentala närvaron samt att färre följdfrågor ställdes. Dessutom går det 

inte att utesluta att eventuella faktorer påverkat respondenternas svar 

6.1.3 Analysdiskussion 

För att erhålla en korrekt bild av det som sagts under intervjuerna transkriberades 

datamaterialet ordagrant, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) styrker studiens 

trovärdighet. Då studien fokuserar på manifest innehållsanalys valdes uttryck som 

exempelvis ”mm” att tas bort för att möjliggöra tolkning av sammanhängande betydelse. 

Fokuset har riktats mot uttryckta ord och meningar med syfte att få en förståelse om 

föräldrarnas uppfattning.  

I steget då meningsbärande enheter plockades ut markerades samtliga respondenters 

intervjuutskrifter med en särskild färg, exempelvis markerades IP1:s meningsbärande 

enheter med orange, IP2 med gul och så vidare. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bör 

meningsbärande enheter som anses besvara studiens frågeställning markeras med en färg för 

respektive frågeställning. Dock ansågs det vara lättare att återkoppla till separat respondent 

om varje IP utsågs en egen färg. Metoden upplevdes även underlätta i utformningen av 

analysmatrisen. Ur en etisk aspekt värnar likaså metoden om respondenternas 

konfidentialitet.  

Under analysprocessen följdes Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning gällande 

kvalitativ innehållsanalys. Det innebär att samtliga steg från att ta ut meningsbärande 

enheter till slutligen utarbetade kategorier har genomförts grundligt och i den process som 

ansågs kunna redogöra för tillvägagångsättet tydligt. En personlig upplevelse var genom att 

klippa ut meningsbärande enheter samt kondensera materialet fysiskt bidrog en djup och 

påläst förståelse av datamaterialet. Genom att analysen genomfördes fysiskt och digitalt 

kontrollerades nyckelorden i kodningen så att dessa tolkats efter respondentens ord, vilket 

även bedöms styra studiens trovärdighet.  

6.1.4 Etikdiskussion 

Vid genomförandet av studien har informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beaktats genomgående. En forskningsetisk fråga 

har förekommit att skydda respondenternas integritet och konfidentialitet, vilket har 

beaktats under studiens genomförande. Utvalda förskoleverksamheter samt öppnaförskolor i 

Eskilstuna kommun tilldelades ett informationsbrev med syfte att erhålla frivilliga 

respondenter för studien. Därefter fick samtliga föräldrar som önskade delta missivbrevet 

skickat till sin mejl för att få tydligare samt grundlig information om studiens syfte och 

genomförande. Innan intervjun började fick dessutom samtliga respondenter bekräfta att de 

tagit del av informationen, vilket bedöms beakta samtyckeskravet.  
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Datamaterialet insamlades genom att spela in intervjuerna i ett ljudformat via 

mobiltelefonen, vilket Bryman (2011) framhäver kan vara en risk då tekniska problem kan 

uppstå. Trots att datamaterialet är införskaffat både via direkt intervju samt telefonintervju 

inträdde inga tekniska problem. Dock betraktades det inspelade materialet vara angeläget att 

behandla varsamt för att beskydda respondenternas konfidentialitet, därav överfördes 

ljudformatet till annan lösenordsskyddad enhet samt att det inspelade materialet raderades 

från mobiltelefonen. Därutav har ingen obehörig tagit del av datamaterialet. Genom att tänka 

på hur materialet skyddas har konsekvenser gällande respondenternas säkerhet övervägds, 

vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan vara ett etiskt problem i planeringen av 

utförandet av studien. När resultatet och studien är fullföljd kommer likaså samtliga 

uppgifter att raderas för att ta hänsyn till nyttjandekravet.  

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

Ett sätt att styrka studiens trovärdighet hade kunnat göras om respondenterna bekräftat 

tolkningen av det transkriberade datamaterialet. Bryman (2011) menar att detta kan göras i 

form av en respondentvalidering, vilket innebär om en enighet existerar beträffande 

materialet intygas också deltagarens uttrycka ord och meningar, vilket skapar ett 

trovärdigare resultat. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är bekräftelsen likaså ett etiskt 

dilemma för att säkerställa att texten är lojal mot respondenternas muntliga uttalande, i detta 

fall fanns inte tid för att visa respondenterna materialet på grund av tidsbegränsning samt 

coronapandemins utbrott. Enligt Bryman (2011) anses även en variation av deltagare öka 

studiens trovärdighet. I studien deltog både mammor och pappor med sin uppfattning om 

barns skärmtid, vilket anses ge ett bredare och perspektiv inom området.  

För att stärka studiens överförbarhet är det angeläget att tydligt och fylligt redogöra för den 

sociala kontext som undersöks, vilket enligt Bryman (2011) möjliggör att resultatet kan 

användas i en annan kontext samt vid en senare tidpunkt. För att säkerställa studiens kvalitet 

har tillvägagångssättet även redogjorts för att få en tydlig beskrivning gällande metodval. 

Bryman (2011) framställer också att redogörelsen är essentiell för att stärka studiens 

pålitlighet. Om likartade studier ska genomföras med likande resultat behövs en fullständig 

redogörelse för studiens alla genomförda steg, vilket bedöms ha fullföljts och möjliggör 

fortsatta studier inom området. Dock finns en risk att respondenternas svar skiljer sig eller 

att eventuella faktorer påverkar datainsamlingen vid en senare tidpunkt. Det skulle även 

kunna vara så att två olika datainsamlingsmetoder bedöms inte vara nödvändigt. 

För att stärka studiens konfirmerbarhet har noga utvalda citat presenterats i resultatet. Dels 

för att påvisa en bredd av respondenternas olika uppfattningar samt för att redogöra skildra 

åsikter. Genom att fokuset låg på att redogöra för respondenternas uppfattning bedöms egna 

värderingar och åsikter inte ha påverkat resultatet. Bryman (2011) hävdar dock att fullständig 

objektivitet är omöjligt att uppnå, men genom att granska och noggrant presentera 

analysmaterialet bedöms en hög objektivitet ha förekommit. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Under följande rubrik diskuteras studiens resultat. 

6.2.1 Diskussion om föräldrars uppfattning om skärmens avsikt i förskolan 

En uppfattning var att digitala verktyg är ett positivt verktyg inom den kommunala 

läroplanen och ansågs vara bra för det pedagogiska lärandet. Flera utav föräldrarna anser att 

det är bra för barn att hänga med i den teknologiska utvecklingen och att det på så vis bör 

användas både i hem- och förskolemiljö. Då digitala verktyg nu mer är obligatoriskt enligt 

förskolans läroplan (Skolverket, 2018) tycks användningen ökat inom verksamheterna. 

Flertalet förskolor inom kommunen investerar nu i läsplattor och anser att verktyget kan 

stödja till en lärorik och rolig utvecklingsgrund som förväntas bidra till ett livslångt lärande 

(SKOLFS 2018:50). Föräldrar uppfattar en ökning av digitala verktyg och påtalar betydelsen 

av att verktyget ska användas i rätt syfte.  

Även om det finns en uppfattning om att digitala verktyg anses vara bra upplevs en oklarhet 

om hur digitala verktygen används inom förskoleverksamheten. Skärmens avsikt upplevs 

otydlig och att i vissa sammanhang har skärmen använts i opedagogiskt syfte. Föräldrar 

anser att det finns en svävande redogörelse för syftet av olika lärandemetoder som utgörs i 

form av digitalisering. Det upplevs även att en lärandemetod används fåtalet gånger samt att 

det inte sker någon uppföljning kring lärandet. I en kvalitativ studie gällande digitaliseringen 

inom förskolan uttrycker pedagoger en oro gällande digitala verktyg samt att det finns en 

oförberedd plan om hur en pedagogisk lärandemetod ska gå till (Palaiologou, 2016), vilket 

skulle kunna vara en förklaring till föräldrars uppfattning. Att pedagogerna erhåller kunskap 

om hur de ska använda sig av digitaliseringen tycks vara en betydande aspekt.  

Enligt Skolverket (2018) ska förskolan uppmuntra till lek och att barn får experimentera, 

vilket tillika är betydande för barns utveckling och hälsa. Digitala verktyg kan enligt Ljung-

Djärf och Tullgren (2009) betraktas som ett hot då barnens rörelseförmåga begränsas, vilket 

även kan vara en risk för barns utvecklingsmöjlighet (Ljung-Djärf & Tullgren, 2009). Rörelse 

anses vara en essentiell och betydande aspekt, enligt föräldrarnas uppfattning. Därav anses 

en tydlighet av digitaliseringens avsikt vara angelägen så inga tveksamheter framkommer 

gällande barns utvecklingsmöjlighet. Den sociala närvaron verkar likaså vara ett stöd 

gällande barns förhållningsätt samt möjligheten att lära genom digitaliseringen. Relationen 

och stödet från barnens närmiljö ökar förutsättningarna att växa upp under hälsosamma 

förhållanden (Myruski et al., 2017), vilket också stärker behovet av stödjande miljöer. 

Digitaliseringens avsikt erfares på så vis vara avgörande om verktyget används på rätt sätt, 

likaså att det finns en tydlig plan angående vad digitala verktyg ska användas till. 

6.2.2 Diskussion om föräldrars förhållningsätt till skärmanvändning i hemmet 

Det beskrivs vara olika uppfattningar om barnens skärmtid i hemmet. Flera av föräldrarna 

förklarar att skärm används vanligtvis på morgon samt kväll och att syftet är att varva ner. 
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Om skärmen använts mer under dagen beror oftast på hur dagen har sett ut samt barnets 

humör. Det uttrycks även en medvetenhet samt ett betänksamt förhållningsätt att skärmen 

bör användas i sunt förnuft och inom rimliga gränser, att små barns exponering av skärmtid 

bör ske i lagom mängd. WHO (2019) har infört riktlinjer gällande barns skärmtid, sömn och 

fysiska aktivitet för att möjliggöra barns hälsosamma villkor samt förutsättningarna att lägga 

grunden för ett friskt liv. En lagom mängd skärmtid anses inte försämra förutsättningarna 

för barns hälsosamma livsstil, dock anses flera faktorer i omgivningen påverka och vara 

betydande för ett sunt förhållningsätt. WHO:s riktlinjer (2019) består av rekommendationer 

för barns vanor för att växa upp med bra sömnvanor och ett aktivt liv, men enligt Myruski et 

al (2017) påverkas likaså barns vanor av föräldrars förhållningsätt. Om föräldrar använder 

skärm i hög omfattning kan det påverka barnets sociala och emotionella utveckling. 

Andersson (2018) påstår även att föräldrars förhållningsätt till olika aspekter också kan 

påverka hur barnen utvecklas till dessa. Avseende detta anses det sociala stödet från 

föräldrar vara en grundläggande faktor för att barn ska möjliggöras ett sunt förhållningsätt 

till skärm. Om barns förhållningsätt till skärm speglas av föräldrarnas användning krävs en 

förståelse om eventuella konsekvenser. Likaså blir föräldrars förhållningsätt till den fysiska 

aktiviteten betydande för hur barnet förhåller sig till rörelse och aktivitet senare i livet. Den 

sociala kognitiva teorin (Bandura, 1998) anses likaså kunna förklara hur dessa aspekter 

samspelar med varandra. Stödjande miljöer samt den sociala kognitiva teorin förtydligar 

hur barn lär och utvecklas av beteenden och faktorer i omgivningen som interagerar med 

varandra, vilket enligt Lindqvist (2017) också är betydande för barns möjlighet att utvecklas. 

Föräldrar uppfattar likaledes att skärmtiden bör begränsas för att inte påverka barnens hälsa 

på något vis. Regler gällande skärmtid uppfattas vara relevant när barnen blir äldre då 

barnen nu anses vara för små för att förstå reglering av tid. Samtidigt kan skärmregler för 

små barn anses vara angeläget då Folkhälsomyndigheten (2018) hävdar att barns hjärnor 

utvecklas i högsta grad då barnen är små samt att det sker i samspel med faktorer i barnens 

omgivning. Barns förhållande till skärmtid är alltså något som skulle kunna påverkas samt 

stödja ett beteende redan i tidig ålder. Den sociala kognitiva teorin anser att förändringar i 

miljön samt sociala faktorer kan främja ett hälsosammare beteende, vilket också kan stärka 

betydelsen av skärmregler samt föräldrars förhållningsätt till skärmanvändning för att barn 

ska växa upp med ett sunt skärmbeteende. Lindqvist (2017) menar också på att individen lär 

av att observera omgivningen, vilket också barn anses göra. Föräldrars stöd tycks även vara 

relevant och betydande för barns utveckling. 

Den sociala kognitiva teorin anses kunna förklara hur individen tar lärdom av erfarenhet 

samt hur individen lär och utvecklas genom att observera miljön där individen befinner sig, 

likaså hur en individ påverkas av personer i sin omgivning (Lindqvist, 2017). Enligt Bandura 

(1998) kan förändringar i miljön, påverkan från olika sociala faktorer främja ett 

hälsosammare beteende. Den sociala kognitiva teorin kan stödja till positiva och negativa 

förstärkningar som i sin tur kan leda till en beteendeförändring. Teorin beskriver dessutom 

att den sociala miljön ses som grundläggande för en individs beteende och livsstil (Bandura, 

1998). 
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6.2.3 Diskussion om föräldrars uppfattning om skärmtiden påverkan på barnens 

hälsa 

Föräldrar uttalar en uppfattning om att skärmtid och skärmanvändning kan påverka barnens 

hälsa. Framförallt om barnen exponeras för skärm i hög omfattning uttrycks en oro för 

inaktivitet och antisocialt beteende. Likaså uttrycks en oro om psykiska besvär när barnen 

blir äldre och utsätts för krav samt olämpligt innehåll från sociala medier. 

Folkhälsomyndighetens (2019b) undersökning om barns rörelsemönster visar att barnen är 

inaktiva större delen av dagen samt att betydande del av tiden är skärmrelaterad. Detta anses 

beskriva ett omfattande hälsoproblem bland barn där effekten om låg aktivitet och hög 

exponering av skärm troligtvis kommer visa sig när barnen blir äldre. Allt fler barn numera 

bedöms vara övervikta, och enligt LeBourgeois et al (2017) finns en koppling mellan barns 

skärmtid och dåliga sömnhälsa. Både den fysiska aktiviteten och goda sömnvanor är 

grundläggande skyddsfaktorer och ökar barns förutsättning att växa upp med hälsosamma 

vanor. Stillasittande beteende ökar risken för ohälsa, vilket Andersson (2018) påtalar är en 

riskfaktor i Sverige. Studier visar att barn med ett inaktivt beteende dessutom har en sämre 

psykisk hälsa (Abu-Omar et al., 2004), vilket också förklarar konsekvensen av vad ett osunt 

skärmbeteende kan leda till. Barns förhållningsätt till rörelse samt förutsättningen till en god 

psykisk hälsa anses interagera med varandra, på samma sätt som den sociala kognitiva 

teorin beskriver hur individens beteende och den omgivande miljön speglar samman.  

Studier gällande småbarns skärmtid samt förhållningsätt till den fysiska aktiviteten anses 

vara begränsad, trots att flertalet teorier påvisar konsekvenser av skärmanvändningen bland 

äldre barn. Då barn är beroende av goda livsvillkor och förutsättning för en fysisk, psykisk 

och social utveckling (SKL, 2017) anses likaledes värdet av att främja barn och ungas 

utveckling i tidig ålder. Då barn utvecklar en grund för beteende och sitt förhållningsätt till 

olika aspekter tidigt (Fritz, 2017) bedöms även olika insatser gällande barns hälsa vara 

angeläget. Studier påvisar att debutåldern för skärmanvändning har sjunkit markant och att 

skärm är en betydande del av barns liv.  

Föräldrar uppfattar användningen av skärm till olika tillfällen under dagen, att skärmen 

likaså används i bekvämlighet för att varva ner samt få saker gjorda i hemmet. Likväl anses 

begränsning av skärm under dagen vara essentiellt så att barnen får den stimulans de 

behöver. Att små barn generellt exponeras för skärm i större utsträckning anses hänga 

samman med föräldrarnas socioekonomiska förhållande. I enlighet med hälsans 

bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 1991) speglar föräldrarnas sociala position 

barnens levnadsvanor och livsvillkor. Föräldrars medvetenhet om konsekvenserna anses 

återge förhållningsättet till skärmbeteende. Dessutom bedöms en okomplicerad vana skapa 

kunna skapa ett osunt skärmbeteende, att bekvämligheten tar över följdriktigheten av 

skärmanvändning. Därför behövs kunskaper om hur ämnet berörs så att föräldrar förstår att 

användandet ger konsekvenser på barnens hälsa. Brindova et al (2015) påtalar att långvarig 

skärmtid kan leda till depression och andra psykiska besvär, dessutom kan långvarigt 

stillasittande beteende leda till sömnproblem. Olämpligt innehåll där barnen exponeras för 

våldsrelaterade ting kan även påverka barnens sociala beteende, vilket föräldrar likaså uttalar 

oro i anknytning till. 
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7 SLUTSATSER 

• Föräldrarnas uppfattning om skärmen i förskolan är att den används i lärande syfte 

eftersom digitaliseringen i samhället har ökat men att avsikten med skärmen ibland 

uppfattas lite otydligt. 

 

• Föräldrars uppfattning i hemmet är att skärmen används både ur ett 

bekvämlighetsperspektiv och ett lärandeperspektiv men också att användningen 

måste ske under kontrollerande former. 

 

• Föräldrarna uppfattar och uttrycker en oro över att skärmtid kan påverka den fysiska 

och psykiska hälsan. Den fysiska genom att barnen blir mer stillasittande och den 

psykiska där barnen ska få för mycket intryck och bli antisociala. 

8 STUDIENS RELEVANS FÖR VIDARE FORSKNING 

Studiens resultat anses kunna bidra som underlag i vidare studier om barns skärmtid och 

barns förhållningsätt till skärm. Då angelägna arenor för hälsofrämjande arbete är där 

barnen spenderar mestadels av sin tid bedöms uppfattningen vara betydande för framtida 

satsningar. Föräldrarnas uppfattning betraktas tydliggöra områden där vidare forskning bör 

fullföljas. Vidare forskning om barns beteende i relation till skärmanvändning i tidig ålder 

anses vara relevant för att öka kännedomen om konsekvenserna ett osunt förhållningsätt till 

skärmtid kan orsaka.  
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BILAGA A; MISSIVBREV 

 

 

Missivbrev 

 

Hej, mitt namn är Sara Karlsson och jag läser min sista termin på folkhälsovetenskapliga 

programmet vid Mälardalens högskola i Västerås. Jag skriver just nu mitt examensarbete på 

kandidatnivå, vars syfte är att undersöka föräldrars uppfattning av förskolebarns skärmtid 

och hur skärmtiden påverkar barnens hälsa. Därför är jag intresserad av att intervjua dig och 

fem andra föräldrar till barn i förskoleåldern 3–5 år, för att få ta del av er uppfattning kring 

barnens skärmtid både inom förskola och i hemmamiljö. Den enskilda intervjun förväntas 

pågå i 30–45 minuter och kommer att spelas in som en ljudfil på mobiltelefonen för att 

underlätta både under intervju och bearbetning av materialet. Materialet kommer därefter 

analyseras och utgöra studiens resultat. 

 

Studien kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer. Du som deltar kommer 

att vara anonym och de uppgifter som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att ingen annan förutom jag och min handledare kommer ha tillgång till materialet, 

samt att resultatet kommer enbart används i forskningsändamål. Deltagandet är frivilligt och 

du har möjlighet att avbryta din medverkan när du vill. 

 

Examensarbetet kommer vara klart i maj 2020 och därefter publiceras i databasen Diva på 

Mälardalens högskola. 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare om du har några frågor eller funderingar. 

Intervjuerna kommer att genomföras under veckorna 11 och 12 på Stadsbiblioteket i 

Eskilstuna, den tid som vi kommer överens om och som passar dig. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Kontaktuppgifter 

E-post: skn17009@student.mdh.se 

Telefon: 073-9744446 

 

Handledare: Anita Larsson 

E-post: anita.larsson@mdh.se 

 

 



 

 

BILAGA B; INTERVJUGUIDE 

 

 

Övergripande fråga 

• Hur länge har du haft barn i förskolan? 

• Hur vanligt har det varit med digitala verktyg under tiden du haft barn i förskolan? 

Föräldrarnas uppfattning om barnens skärmtid i förskolan 

• Vilken är din uppfattning om att digitala verktyg används i förskolan? 

• Vet du i vilka sammanhang och till vad de digitala verktygen används för i förskolan?  

• Kan du beskriva hur du upplever att skärmen används på förskolan? 

Föräldrarnas uppfattning om barnens skärmtid i hemmet 

• Vilken typ av skärm använder barnet i hemmet? 

• Hur förhåller ni er till skärmtid inom familjen? 

• Vilka regler har ni kring användandet av skärmtid hemma? 

• Till vad använder dina barn skärmen? 

• Kan du beskriva en situation när ditt barn använder skärmen? 

Föräldrarnas uppfattning om skärmtiden kan påverka barnens hälsa 

• Tror du att skärmtid kan påverka barnens hälsa på något vis? 

- Kan du beskriva hur du tror att skärmtid kan påverka barnens fysiska hälsa? 

- Kan du beskriva hur du tror att skärmtid kan påverka barns psykiska hälsa? 

• Vad tycker ditt barn om att utföra för aktiviteter? 

• Uppfattar du att skärmtiden begränsar barn att utföra olika aktiviteter på något vis? 

Avslutningsfråga 

• Finns det något annat som du skulle vilja ta upp angående förskolebarns skärmtid 

som jag inte har tagit upp här? 

 

 

Tack för ditt deltagande! 
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