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Sammanfattning 
Studien undersökte relationen mellan förskolebarns kognitiva förmåga och vilken typ av rörlig 
media och mobila spel som barnen ägnade sig åt, samt relationen mellan föräldrarnas använd-
ning av mobila enheter och barnens kognitiva förmåga. Kognitiv förmåga undersöktes med 
testbatteriet WPPSI-IV och medievariablerna undersöktes med en webbaserad enkät. 
 
Sammantaget visade resultaten att det fanns positiva samband mellan pojkars kognitiva för-
mågor och att titta på viss typ av rörlig media, medan det för flickor fanns negativa samband 
för viss rörlig media respektive spelande på mobila enheter. Gällande förälderns användning 
av mobila enheter hade flickorna bättre generell kognitiv förmåga och språklig förmåga om 
föräldern använde sådana i närvaro av barnet. 
 
Resultaten gick delvis mot och delvis i linje med tidigare forskning. Eftersom studien fann 
olika resultat för flickor och pojkar, bör detta undersökas mer noggrant i kommande studier 
för att bättre kunna uttala sig om relationen mellan digital media och barns kognitiva förmåga. 
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Sammanfattning 
     Studien undersökte relationen mellan förskolebarns kognitiva förmåga och vil-
ken typ av rörlig media och mobila spel som barnen ägnade sig åt, samt relationen 
mellan föräldrarnas användning av mobila enheter och barnens kognitiva för-
måga. Kognitiv förmåga undersöktes med testbatteriet WPPSI-IV och medievari-
ablerna undersöktes med en webbaserad enkät. 
     Sammantaget visade resultaten att det fanns positiva samband mellan pojkars 
kognitiva förmågor och att titta på viss typ av rörlig media, medan det för flickor 
fanns negativa samband för viss rörlig media respektive spelande på mobila en-
heter. Gällande förälderns användning av mobila enheter hade flickorna bättre ge-
nerell kognitiv förmåga och språklig förmåga om föräldern använde sådana i när-
varo av barnet. 
     Resultaten gick delvis mot och delvis i linje med tidigare forskning. Eftersom 
studien fann olika resultat för flickor och pojkar, bör detta undersökas mer nog-
grant i kommande studier för att bättre kunna uttala sig om relationen mellan di-
gital media och barns kognitiva förmåga. 
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Bland platta paddor och smarta äpplen - en studie om digital media och 
barns kognitiva förmåga 

  
    Digital media har under de senaste åren blivit alltmer frekvent förekommande 
bland svenska barnfamiljer, vilket avspeglas i statistik från Statens medieråd från 
2015. I åldrarna två till fyra år har 95% av barnen tillgång till en TV i hemmet. 
För de näst vanligaste mediaenheterna dator och surfplatta, har 66% respektive 
79% av barnen tillgång till dessa i sina hem. Vidare finns det statistik som visar 
att 78% av barnen i samma ålder använder Internet i någon form (Statens medie-
råd, 2015). Digital media har med andra ord blivit en integrerad och naturlig del i 
många familjers vardag.  
    Samtidigt som digital media har blivit ett vanligt inslag i barns vardag, uppger 
många föräldrar att de hyser en oro för huruvida media av olika slag påverkar 
deras barn. Bland föräldrar till barn mellan två och fyra år uppger 84% att de anser 
att det finns skadligt innehåll i filmer, TV eller spel riktade mot barn (Statens 
medieråd, 2015). För föräldrar kan det kännas som en utmaning att ta sig igenom 
alla råd om hur mycket digital media barn bör vara exponerade för, vilket kan 
försvåra det individuella ställningstagandet till mängden digital media ens eget 
barn ska få använda. Vetenskaplig kunskap om förskolebarns kognitiva förmågor 
i relation till digital media är dessutom fortfarande bristfällig och där tidigare 
forskning har presenterat resultat som pekar i olika riktningar. Ett bekymmer är 
att olika sätt att mäta barn och ungas medieanvändning har använts (Greenberg et 
al., 2005), vilket till viss del kan förklara varför forskningsläget är spritt.  
    Denna studie är en del av ett större pågående projekt vid Linköpings universitet 
och som ämnar undersöka små barns sociokognitiva utveckling och föräldraatti-
tyder i relation till digital media (Heimann, 2016). Den aktuella studien är av ex-
plorativ art, eftersom tidigare forskning om barn i den ålder som ämnas undersö-
kas är begränsad och tvetydig. Studiens ändamål är  att undersöka kognitiva för-
mågor hos flickor och pojkar från tre och ett halvt till fyra år med hjälp av WPPSI-
IV, vilket är ett vedertaget psykologiskt testbatteri för att mäta kognitiv förmåga. 
WPPSI-IV utgörs av tre index som mäter verbal förmåga, visuospatial förmåga 
och arbetsminnesförmåga (Wechsler, 2014). Vidare ämnar studien att relatera bar-
nens kognitiva förmågor till barnens och familjens medievanor, vilket kommer att 
undersökas med en webbaserad enkät kallad MAQS, vilken är utvecklad inom 
The comprehensive assessment of family exposure (CAFE) Consortium. Enkäten 
är ett internationellt samarbete mellan Georgetown University i USA och Linkö-
pings universitet. Samarbetet syftar till att försöka skapa en gemensam mätmetod 
för forskare som undersöker digital medias närvaro och eventuella påverkan i fa-
miljer runt om i världen.  
    Förhoppningen med denna studie är att bidra med ytterligare kunskap om hur 
barns kognitiva förmåga kommer till uttryck i relation till den digitala värld som 
våra unga medborgare lever i idag.  
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Teoretisk bakgrund 
Kognitiv förmåga hos barn 
    Kognition är förmågan att skapa inre representationer av omvärlden och utgör 
grunden till tänkande. Begreppet är brett och innefattar många olika funktioner, 
såsom språk, inlärning, perception, minne och exekutiva funktioner (Sternberg & 
Sternberg, 2017; von Tetzchner, 2016). Exekutiva funktioner består i sin tur av 
ett flertal förmågor, såsom uppmärksamhet, arbetsminne, inhibering, självregle-
ring och problemlösning (Lillard & Peterson, 2011).  
    Utvecklingen av den kognitiva förmågan hos barn handlar sålunda om en ut-
veckling av mentala processer och syftar till att förvärva kunskap samt utveckla 
inre representationer, tänkande och minne (Halpenny & Pettersen, 2015). Det 
finns inom det psykologiska forskningsfältet flera teorier kring hur kognition ut-
vecklas hos barn. Fischers (1980) teori om kognitiv utveckling bygger vidare på 
tidigare teorier av bland andra Piaget samt Cases informationsbearbetningsteori. 
Fischers teori betonar omgivningens betydelse och menar att barnets utveckling 
sker i interaktion mellan biologiska och miljömässiga faktorer. Även små föränd-
ringar i barnets miljö påverkar utvecklingen av specifika förmågor, vilket leder 
till en varians inom barns kognitiva förmågor (Fisher, 1980).  
     Kognitiv utveckling förklaras vidare som en gradvis förändring av olika för-
mågor, vilka är hierarkiskt strukturerade i nivåer. Dessa nivåer är fördelade över 
tre större kognitiva områden: senso-motoriska förmågor, representationsförmågor 
och abstraktionsförmågor, vilka bygger på varandra. Inom varje nivå lär sig barnet 
att behärska specifika förmågor, vilka definieras utifrån en hierarkisk struktur. 
Genom att barnet interagerar med sin omgivning utvecklas de specifika för-
mågorna successivt till att bli mer komplexa, vilket sker genom att redan existe-
rande förmågor vidareutvecklas till nya. Barnet rör sig således stegvis upp i nivå-
erna för varje förmåga genom ett antal transformationsregler, vilka definierar hur 
de specifika förmågorna förändras under utvecklingen (Fischer, 1980). 
   Barnets omgivning möjliggör vilka inneboende förmågor som barnet får tillfälle 
att utveckla. Lek är en viktig aktivitet, där speciellt låtsaslek och rollekar ger bar-
net möjlighet att utveckla och använda sina förmågor (Fischer, 1980). Enligt Berk 
(2014) har senare forskning visat att låtsaslek stimulerar ett flertal kognitiva för-
mågor, såsom uppmärksamhet, logiskt resonerande, minne, kreativitet, språk, af-
fektreglering och mentalisering. 
    För att undersöka kognitiva förmågor hos barn, används bland annat intelli-
genstest. Flera teorier om intelligens finns, men de flesta teoretiker är överens om 
att intelligens definieras som förmåga till problemlösning (von Tetzchner, 2016). 
En vedertagen teori om intelligens inom forskning är Cattell-Horn-Carroll-teorin 
(CHC), vilken ligger till underlag för många nutida begåvningstest (Newton & 
McGrew, 2010), bland annat Wechsler-skalorna (Clayes, 2013). I CHC-teorin om 
intelligens integrerades Carrolls teori (1993) om kognitiva förmågor med Cattell-
Horns teori (Horn, 1989) om fluid och kristalliserad intelligens. Carroll (1993) 
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menade att intelligens kan förstås utifrån en hierarkisk modell baserad på tre stra-
tum, där stratum ett består av ett flertal mindre, specifika förmågor såsom läs- och 
skrivförmåga, visuellt minne och ordflöde, medan stratum två består av bredare 
förmågor såsom fluid intelligens och kristalliserad intelligens (Carroll, 1993). 
Fluid intelligens beskrivs som förmågan till att snabbt och riktigt resonera och dra 
slutsatser kring abstrakt information. Kristalliserad intelligens å andra sidan ut-
görs av redan förvärvad kunskap och vokabulär (Horn, 1989). Vidare menade 
Carroll att stratum två, utöver fluid och kristalliserad intelligens, även består av 
förmåga till inlärning och minne, arbetsminne, visuell och auditiv perception, vi-
suospatial förmåga samt kognitiv bearbetningshastighet (Carroll, 1993; Newton 
& McGrew, 2010). Till sist består stratum tre av generell intelligens, vilket liknar 
Spearmans g-faktor. G beskrivs som en faktor som genomsyrar och styr all typ av 
kognitivt fungerande (Sternberg & Sternberg, 2017) och anses vara ett vedertaget 
och underliggande begrepp för människans kognition och intelligens (Spinath, 
Ronald, Harlaar, Price & Plomin, 2003). G-faktorn hos fyraåriga barn anses vara 
tillräckligt stabilt för att i viss utsträckning predicera kognitiv förmåga senare i 
livet. G kan delvis förklaras av biologiska förutsättningar, men påverkas även av 
faktorer i omgivningen (Spinath et al., 2003). Bland annat har socioekonomisk 
status visats ha ett samband med intelligens, där barn med lägre socioekonomisk 
status på gruppnivå presterar lägre på intelligenstest (von Stumm & Plomin, 
2015). Miljöfaktorer tycks dock inverka allt mindre på g-faktorn ju äldre barnet 
är (Spinath et al., 2003).  
    Forskning har visat att det på gruppnivå finns vissa små skillnader i flickors 
och pojkars intelligens, men likheterna är större än skillnaderna (von Tetzchner, 
2016). En studie av Palejwala och Fine (2015) visade att flickor i åldrarna två till 
sju år hade högre förmågor i intelligens, vilket författarna menade kan bero på att 
flickors hjärnor utvecklas något snabbare än pojkars (Palejwala & Fine, 2015). En 
annan möjlig förklaring skulle kunna vara att flickor och pojkar tycks få olika 
erfarenheter utifrån socialiseringsprocesser, genom vilka de uppmuntras till olika 
aktiviteter och därmed lär sig olika saker (von Tetzchner, 2016). Annan forskning 
har funnit att könsskillnader i intelligens föreligger bland förskolebarn, men att 
dessa skillnader tycks försvinna i tonåren (von Stumm & Plomin, 2015).  
    Kognitiv förmåga har sålunda en biologisk bas men påverkas även av den yttre 
omgivningen och den sociala miljön, såsom socioekonomisk status (von Tetzch-
ner, 2016). Nedan följer en översiktlig beskrivning av barns utveckling av verbal 
förmåga, visuospatial förmåga och arbetsminnesförmåga. Dessa tre områden 
kommer i studien att undersökas med hjälp av WPPSI-IV. 
 
Verbal förmåga hos barn 
    Verbal förmåga vilar både på en biologisk och en kulturell grund och kommer 
till uttryck i samspelet mellan den vuxne och det lilla barnet. Språk är en av de 
viktigaste utvecklingsuppgifterna, eftersom det är ett essentiellt redskap för att 
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tillägna sig social och kulturell kunskap och en betydelsefull byggsten i barnets 
personliga utveckling (von Tetzchner, 2016). 
     Alla människor föds med en biologisk beredskap för att lära sig ett eller flera 
språk. Barns språkutveckling karaktäriseras av ett flertal kritiska och känsliga pe-
rioder i hjärnans utveckling, som har olika start- och slutpunkter för olika delar 
av språket (Werker & Hensch, 2015). Vid 12 månaders ålder brukar de flesta barn 
kunna yttra sina första ord och under de följande fyra åren sker en snabb utveckl-
ing (von Tetzchner, 2016). Femåriga barn behärskar normalt sett de flesta satsty-
per, grammatiska regler och ordböjningar i modersmålet (von Tetzchner, 2016; 
Werker & Hensch, 2015). Hur väl utvecklat ett barns ordförråd är, beror till stor 
del på barnets generella kognitiva utveckling, socioekonomiska bakgrund och hur 
de situationer som barnet lär in nya ord i är utformade. Situationer som väcker 
engagemang och intresse hos barnet är troligtvis bättre lärandesituationer (von 
Tetzchner, 2016). Det finns även individuella skillnader i språkuttryck, ordförråd 
och grammatik, vilket Karmiloff-Smith (2007) menade kan härledas ur olika ge-
netiska förutsättningar. Detta tar sig exempelvis uttryck i att språksvårigheter ofta 
förekommer inom vissa familjer (Karmiloff-Smith, 2007).  
    Barns ordförråd avspeglar även vad äldre barn och vuxna talar med barnen om 
och vad för typ av erfarenheter av världen som barnet har med sig sedan tidigare 
(von Tetzchner, 2016). Vygotsky (1986) menade att språkinlärning till största del 
är en social aktivitet som sker i samspel med omgivningen, med fördel inom bar-
nets proximala utvecklingszon eftersom vuxnas vägledning kan öka barnets för-
måga. Genom att exponeras för språkliga modeller och vägledare, blir barnet 
bättre på att förstå, använda och variera sig mellan ord samt att förstå att ett ord 
kan betyda flera saker och brukas i olika sammanhang (von Tetzchner, 2016). I 
en studie på barn mellan 18 och 35 månader visade resultatet att god språkförmåga 
predicerade en högre social kompetens hos barnet, jämfört med barn vars språk-
utveckling var försenad (Longobardi, Spataro, Frigerio & Rescorla, 2016). I en 
annan studie fann forskarna att effektiva föräldrastrategier, såsom att bjuda in bar-
nen till aktivt deltagande i samtal, var avgörande för att barnen utvecklade en god 
språkstruktur. Föräldrar är därmed inte enbart modeller utan även viktiga samtals-
partners, vilket även främjar barnets sociala utveckling (Hoff-Ginsberg, 1990). 
Den sociala miljön har inte enbart betydelse för den expressiva språkutvecklingen, 
utan även för tänkande. Vygotsky (1986) menade att språket breddar förmågan 
till tänkande, genom att språk möjliggör inre dialoger. Dessa börjar utvecklas re-
dan i tidig ålder, där barnet i interaktion med en vuxen får hjälp med att rikta sin 
uppmärksamhet mot objekt som inte är visuellt synliga. Talet internaliseras sedan 
till mentala handlingar och tänkande under tidig skolålder (Vygotsky, 1986).  
  
Visuospatial förmåga hos barn 
    Visuospatial förmåga innefattar ett flertal förmågor som beskriver hur hjärnan 
organiserar och bearbetar två- och tredimensionell information (Bigelow & 
Agrawal, 2015). Förmågorna inkluderar färdigheter såsom spatialt minne, mental 
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rotation, navigering, distans- och djupperception, konstruktionsförmåga samt för-
måga att orientera sin uppmärksamhet (Bigelow & Agrawal, 2015; Samuelsson, 
2014).  
    Förmågan att analysera spatiala mönster börjar utvecklas under barnets första 
levnadsår. Barn har från en tidig ålder förmågan att såväl dela upp ett mönster i 
delar som att integrera dessa till en sammanhängande helhet. Detta utvecklas dock 
gradvis till att bli mer stabilt över tid och förmågan varierar således med åldern 
och efter uppgiftens komplexitet (Stiles, Akshoomoff & Haist, 2013). Färdigheter 
i visuospatial konstruktion är väsentliga för att kunna bygga saker, se mönster och 
lägga samman visuell information till en enhetlig bild (Samuelsson, 2014). Dessa 
förmågor är viktiga vid barns aktiviteter och lekar, exempelvis för att rita och 
bygga med klossar (Stiles et al., 2013). Små barns förmåga till visuospatial kon-
struering är till en början begränsad. Vid 18 månaders ålder övergår barn vanligt-
vis från att endast stapla klossar på varandra till att även bygga samman klossar 
på rad, men det är inte förrän vid tre- till fyraårsåldern som barn klarar av att 
kombinera klossar i flera riktningar samtidigt. I fyra- till femårsåldern har barn 
lyckats bemästra en stor del av den spatiala världen och klarar relativt komplex 
spatial konstruktion inom aktiviteter som att bygga och rita (Stiles-Davis, 1988).  
    Vidare möjliggör visuospatial perception bedömning av tredimensionell in-
formation och mental rotation (Samuelsson, 2014). En studie visade att även fem 
år gamla barn klarade av att mentalt rotera objekt, men att det skedde i en lång-
sammare takt jämfört med äldre barn och vuxna (Kosslyn, Margolis, Barrett, 
Goldknopf & Daly, 1990). Forskning pekar mot att pojkar presterar bättre i upp-
gifter gällande visuell bearbetning (Palejwala & Fine, 2015). Palejwala och Fine 
(2015) fann dock att pojkar i åldrarna två till fyra år inte presterade bättre på denna 
typ av uppgifter, varmed slutsatsen drogs att denna fördel uppstår först vid fyra 
års ålder eller senare.  
  
Arbetsminnesförmåga hos barn 
    Arbetsminnet gör det möjligt att bearbeta och hålla flera saker i minnet samti-
digt under en begränsad tid. Det är en viktig stödfunktion som bland annat under-
lättar inlärning, uppmärksamhet och bearbetning av visuellt och auditivt material 
(Henry, 2012). En vedertagen modell över arbetsminnet utgår från att det består 
av fyra delar; fonologisk loop, visuospatial sketchpad, episodiskt buffertminne 
samt en central exekutiv del, vilka spelar en viktig roll för arbetsminnets funktion 
(Baddeley, 2012; Henry, 2012).  
    Arbetsminnets kapacitet mäts vanligen genom att undersöka hur många siffror, 
eller enheter, en individ klarar av att återge omedelbart efter att ha fått höra dem 
(Cowan, 2010; Henry, 2012). De flesta människor klarar i regel av att hålla mellan 
tre till fem enheter med information i minnet under en kortare tid, till skillnad från 
den mer klassiska teorin som menar att arbetsminnet har en kapacitet på sju 
plus/minus två enheter (Cowan. 2010). Utvecklingen av arbetsminneskapacitet 
hos barn har visats vara relaterad till deras språkliga utveckling (Ottem, Lian och 
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Karlsen, 2007). Ottem med kollegor (2007) menade att utvecklingen av arbets-
minnets kapacitet främst handlar om en ökad förmåga till att lägga ihop inform-
ation i allt större enheter, så kallade “chunks”, vilket kräver kunskap om hur ob-
jekt kan struktureras och kategoriseras i grupper. Barn kommer därför lättare ihåg 
information som redan är välkänd för dem (Schwenck, Bjorklund & Schneider, 
2009). Vid sex års ålder är förmågan att binda samman information från arbets-
minnets samtliga delar välutvecklad (Henry, 2012), vilket är av betydelse för att 
kunna tolka och integrera ny information med tidigare upplevelser (Baddeley, 
2007). Baddeley (2007) menade att denna förmåga är väsentlig för vårt med-
vetande och förmåga att forma upplevelser.  
    Arbetsminnets kapacitet tycks till största del vara avhängigt biologin, men ar-
betsminnesprestationen påverkas även av användning av olika typer av strategier 
(Baddeley, 2007). Små barn använder ofta verbala strategier för att repetera och 
minnas material, medan vuxna har internaliserat denna strategi (Henry, 2012). 
Ytterligare en strategi som barn från fyra års ålder använder för att minnas, är att 
titta på de objekt som de förväntas komma ihåg (Schwenck et al., 2009). Mindre 
forskning finns om den visuospatiala delen i arbetsminnet, men en teori är att 
denna är uppdelad i två mindre system; ett system som enbart bearbetar visuell 
information och ett annat som är koncentrerat till att endast bearbeta den spatiala 
informationen (Baddeley, 2012). Studier har visat att den spatiala delen utvecklas 
i en långsammare takt, medan visuell minnesförmåga utvecklas snabbare. Barns 
visuella minnesförmåga är därför starkare än deras spatiala minnesförmåga vilket 
innebär att de lättare kommer ihåg statisk visuell information än dynamisk visuell 
information (Pickering, Gathercole, Hall & Lloyd, 2001), varmed visuella min-
nesstrategier kan vara hjälpsamma för yngre barn eller för barn med inlärnings-
svårigheter (Henry, 2012). 
  
Barns användning av digital media 
    Den senaste tidens utveckling inom digital mediateknologi har lett till att till-
gängligheten till sådana produkter har ökat. En större nationell enkätundersökning 
bekräftade att tillgången till och användning av digitala enheter har ökat hos yngre 
barn, bland annat på grund av surfplattors användarvänlighet (Statens medieråd, 
2015). Rapporten visade att nästan alla barn mellan två och fyra år hade tillgång 
till TV i hemmet och att majoriteten även hade tillgång till surfplatta och dator. 
Tillgången till spelkonsoler hade minskat under de senaste åren, vilket kan för-
klaras av den ökade användningen av surfplattor. Avseende två- till fyraåriga 
barns användning av digital media tittade 95% av barnen någon gång på TV 
och/eller filmer. På daglig basis var det 58% som tittade mer än en timma, varav 
7 procentenheter tittade mer än 3 timmar, vilket kan räknas som högkonsumtion. 
Det dagliga TV-tittandet hade dock minskat sedan en tidigare undersökning från 
2012/13. Vidare spelade 71% av barnen någon gång spel på surfplatta och en av 
tio spelade dagligen spel på surfplatta. Två femtedelar av barnen använde även en 
mobiltelefon, främst i underhållningssyfte (Statens medieråd, 2015). 
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    Uppgifter från den svenska rapporten går i linje med undersökningar i andra 
västerländska länder, som även de har visat att en stor andel yngre barn har till-
gång till digital media i hemmet, såsom TV, surfplatta, dator och mobiltelefon 
(Lauricella, Wartella & Rideout, 2015; Nikken & Schols, 2015). En amerikansk 
studie fann, utifrån föräldrars skattningar, att barn från sex månader upp till fyra 
år i genomsnitt spenderade 45 minuter per dag vid TV:n. Vidare spenderade bar-
nen i genomsnitt 27 minuter med att titta på videos och TV-program på en surf-
platta eller mobil, 22 minuter på andra appar samt 15 minuter med att spela spel 
på en spelkonsol per dag (Kabali et al., 2015). Dessa genomsnittstider bör dock 
beaktas med försiktighet, eftersom föräldrar har visats överskatta mängden digital 
media som används (Vandewater & Lee, 2009). Vidare fann Kabali med kollegor 
(2015) att ju äldre barnen var desto mer digital media använde de, vilket Lauricella 
med kollegor (2015) menade är rimligt med tanke på att äldre barn är vakna fler 
timmar samt har kommit längre i sin kognitiva, motoriska och språkliga utveckl-
ing. 
    Föräldrar och andra vuxna spelar en viktig roll i barns förståelse för digital 
media samt begränsning och användning av olika digitala enheter. Enligt Lau-
ricella med kollegor (2015) kan barns medieanvändning delvis förstås utifrån 
Banduras teori om social inlärning. Bandura (1979) menade att inlärning sker ge-
nom att observera andra människors beteenden för att sedan ta efter samma bete-
enden. Genom observation lär sig barn även att förutse troliga konsekvenser av 
ett beteende (Bandura, 1979). Exempelvis kan barn genom observation av en för-
älder lära sig att om jag trycker på en särskild app på surfplattan, kommer jag att 
kunna titta på film. Inlärning genom observation behöver dock inte endast ske 
genom att observera en verklig modell, utan kan också ske genom symboliska 
modeller såsom talat språk eller från en tecknad figur på TV (Bandura, 1979). 
Denna form av inlärning är dock inte lika effektiv som vid direkt observation av 
en människa. Forskning har visat att små barn har svårt för att generalisera och 
överföra kunskap från TV till verkliga situationer, varmed vuxna spelar en viktig 
roll i att hjälpa barnet förstå medieinnehåll (Hipp et al., 2017).   
 
Kognitiv förmåga och digital media 
    Riktlinjer framtagna av American Academy of Pediatrics (Patton & Sawyer, 
2016) rekommenderade att barn mellan två och fem år inte bör använda mer än 
en timma digital media om dagen, med hänsyn till barnets kognitiva, språkliga, 
motoriska och socioemotionella utveckling. Forskningsläget är dock tudelat kring 
huruvida digital media har någon faktisk påverkan på barns kognitiva utveckling, 
med resultat som pekar åt skilda håll (Kirkorian, Wartella & Anderson, 2008). 
Flertalet studier har funnit negativa samband mellan kognitiva förmågor och di-
gital media, främst fokuserat på TV-tittande. I en explorativ studie fann forskarna, 
utifrån det neuropsykologiska testbatteriet NEPSY-II, negativa samband mellan 
TV-tittande och flertalet kognitiva förmågor, såsom minne, inlärning och språk 
hos barn i åldrarna fem till tolv år. Däremot uppvisades positiva samband mellan 
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datoranvändning och vissa kognitiva förmågor (Rosenqvist, Lahti-Nuuttila, Hold-
nack, Kemp & Laasonen, 2016). Vidare fann  en studie att barn mellan ett och tre 
år som tittade på mer än två timmar TV per dag, i större utsträckning var kognitivt 
försenade. Även moderns utbildning var en viktig prediktor (Lin, Cherng, Chen, 
Chen & Yang, 2015). En longitudinell studie fann dock att skolbarn som tittade 
mycket på TV inte hade sämre kognitiv funktion i tonåren, efter att ha kontrollerat 
för moderns utbildning (O’Connor et al., 2016.  
    Kirkorian med kollegor (2008) menade att det är viktigare att ta hänsyn till 
innehållet i barnets medieanvändning snarare än att se till den totala skärmtiden. 
Forskning pekar mot att barnanpassat och pedagogiskt innehåll har ett positivt 
samband med kognitiva förmågor hos barn, medan rent nöjesmässigt och fram-
förallt våldsamt innehåll tycks ha ett negativt samband (Kirkorian et al., 2008; 
Barr, Lauricella, Zack & Calvert, 2010). Bland annat fann en experimentell studie 
att fyraåriga barn som fick titta på TV-program med snabba scener och sekvenser 
direkt efteråt presterade sämre på exekutiva test, än barn som fick titta på peda-
gogiska program med ett lugnare tempo (Lillard & Peterson, 2011). 
    En möjlig orsak till att negativa samband har upptäckts mellan TV-tittande och 
kognitiv förmåga, kan vara graden av delaktighet från vuxna. Linebarger, Barr, 
Lapierre och Piotrowski (2014) fann att barn som exponerades för mer bakgrunds-
TV, det vill säga att TV:n stod på medan familjen gjorde andra saker, hade sämre 
exekutiva funktioner. Författarna menade att detta skulle kunna bero på att barnets 
uppmärksamhet upprepade gånger bröts. Sambandet tycktes dock även modereras 
av föräldrastil, det vill säga att ett inkonsekvent bemötande mot barnet var nega-
tivt relaterat till exekutiva förmågor (Linebarger et al., 2014). Föräldrars engage-
mang och delaktighet i barns TV-tittande kan även vara av betydelse för barnets 
förståelse och inlärning av TV-program, genom att föräldern förklarar och styr 
barnets uppmärksamhet till viktiga aspekter i innehållet (Kirkorian et al., 2008). 
    Att ett flertal studier inte har kontrollerat för innehåll i eller på vilket sätt barn 
använder digitala medier kan vara en möjlig förklaring till skilda fynd, liksom att 
studier har fokuserat på olika typer av kognitivt fungerande. Nedan presenteras 
forskning kring barns medieanvändning kopplat till tre specifika kognitiva för-
mågor: verbal förmåga, visuospatial förmåga och arbetsminne. 
  
Verbal förmåga och digital media 
    Forskning pekar mot att små barns miljö har en stor inverkan på deras verbala 
förmåga (Liebeskind, Pitrowski, Lapierre & Linebarger, 2014). Eftersom digital 
media har blivit en integrerad del av många barnfamiljers vardag är det därför 
rimligt att anta att barns interaktion med digital media också har en inverkan på 
deras språkutveckling. 
    Forskning kring digital media och barns verbala förmåga har främst fokuserat 
på TV, där vissa studier (Liebeskind et al., 2014; Schmidt, Rich, Rifas-Shiman, 
Oken & Taveras, 2009) inte har kunnat hitta några samband mellan TV-tittande 
och ordförråd hos barn i småbarns- och förskoleåldern. I en studie med skolbarn 
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uppvisades dock en negativ relation mellan mer än två timmars TV-tittande per 
dag och språk (Rosenqvist et al., 2016). Även Lin med kollegor (2015) fann ett 
negativt samband mellan mycket TV-tittande och språkutveckling hos yngre barn. 
Språkliga förseningar skulle kunna bero på en minskad interaktion mellan föräld-
rar och barn när TV:n står på, eftersom interaktion med vuxna har visats främja 
barns språkutveckling (Christakis et al., 2009). Exempelvis har en studie funnit 
att verbal interaktion mellan barn och föräldrar var associerat med ett bättre ord-
förråd (Liebeskind et al., 2014). Vidare påvisade Christakis med kollegor (2009) 
att en påslagen TV i hemmet var relaterat till mindre vokalisering hos både barn 
och vuxna i omgivningen. I samma linje fann en experimentell studie att när möd-
rar använde mobiltelefonen vid middagsbordet skedde färre verbala, icke-verbala 
och uppmuntrande interaktioner med barnet (Radesky et al., 2015).  
    Innehållet i barns medieanvändning kan också vara en viktig medierande faktor, 
eftersom barnanpassat och pedagogiskt innehåll tycks vara främjande för barns 
utveckling (Kirkorian et al., 2008). Bland annat har en longitudinell studie funnit 
att TV-program med en tydlig berättare, en karaktär som uppmuntrade till delak-
tighet eller som innehöll namngivning av objekt, såsom Dora Utforskaren, hade 
en positiv koppling till språkutveckling i två och ett halvt-årsåldern. TV-program 
med en lös berättelsestruktur, såsom Teletubbies, hade däremot en negativ kopp-
ling och Disney-filmer var orelaterat till barnens språkutveckling (Linebarger & 
Walker, 2005). TV:s samband med barns verbala förmåga tycks således variera 
mellan enskilda TV-program. Barr med kollegor (2010) menade att forskning 
även bör skilja på barnriktad och vuxenriktad TV. I sin studie fann de inget sam-
band mellan barnriktad TV och barns verbala förmåga, men däremot ett negativt 
samband mellan exponering för vuxenriktad TV och ordförståelse hos fyraåriga 
barn. Motsatt fann Linebarger och Walker (2005) för två och ett halvt-åriga barn 
inget samband mellan vuxenriktade TV-program och utveckling av ordförrådet, 
men däremot ett positivt samband gällande utveckling av språkproduktion.  
    Studier på barns verbala förmåga i relation till användning av andra digitala 
enheter än TV är bristfällig. En studie har dock undersökt datoranvändning hos 
barn och funnit att mer användning av dator i olika situationer var relaterat till 
bättre språkförmåga (Rosenqvist et al., 2016). 
  
Visuospatial förmåga och digital media 
    Huruvida visuospatial förmåga hos barn påverkas av medieanvändning är ett 
bristfälligt forskningsområde med endast ett fåtal studier som berör ämnet, fram-
för allt avseende yngre barn. Mer än två timmar TV-tittande per dag hos skolbarn 
var i en studie negativt relaterat till visuospatiala funktioner, medan användning 
av dator i olika sammanhang var orelaterat till dessa förmågor (Rosenqvist et al., 
2016). Likaså fann en latinamerikansk studie inget samband mellan datorspelande 
på fritiden och visuospatial förmåga hos skolbarn och ungdomar (Ferguson, 
Garza, Jerabeck, Ramos & Galindo, 2013). Andra studier har dock funnit en po-
sitiv relation mellan datorspelande på fritiden och visuospatial förmåga hos barn. 
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Bland annat har en studie visat att tolvåriga barn som spelade mer datorspel hade 
bättre visuospatial förmåga (Jackson, Eye, Fitzgerald, Witt & Zhao, 2011). Vidare 
fann Quaiser-Pohl, Geiser och Lehmann (2006) i sin studie att skolbarn och ung-
domar som spelade action- och simulationsspel var bättre på mental rotation än 
de som inte spelade, men att denna relation bara fanns hos pojkarna och med en 
relativt liten effektstorlek. Det fanns heller ingen relation för datorspel i kategori-
erna logik och färdighetsträning.   
    Ovanstående studier visade på sambandsresultat och positiva samband kan lik-
väl tolkas som att barn med bättre visuospatial förmåga spelade mer datorspel på 
fritiden. Det finns dock även studier som har undersökt den direkta effekten av 
datorspelande. Flera experimentella studier för datorspel inom action-kategorin, 
främst first person shooters-spel, har visat på förbättrade visuospatiala förmågor 
hos vuxna (Ferguson, 2009). Lin och Chen (2016) har även undersökt effekten av 
ett puzzelspel på spatial förmåga hos skolbarn. Efter endast en omgång av spelet 
ökade deras förmåga till mental rotation och spatial visualisering, jämfört med 
kontrollgrupp. Datorspel bör dock vara specifikt utvecklat utifrån spatial kognit-
ionsteori för att det ska kunna förbättra just spatiala förmågor (Lin och Chen, 
2016). Försiktighet bör dessutom beaktas i att generalisera fynd från en typ av 
spel till övergripande visuospatiala förmågor, eftersom olika typer av spel  tycks 
påverka olika aspekter av visuospatialt fungerande (Ferguson, 2009). 
  
Arbetsminnesförmåga och digital media 
     Barns arbetsminne har endast i ett fåtal studier undersökts i förhållande till 
medieanvändning och forskningsfältet brister framför allt gällande studier på 
yngre barn. Rosenqvist med kollegor (2016) fann för skolbarn en negativ relation 
mellan TV-tittande i mer än två timmar per dag och kognitiva funktioner relate-
rade till minne och inlärning. I linje med detta har ytterligare studier funnit att 
skolbarn respektive förskolebarn, som i genomsnitt tittade på TV mer än 20 tim-
mar per vecka, hade ett kortare arbetsminnesspann jämfört med dem som tittade 
mindre på TV (Kumari & Ahuja, 2010; Zimmerman & Christakis, 2005). En möj-
lig förklaring till resultatet är att passivt TV-tittande inte ställer lika höga krav på 
kognitiv kompetens eller komplexitet (Kumari & Ahuja, 2010). I motsats till dessa 
resultat fann dock en longitudinell studie ingen signifikant skillnad avseende ar-
betsminne mellan skolbarn som tittade mycket, jämfört med lite, på TV (O’Con-
nor et al., 2016) 
    Förutom TV som mediatyp har även ett fåtal studier gjorts på datoranvändning 
och TV-spelande. Rosenqvist med kollegor (2016) fann att skolbarn som i olika 
sammanhang använde mer dator uppvisade bättre kognitiva funktioner kopplade 
till minne och inlärning. I kontrast till detta fann en annan studie inga signifikanta 
skillnader avseende arbetsminne vid en jämförelse mellan skolbarn som spelade 
TV-spel och skolbarn som inte spelade (Pujol et al., 2016). Studier gjorda på 
vuxna har dock funnit ett samband mellan vissa TV- och datorspel och förbättrat 
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arbetsminne. Ett par studier har funnit signifikanta träningseffekter för arbets-
minne hos tidigare icke-spelande deltagare, mer specifikt förbättrat visuellt ar-
betsminne vid actionbaserat datorspelande respektive förbättrat spatialt arbets-
minne vid icke-actionbaserat mobilspelande (Blacker, Curby, Klobusicky & 
Chein, 2014; Oei & Patterson, 2013). Huruvida ett spel påverkade en specifik 
kognitiv förmåga berodde dock på om spelets innehåll ställde krav på denna för-
måga hos spelaren (Oei & Patterson, 2013). 
 
Sammanfattning av digital media och kognitiva förmågor hos barn 
    Sammantaget är forskningsfältet gällande digital medieanvändning och kogni-
tiva förmågor hos barn i förskole- och skolåldern spretigt och bristfälligt. Flest 
studier har undersökt barns TV-tittande, där forskning pekar mot att det finns ne-
gativa samband med kognitiva förmågor, såsom minne och språk (Lin et al., 2015; 
Rosenqvist et al., 2016; Zimmerman & Christakis, 2005). Flera studier har dock 
inte kunnat påvisa några samband (Liebeskind et al., 2014; O’Connor et al., 2016; 
Schmidt et al., 2009). Det har dock visats vara viktigt att skilja på innehållet i 
barns TV-tittande, eftersom studier har funnit positiva samband mellan pedago-
giska program av bra kvalitet och kognitiva förmågor, främst inom språk (Kirko-
rian et al., 2008; Linebarger & Walker, 2005). Det tycks således vara främst nö-
jesmässiga program, framför allt med våldsamt innehåll, som har ett negativt sam-
band med kognitiva förmågor (Kirkorian et al., 2008; Lillard & Peterson, 2011). 
Vidare har studier på TV-program riktade till vuxna funnit både negativa, positiva 
och inga samband med verbal förmåga hos barn (Barr et al., 2010; Linebarger & 
Walker, 2005). 
    För spelande på dator och TV-konsol har positiva samband påvisats med kog-
nitiva förmågor, såsom språk och minne (Rosenqvist et al., 2016), men även inga 
samband gällande arbetsminne (Pujol et al, 2016). Gällande visuospatial förmåga 
har vissa studier inte funnit några samband med datorspelande (Fergusion et al., 
2013; Rosenqvist et al., 2016), medan andra studier har funnit positiva sam-
band  (Jackson et al., 2011; Quaiser-Pohl et al., 2006) och experimentella effekter 
(Lin & Chen, 2016) hos skolbarn och ungdomar.  
  

Syfte och frågeställning 
    Digital media är idag en stor del av barnfamiljers dagliga liv. Forskningsfältet 
kring digital media hos förskolebarn och deras kognitiva förmåga är dock bris-
tande och där befintliga studier i viss utsträckning har kommit fram till olika re-
sultat. Syftet med föreliggande studie är att, med ett nyligen utvecklat mätinstru-
ment för medieanvändning hos yngre barn och deras familjer, undersöka relat-
ionen mellan medieanvändning och barns kognitiva förmågor. Studiens syfte är 
att undersöka tittande på rörlig media respektive spelande på mobila enheter hos 
barn från tre och ett halvt till fyra år och att utifrån det psykologiska testbatteriet 
WPPSI-IV relatera detta till barnens kognitiva förmågor. Då tidigare forskning 
har fått olika utfall beroende på vilken typ av TV-program som har undersökts 
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kommer studien skilja på vilken typ av program barnen tittar på. Studien syftar 
även till att relatera föräldrars användning av mobila enheter i närvaro av barnet 
vid lek till barnets generella kognitiva samt språkliga förmåga. Detta är av intresse 
då en tidigare studie har funnit ett negativt samband mellan föräldrars användning 
av mobila enheter och den verbala interaktionen med barnet, vilket eventuellt 
skulle kunna påverka den verbala förmågan. Eftersom tidigare studier har visat att 
det bland förskolebarn finns skillnader mellan flickor och pojkars kognitiva för-
mågor, ämnar denna studie undersöka forskningsfrågan utifrån kön. 
     Utifrån ovanstående forskningsgenomgång har följande frågeställningar utar-
betats för studiens syfte: 
  

1. Finns det något samband mellan flickors respektive pojkars tittande på rör-
lig media och deras generella kognitiva förmåga, språkliga förmåga, vi-
suospatiala förmåga samt arbetsminnesförmåga, beroende på om de tittar 
på pedagogiska program, tecknade serier eller program riktade främst till 
äldre barn eller vuxna?    

2. Finns det något samband mellan flickors respektive pojkars spelande på 
mobila enheter och deras generella kognitiva förmåga, språkliga förmåga, 
visuospatiala förmåga samt arbetsminnesförmåga? 

3. Finns det något samband mellan flickors respektive pojkars generella kog-
nitiva förmåga samt språkliga förmåga och förälderns användande av mo-
bila enheter i närvaro av barnet vid lek? 

 
Metod 
Design 

    Denna studie var en explorativ korrelationsstudie, med syfte att undersöka 
eventuella samband mellan familjers digitala medieanvändning och barns kogni-
tiva förmågor. Samtliga sambandsanalyser utfördes separat för flickor och pojkar. 
De oberoende variablerna var medieanvändning mätt med webbenkäten MAQS, 
det vill säga hur ofta flickor respektive pojkar tittade på olika sorters rörlig media 
och spelade på mobila enheter samt hur ofta föräldern använde mobila enheter i 
närvaro av barnet vid lek. De beroende variablerna var flickornas respektive poj-
karnas resultat på WPPSI-IV, vilket inkluderade både det sammanlagda resultatet 
för hela skalan och poängen för de tre indexen.  
  

Deltagare 
Rekrytering 
    Rekrytering av barn och föräldrar till studien skedde via kommunala och fri-
stående förskolor inom Linköpings kommun. Rektorer eller förskolepedagoger 
till 33 förskolor kontaktades via telefon för att informeras om studien. 25 (75.8%) 
förskolor gav samtycke till att dela ut informationsbrev och samtyckesblankett på 
förskolan till föräldrar och barn i aktuell ålder. 20 (80.0%) av dessa förskolor var 
kommunala. Sammanlagt delades 215 informationsbrev ut. 
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    De föräldrar som visade intresse för studien tog kontakt med någon av förfat-
tarna. Merparten tog kontakt via samtyckesblankett (88.5%), som lämnades an-
tingen via brev till Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) eller till 
barnets förskola. Föräldrar tog även kontakt genom att maila (7.7%). En deltagare 
(3.8%) rekryterades genom personlig kontakt via bihandledaren. De föräldrar som 
visade intresse för studien kontaktades via telefon för att ges muntlig information 
om studien samt möjlighet till att ställa frågor.  
  
Inklusions- och exklusionskriterier 
    Inklusionskriterierna för medverkan i studien var att barnen skulle vara födda 
mellan februari och september 2013, för att under testning med WPPSI-IV falla 
inom normgrupperna 3:6-3:8 och 3:9-3:11 år. Barnen och föräldrarna behövde 
även behärska det svenska språket för att kunna delta i testningen respektive be-
svara enkäten. Exklusionskriterier var diagnoserna autism och/eller intellektuell 
funktionsnedsättning, eftersom studien begränsades till att undersöka typiskt ut-
vecklade barn. Inga sådana exklusioner behövde dock göras. 
 
Antal deltagare och demografisk beskrivning  
     Av de 215 informationsbrev som delades ut på förskolorna visade 31 familjer 
(14.4%) inom rekryteringsperioden intresse för att medverka i studien. Av dessa 
medverkade sedan 26 stycken (12.0%). Bortfallen berodde på att barnen redan 
hade hunnit fylla fyra år. De barn som deltog bestod av 12 pojkar (46.2%) och 14 
flickor (53.8%). Barnens ålder varierade mellan tre år och sex månader till tre år 
och elva månader vid testning med WPPSI-IV, där barnens medelålder var tre år 
och nio månader (M = 45.42 månader, SD = 1.53).  
     18 enkäter besvarades av modern (69.2%), medan resterande besvarades av 
fadern. Föräldrarna var i genomsnitt 35.62 år (SD = 3.92), där mödrarna var 34.78 
år (SD = 3.69) och fäderna 37.50 år (SD = 4.00). Nästan alla föräldrar (96.2%) 
var födda i Sverige. 11.5% hade gymnasial utbildning, 3.8% hade eftergymnasial 
yrkesutbildning, 69.2% hade högskole- eller universitetsutbildning och 15.4% 
hade forskarutbildning. Hushållens årliga bruttoinkomst var i genomsnitt 819 761 
kr (SD = 272 125). Samtliga föräldrar var gifta eller sammanboende och alla barn 
bodde heltid hos den förälder som besvarade enkäten.  
  

Material 
WPPSI-IV 
    Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - fourth edition (WPPSI-
IV) är ett testbatteri som används för att bedöma generell kognitiv förmåga bland 
barn från två år och sex månader upp till sju år och sju månader. WPPSI-IV är ett 
frekvent använt batteri i neuropsykologiska utredningar, där det administreras och 
tolkas av psykologer (Wechsler, 2014). WPPSI-IV har god intern validitet och 
god interbedömarreliabilitet (Syeda & Climie, 2014). Den svenska utgåvan är 
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översatt, standardiserad och normerad i Sverige för att säkerställa att instrumentet 
är anpassat till rådande språk och kultur (Wechsler, 2014). 
     WPPSI-IV ger ett mått på kognitiva förmågor som enligt forskning har visats 
vara viktiga komponenter för begåvning, såsom verbal förståelse, visuospatial för-
måga och arbetsminne (Wechsler, 2012). Uppbyggnaden av WPPSI-IV är sam-
stämmigt med antagandet om intelligens som bestående av en generell intelligens 
och underliggande specifika förmågor (Wechsler, 2012). Delskalorna i WPPSI-
IV baseras på antagandet om fluid och kristalliserad intelligens (Wechsler, 2014). 
De deltest som mäter verbala förmågor speglar såväl kristalliserad som fluid in-
telligens, medan de icke-verbala deltesten i större utsträckning speglar fluid intel-
ligens. Även de icke-verbala deltesten påverkas dock i viss utsträckning av kris-
talliserad intelligens (Wechsler, 2014).  
     Testbatteriet är uppdelat i två åldersgrupper och i den aktuella studien användes 
versionen för barn i det lägre åldersspannet, det vill säga mellan två år och sex 
månader upp till fyra år. Denna åldersgrupp är i sin tur uppdelad i flera normgrup-
per. Uppgifterna är utvecklade utifrån barnens ålder och de allra flesta barn tycker 
att uppgifterna är roliga att genomföra. Batteriet för denna åldersgrupp består av 
sex ordinarie deltest och ett kompletterande deltest, fördelat på de tre delskalorna 
språklig förmåga, visuospatial förmåga och arbetsminne. Ett sammantaget mått 
av delskalorna ger en uppskattning om barnets generella kognitiva förmåga, så 
kallat helskalekvotindex (HIK) (Wechsler, 2014).  
    Det verbala indexet med deltesten Ordigenkänning och Information samt det 
kompletterande deltestet Bildbenämning, inkluderar uppgifter såsom att peka på 
rätt bild utifrån benämningar, svara på frågor och säga vad olika saker heter. Dessa 
uppgifter syftar till att bedöma barnets språkliga kunskapsnivå, verbala begrepps-
bildning samt förmåga till verbalt resonerande. Deltesten Blockmönster och Fi-
gursammansättning ingår i det visuospatiala indexet och innefattar att lägga ihop 
klossar i olika mönster samt att pussla. Uppgifterna syftar till att bedöma barnets 
spatiala bearbetningsförmåga, visuomotorisk förmåga samt förmåga att förstå för-
hållandet mellan delar och helhet. Arbetsminnesindexet består av deltesten Bild-
minne och Spatialt minne, där barnet instrueras att komma ihåg bilder som pre-
senteras under en kortare stund. Deltesten avser att mäta barnets visuella och vi-
suospatiala arbetsminnesresurser gällande okomplicerad information. Resultatet 
på dessa deltest är även beroende av barnets förmåga att hålla kvar uppmärksam-
het och koncentration samt till mental kontroll (Wechsler, 2014).  
  
MAQS 
   Trots att det har skett en explosionsartad utveckling i digital teknologi de senaste 
20 åren, är forskningsfältet inom digital media ännu relativt ungt och det finns en 
stor spridning i hur digitala medier har mätts och definierats i forskningen. Media 
Assessment Qualtrics Survey (MAQS) har utvecklats för att skapa en gemensam 
metod i medieforskningen och syftar till att mäta digital media och dess potenti-
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ella inverkan på barns utveckling på ett enhetligt sätt. Forskningsfältet kan argu-
menteras bli allt viktigare ju mer digital media som presenteras i människors dag-
liga liv.  
     MAQS, som är under utveckling inom projektet The comprehensive assess-
ment of family exposure (CAFE) Consortium, är ett redskap för att på ett heltäck-
ande sätt mäta barn och deras föräldrars användning av olika former av digitala 
medier. Pilotstudier för utvecklingen av enkäten pågår vid flera internationella 
universitet som medverkar i CAFE. De frågor som enkäten tar upp är i sig valide-
rade, men enkäten i sin helhet är ännu inte validerad på svenska, varmed denna 
studie är en del i detta arbete. Den svenska översättningen är gjord av Anett Sun-
dquist och Felix-Sebastian Koch vid Linköpings universitet. 
   MAQS är uppdelad i två delar, där den ena delen består av en 24-timmars dag-
bok, som på ett detaljerat sätt kartlägger hur familjer använder sig av digital media 
i hemmet. Denna var vid tidpunkten för den aktuella studien ännu inte färdigut-
vecklad, varmed den inte ingår. Den andra delen består av en webbaserad enkät 
som syftar till att samla in information som rör digital media i barnets närmiljö, 
såsom demografiska uppgifter, föräldraanvändning och attityder samt familjens 
tillgång till och användning av media. Enkäten syftar mer specifikt till att under-
söka hur ofta barn använder media, hur mycket föräldrarna använder media till-
sammans med barnet samt mängden bakgrundsmedia som barnet är exponerat 
för.     
    MAQS webbenkät tar uppskattningsvis 30 minuter för föräldrar att fylla i och 
är enkel att genomföra. Föräldrarna ombeds att sammanlagt besvara 52 frågor som 
rör familjens demografiska uppgifter och digitala medier. I den aktuella studien 
fick föräldrarna genomföra hela enkäten och frågor som var relevanta för studiens 
frågeställningar valdes ut för de statistiska analyserna (se Appendix 1).   
  
Teknisk utrustning 
    Testtillfällena med WPPSI-IV filmades med en videokamera av märket Pana-
sonic SDR-S15. Videofilmerna sparades på en säker server vid Linköpings uni-
versitet, dit enbart huvudansvarig för projektet har tillgång. Vid två testtillfällen 
uteblev filmningen på grund av tekniska problem respektive att personal på för-
skolan nekade filmning. För dessa två testningar skrevs observationer ned under 
testningen kring hur barnet tog sig an och löste uppgifterna samt andra omstän-
digheter, för att på så sätt göra en rättvis poängsättning utifrån testsituationen. 
  

Procedur 
    Testningarna med WPPSI-IV utfördes av författarna (JE & ME). Innan de or-
dinarie testningarna tog vid genomfördes en pilottestning vardera för att bekanta 
sig med administreringen av WPPSI-IV. Vi observerade varandras pilottestning 
för att säkerställa samstämmighet i administreringen. Pilotbarnen och deras för-
äldrar rekryterades genom bihandledarens kontaktnätverk. Muntligt och skriftligt 
samtycke erhölls från pilotbarnens ena förälder.  
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   Vid de ordinarie testtillfällena erbjöds föräldrar att närvara, antingen på barnets 
förskola eller i lokaler vid Linköpings universitet. Vid testning på barnets förskola 
kontaktades personal för att komma överens om en lämplig tid. 19 (73.1%) barn 
testades på sin förskola, varav 15 (78.9%) utan att föräldern eller förskoleperso-
nalen närvarade. Av de barn som testades i lokaler vid Linköpings universitet när-
varade ena föräldern vid samtliga tillfällen. Testningarna tog i genomsnitt cirka 
75 minuter att genomföra per barn. De utfördes enligt den standardiserade manu-
alen för WPPSI-IV och samtliga deltest administrerades. Efter halva tiden togs en 
paus på fem till tio minuter, där barnet fick möjlighet att äta mellanmål eller leka 
en stund. Hela tillfället videofilmades. Samtliga testningar slutfördes under ett 
tillfälle och inget barn eller förälder avbröt studien. Protokollen rättades och tol-
kades gemensamt av JE och ME för att säkerställa att lika bedömningar gjordes. 
Vid oklarheter kring bedömning av barns svar gavs handledning från bihandleda-
ren. 
    Enkäten skickades ut till föräldrarna via mail efter att testningarna utförts. På-
minnelsemail skickades ut till de föräldrar som inte hade svarat inom 14 dagar. 
Samtliga svarade på enkäten. 
  
Etiska överväganden 
    Då målgruppen för studien var barn, lades stor vikt vid etiska aspekter. Samtliga 
föräldrar gav muntligt och skriftligt samtycke till att låta barnen genomföra test-
ningen med eller utan förälderns närvaro. Frivilligt deltagande betonades, såväl 
för barnen som för föräldrarna, med möjlighet att när som helst kunna avsluta 
deltagandet utan närmare förklaring. Under testtillfällena visades även lyhördhet 
för barnets vilja att medverka i uppgifterna. Etiktillstånd för att genomföra test-
ning med WPPSI-IV fanns sedan tidigare inom ramen för projekt vid IBL, samt 
för användningen av webbenkäten MAQS. Dock fanns ingen etikansökan för den 
aktuella studien där WPPSI-IV och MAQS användes tillsammans, varför etiska 
överväganden har diskuterats och presenterats ovan. 
 

Statistiska analyser 
    Statistiska analyser av materialet genomfördes med hjälp av IBM SPSS 
Statistics, version 24.0. Medelvärden och standardavvikelser beräknades för re-
sultaten från WPPSI-IV på indexnivå för flickor respektive pojkar samt för hela 
gruppen barn. Ett oberoende t-test utfördes för att undersöka om det förelåg någon 
skillnad mellan flickor och pojkars generella kognitiva förmåga. Spearmans rang-
korrelationskoefficient (rs) användes för att undersöka samband mellan förälderns 
utbildningsnivå och barnens generella kognitiva förmåga. Eventuella samband 
mellan familjens inkomstnivå och barnens generella kognitiva förmåga undersök-
tes med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient (r). Dessa beräkningar 
genomfördes separat för flickor respektive pojkar.  
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    Ett oberoende t-test genomfördes för att undersöka om det förelåg en skillnad i 
generell kognitiv förmåga mellan barn som testades med en förälder eller försko-
lelärare närvarande jämfört med barn som inte hade någon vuxen med sig. Denna 
analys inkluderade samtliga barn.  
    För att besvara studiens frågeställningar användes Spearmans rs för att under-
söka samband mellan kognitiva mått mätt med WPPSI-IV och medieanvändning 
mätt med MAQS. Separata beräkningar utfördes för flickor respektive pojkar. 
Spearmans rs valdes som analysmetod då materialet från MAQS var på ordinal-
skalenivå och eftersom stickprovet var litet. Spearmans rs tar även hänsyn till 
eventuella extremvärden i materialet, varför sådana valdes att inkluderas i ana-
lyserna. Dessutom antas generell kognitiv förmåga mätt med WPPSI-IV vara nor-
malfördelad, där en varians i prestation ska finnas.    
    Signifikansnivån bestämdes till α = .05 och en trend definierades till α = .10. 
Trender valdes att presenteras för att fånga upp eventuella fynd, eftersom studien 
var explorativ med ett litet stickprov. Effektstorlekar bedömdes för korrelations-
beräkningar utifrån Spearmans rs, där en effekt på .10 räknades som liten, .30 som 
måttlig och .50 eller högre som stor (Field, 2013). För beräkningar med oberoende 
t-test användes Cohens d som effektstorlek, beräknat med medelvärden och poo-
lade standardavvikelser. En effekt på .20 räknades som liten, .50 som måttlig och 
.80 eller högre som stor (Cohen, 1988).  
 

Resultat 
Deskriptivt resultat 
    Deskriptiva resultat för deltagarnas medieanvändning redovisas nedan i Tabell 
1. För frågan hur ofta barnet spelar spel på mobila enheter saknades ett svar och 
procentenheterna i tabellen beräknades därför utifrån de deltagare som besvarade 
frågan.  
 
 
Tabell 1 
Deskriptivt resultat för deltagarnas tillgång till och användning av digital media 
utifrån förälderns svar på MAQS (ett bortfall för en flicka inom spelande) 
 Flickor (n=14) 

n (%) 
Pojkar (n=12) 

n (%) 
Tillgång till digital media i barnets hem 
     TV 
     Surfplatta 
     Mobiltelefon med internet 
     Dator (vanlig/”lekdator”) 
     Spelkonsol (handhållen/till TV) 

 
12 (85.7) 
13 (92.9) 

14 (100.0) 
13 (92.9) 
6 (42.9) 

 
12 (100.0) 
12 (100.0) 
12 (100.0) 
12 (100.0) 

9 (75.0) 
Andel barn som tittar på pedagogiska 
program 
     Aldrig 

 
1 (7.1) 

3 (21.4) 

 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
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     Sällan 
     Ibland 
     Ofta 

8 (57.1) 
2 (14.4) 

8 (66.67) 
4 (33.3) 

Andel barn som tittar på tecknade se-
rier 
     Aldrig 
     Sällan 
     Ibland 
     Ofta 
Andel barn som tittar på program 
främst riktade till äldre barn eller 
vuxna 
     Aldrig 
     Sällan 
     Ibland 
     Ofta 
Andel barn som spelar på mobila en-
heter  
     Aldrig 
     Sällan 
     Ibland 
     Ofta 
     För det mesta 

 
0 (0.0) 

4 (28.6) 
7 (50.0) 
3 (21.4) 

 
 

 
8 (57.1) 
5 (35.7) 
1 (7.1) 
0 (0.0) 

 
 
 

0 (0.0) 
2 (15.4) 
9 (69.2) 
2 (15.4) 
0 (0.0) 

 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

4 (33.3) 
8 (66.7) 

 
 

 
5 (41.7) 
5 (41.7) 
2 (16.7) 
0 (0.0) 

 
 
 

0 (0.0) 
3 (25.0) 
3 (25.0) 
6 (50.0) 
0 (0.0) 

Föräldrars användning av mobila en-
heter i närvaro av barnet när barnet le-
ker 
     Aldrig 
     Inte så troligt 
     Varken eller 
     Ganska troligt 
     Mycket troligt 

 
 
 

1 (7.1) 
3 (21.4) 
5 (35.7) 
4 (28.6) 
1 (7.1) 

 
 
 

1 (8.3) 
2 (16.7) 
1 (8.3) 

6 (50.0) 
2 (16.7) 

Vanligaste app som används i närvaro 
av barnet 
     Mail (arbete eller privat) 
     Sociala medier (t.ex. Facebook,  
     Instagram, Snapchat, Twitter) 
     Nyheter 
     Kolla upp något 
     Video 
     Annat 

 
2 (14.3) 

 
6 (42.9) 
2 (14.3) 
4 (28.6) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

 
2 (16.3) 

 
7 (58.3) 
1 (8.3) 
1 (8.3) 
0 (0.0) 
1 (8.3) 
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     Deltagarnas resultat på WPPSI-IV presenteras i Tabell 2. För visuospatialt in-
dex fanns ett bortfall, eftersom ett av deltesten inom detta index inte bedömdes 
som giltigt för en deltagare. 
 
Tabell 2 
Deskriptivt resultat för deltagarnas genomsnittliga resultat på WPPSI-IV, pre-
senterat i skalpoäng respektive indexpoäng (ett bortfall för en pojke inom vi-
suospatialt index) 
 Flickor (n=14) 

M (SD) 
Pojkar (n=12) 

M (SD) 
Totalt (n=26) 

M (SD) 
Deltest (skalpoäng) 
Ordigenkänning 
Information 
Bildbenämning 
Blockmönster  
Figursammansättning 
Bildminne 
Spatialt minne    

 
10.50 (2.65) 
11.07 (2.40) 
10.43 (3.06) 
10.36 (1.87) 
10.29 (2.97) 
12.00 (2.18) 
9.50 (2.44) 

 
8.67 (3.73) 
9.33 (3.14) 
9.08 (3.38) 
9.82 (2.96) 
8.42 (2.71) 

10.50 (3.50) 
8.42 (3.06) 

 
9.65 (3.26) 

10.27 (2.85) 
9.81 (3.23) 

10.12 (2.37) 
9.42 (2.96) 

11.31 (2.91) 
9.00 (2.74) 

 
Index (indexpoäng) 
Verbalt index  
Visuospatialt index 
Arbetsminnesindex  
Helskalekvotindex (HIK) 

 
 
103.71 (12.04) 
100.93 (14.45) 
104.50 (9.83) 
105.50 (8.41) 

 
 
93.00 (18.41) 
93.00 (14.45) 
96.75 (17.47) 
95.08 (14.69) 

 
 
98.77 (15.94) 
97.44 (13.14) 

100.92 (14.14) 
100.69 (12.64) 

WPPSI-IV = Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - fourth edi-
tion 
 
     Datan över WPPSI-IV innehöll tre extremvärden, vilka definierades som två 
standardavvikelser från medelvärdet. Det ena extremvärdet tillhörde en pojke som 
presterade högt inom både HIK och visuospatialt index, medan ett andra extrem-
värde tillhörde en annan pojke som presterade lågt inom visuospatialt index. Det 
tredje extremvärdet tillhörde en flicka som presterade lågt inom verbalt index. 
Samtliga observerade extremvärdena hanterades genom Spearmans rs. 
     Ett oberoende t-test visade att flickorna presterade signifikant högre än poj-
karna gällande HIK, t(24) = -2.26, p = .033, d = 0.69. Spearmans rs visade inga 
samband hos varken flickorna (rs = .37, p = .195) eller pojkarna (rs = .46, p = .135) 
mellan HIK och förälderns högst slutförda utbildning. Likaså visade Pearsons r 
inga samband mellan barnens HIK och familjens inkomstnivå varken för flickor 
(r = -.48, p = .114) eller för pojkar (r  = .20, p = .536).   
    Gällande testförhållandena testade JE 57.7% av barnen och ME testade 42.3% 
av barnen. Av testningarna utfördes 73.1% på förskolan och resterande i lokaler 
vid Linköpings universitet. Vid 42.3% av samtliga tillfällen närvarade en förälder 
eller en förskolelärare. Resterande testningar utfördes utan att en annan vuxen 
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deltog. Ett oberoende t-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad 
mellan barn som hade sällskap av en vuxen i testsituationen jämfört med barn som 
inte hade det, t(24) = -.28, p = .779, d = 0.11. 
 
Frågeställning 1: Barns tittande på rörlig media 
    Utifrån beräkningar med Spearmans rs hittades inga statistiskt signifikanta sam-
band eller trender mellan flickornas resultat på WPPSI-IV och pedagogiska pro-
gram. För pojkar fanns däremot ett signifikant positivt samband för HIK (rs = .62, 
p = .033) och en positiv trend för verbal förmåga (rs  = .56, p = .056). Inga signi-
fikanta samband hittades mellan pedagogiska program och visuospatial förmåga 
respektive arbetsminnesförmåga hos pojkar.  
    Gällande tecknade serier hittades inga statistiskt signifikanta samband eller 
trender varken för flickor eller pojkar inom något index. För program riktade till 
äldre barn eller vuxna fanns det dock för flickor ett signifikant negativt samband 
mellan att titta på denna typ av program och visuospatial förmåga (rs = -.72, p = 
.004). Inga signifikanta samband på övriga index inom WPPSI-IV hittades för 
flickorna. För pojkar fanns ett signifikant positivt samband med HIK (rs = .72, p 
= .009), visuospatial förmåga (rs = .66, p = .028) och arbetsminnesförmåga (rs = 
.72, p = .008) men inte för språklig förmåga.  
 
Frågeställning 2: Barns spelande på mobila enheter 
    Utifrån beräkningar med Spearmans rs hittades inga statistiskt signifikanta sam-
band eller trender mellan spelande på mobila enheter och HIK, verbal förmåga 
respektive arbetsminnesförmåga hos varken flickor eller pojkar. Detsamma gällde 
för pojkarnas visuospatiala förmåga. Däremot fanns en negativ trend för flickor 
gällande visuospatial förmåga (rs = -.52, p = .066) och spelande på mobila enheter.  
  
Frågeställning 3: Föräldrars användning av mobila enheter i närvaro av barnet  
    Beräkningar med Spearmans rs fann ett statistiskt signifikant och positivt sam-
band mellan flickors HIK och förälderns användning av mobila enheter i närvaro 
av barnet när barnet leker, rs = .58, p = .029. För verbal förmåga fanns en positiv 
trend för flickor, rs = .49, p = .074. För pojkar uppvisades inga signifikanta sam-
band eller trender för varken HIK eller verbal förmåga. 
  

Diskussion 
Resultatdiskussion 

Sammanfattande resultat 
    Studien visar att de flesta av barnen tittar på pedagogiska program och tecknade 
serier medan färre barn tittar på program främst riktade till äldre barn eller vuxna. 
Samtliga barn spelar även spel på mobila enheter. Vidare använder nästan alla 
föräldrar någon gång mobila enheter i närvaro av barnet vid lek. Gällande barns 
kognitiva förmågor mätt med WPPSI-IV finns en signifikant könsskillnad gäl-
lande generell kognitiv förmåga, där flickorna presterar högre än pojkarna. Denna 
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könsskillnad stärker studiens design att beräkna samband med medieanvändning 
separat för flickor respektive pojkar. 
    Ett flertal signifikanta samband och trender framkommer i resultaten, där samt-
liga samband visar på stora effektstorlekar, med undantag för trenden inom för-
äldrars användning, vilken visar på en måttlig effektstorlek. Sammantaget visar 
beräkningar för frågeställning 1 skilda resultat gällande att titta på rörlig media, 
beroende på kön och typ av program. För pedagogiska program uppvisas inga 
statistiskt signifikanta samband med kognitiva förmågor hos flickor. För pojkar 
däremot finns ett positivt samband mellan att titta på pedagogiska program och 
generell kognitiv förmåga samt en positiv trend i relation till verbal förmåga.  
    Inga signifikanta samband hittas mellan kognitiva förmågor och tittande på 
tecknade serier, varken hos flickor eller pojkar. För program främst riktade till 
äldre barn eller vuxna, finner dock studien ett negativt samband mellan vi-
suospatial förmåga och att titta på sådana program för flickor, medan det för poj-
kar istället finns ett positivt samband. För pojkar uppvisas även positiva samband 
för arbetsminnesförmåga respektive generell kognitiv förmåga. 
    Resultatet från frågeställning 2 visar övergripande inga statistiskt signifikanta 
samband mellan kognitiva förmågor och spelande på mobila enheter, varken hos 
flickor eller pojkar. Däremot finns det en negativ trend gällande visuospatial för-
måga bland flickor. 
    För frågeställning 3 påvisas ett positivt samband mellan flickors generella kog-
nitiva förmåga och förälderns användning av mobila enheter i närvaro av barnet 
när barnet leker. Det framkommer även en positiv trend i relation till verbal för-
måga. För pojkar uppvisas däremot inga statistiskt signifikanta samband mellan 
kognitiva förmågor och förälderns användning av mobila enheter vid sådana till-
fällen. 
 
Användning av digital media 
    Studien visar att samtliga deltagande barn, i varierande utsträckning, tittar på 
tecknade serier och att nästan alla av barnen tittar på pedagogiska program (n = 
25, 96.2%). Hälften av barnen (n = 13, 50.0%) tittar på program främst riktade till 
äldre barn eller vuxna. För spelande på mobila enheter visar resultatet att alla bar-
nen spelar spel på mobila enheter. För denna fråga finns dock ett bortfall för en 
flicka, då föräldern valde att inte svara. Anledningen till detta är svår att veta och 
kan eventuellt ha skett omedvetet, eftersom webbenkäten inte varnar för icke 
ifyllda frågor. Vidare använder nästan alla föräldrar någon gång mobila enheter i 
närvaro av barnet vid lek (n = 24, 92.3%). Dock finns det en variation i hur ofta 
barnen och föräldrarna använder ovanstående digitala medier. Det finns även 
vissa deskriptiva skillnader i hur ofta flickor och pojkar använder olika medier, 
där pojkar tycks använda dessa i större utsträckning (se Tabell 1).  
    Resultatet för barnens medieanvändning går i linje med såväl nationell som 
internationell forskning, som visar att en stor andel yngre barn har tillgång till och 
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använder digital media i hemmet, såsom TV, surfplatta och mobiltelefon (Lau-
ricella et al., 2015; Nikken & Schols, 2015; Statens medieråd, 2015). Andelen 
barn som tittar på pedagogiska program och tecknade serier är jämförbar med 
statistik från Statens medieråd (2015), som visar att 95% av två- till fyraåriga barn 
i varierande utsträckning tittar på TV och/eller filmer. Vidare visar denna statistik 
att 71% av barnen i varierande utsträckning spelar spel på surfplatta, vilket är 
mindre än vad studiens resultat visar för spelande på surfplatta och/eller mobilte-
lefon. En trolig förklaring till detta är att användning av surfplattor kan ha ökat 
sedan mätningen 2015, eftersom Statens medieråd (2015) har påvisat en ökning 
av sådan användning jämfört med föregående mätningar. Alternativa förklaringar 
skulle kunna vara att resultatet från vår studie även inkluderar spelande på mobil-
telefon eller att studien, på grund av dess syfte, har intresserat en större andel 
familjer som använder media. Gällande barns tittande på program riktade till äldre 
barn och vuxna samt föräldrars medieanvändning i närvaro av barnet finns ingen 
statistik i Statens medieråds rapport, varför dessa inte kan jämföras.  
  
Tittande på rörlig media 
    Pedagogiska program. Studien finner inga statistiskt signifikanta samband 
mellan flickors tittande på pedagogiska program och deras kognitiva förmågor, 
men däremot uppvisas vissa positiva samband för pojkarna. För pojkar tycks mer 
tittande på pedagogiska program vara relaterat till bättre generell kognitiv för-
måga. Det finns även en trend som indikerar att mer tittande på sådana program 
hos pojkar är relaterat till bättre verbal förmåga. Dessa samband bör dock tolkas 
med försiktighet, eftersom alla pojkar tittade på pedagogiska program ibland eller 
ofta. Det finns således ingen data för att undersöka på vilken kognitiv nivå pojkar 
som tittar på sådana program sällan eller aldrig befinner sig på. Om sådan data 
hade funnits tillgänglig skulle resultatet eventuellt kunnat ha blivit annorlunda, 
vilket begränsar generaliserbarheten till populationen pojkar.  
    Resultatet för pojkarna går i linje med tidigare studier, som har funnit positiva 
samband mellan pedagogiska program och kognitiva funktioner hos barn (Kirko-
rian et al., 2008). Detta bekräftas dock i studien inte för flickorna. Att resultatet 
skiljer sig mellan flickor och pojkar är svårt att förklara och tolkning begränsas 
även av att data på pojkar som tittar lite på sådana program inte finns. Resultatet 
pekar dock mot att innebörden av att titta på pedagogiska program kan skilja sig 
för flickor respektive pojkar. 
    I studien framkommer en positiv trend bland pojkarna mellan verbal förmåga 
och att titta på pedagogiska program. Även detta resultat bör tolkas med försik-
tighet, särskilt med hänsyn till att resultatet är en trend. Resultatet går dock i linje 
med tidigare forskning, som finner att pedagogiska program av god kvalitet har 
ett positivt samband med språkförmåga hos två och ett halvt-åriga barn. Pedago-
giska program med sämre kvalitet tycks däremot ha en negativ koppling till barns 
verbala förmåga, vilket tyder på en komplex relation mellan språkförmåga och 
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program som kategoriseras som pedagogiska (Linebarger & Walker, 2005). Kva-
liteten på pedagogiska program har i den aktuella studien inte kontrollerats utan 
utgår från föräldrarnas definition, vilket skulle kunna påverka resultatet. Möjligt-
vis skiljer sig även föräldrars definition, eller kvalitet, av pedagogiska program åt 
beroende på barnets kön. Ytterligare en relevant faktor att beakta är att denna stu-
die undersöker relationen hos en äldre åldersgrupp än i studien av Linebarger och 
Walker (2005), vilket skulle kunna innebära att det finns skillnader som kan för-
klaras av ålder snarare än av programinnehåll. 
    Tecknade serier. Studien finner inga signifikanta samband för varken flickor 
eller pojkar mellan kognitiva förmågor och hur ofta de tittar på tecknade serier. 
Tidigare studier har funnit negativa samband mellan barns kognition och tittande 
på nöjesprogram (Kirkorian et al., 2008). En experimentell studie har även funnit 
att barn som tittar på icke-pedagogiska TV-program direkt efteråt presterar sämre 
på exekutiva test än barn som får titta på pedagogiska TV-program eller rita (Lil-
lard & Peterson, 2011). Liknande resultat har inte kunnat påvisats i den aktuella 
studien. 
    Program främst riktade till äldre barn eller vuxna. Resultatet gällande att titta 
på program främst riktade till äldre barn eller vuxna visar att det för flickor tycks 
finnas en koppling mellan mindre tittande på sådana program och bättre vi-
suospatial förmåga. För pojkar däremot tycks mer tittande vara relaterat till bättre 
visuospatial förmåga. Det omvända sambandet är anmärkningsvärt och tyder på 
att medieanvändning kan ha olika betydelse för könen. Vidare uppdagas även po-
sitiva samband för pojkarna gällande arbetsminnesförmåga och generell kognitiv 
förmåga. 
    Tidigare forskning saknas kring relationen mellan generell kognitiv förmåga 
och program riktade till äldre barn eller vuxna. Således är det svårt att dra några 
säkra slutsatser kring varför det finns ett positivt samband mellan pojkars gene-
rella kognitiva förmåga och denna typ av program, särskilt med hänsyn till att 
sambandet inte framkommer bland flickor. En tänkbar förklaring till resultatet 
skulle dock kunna vara att det skiljer sig i innehåll och kontext för flickor och 
pojkar när de tittar på program riktade till äldre barn eller vuxna. Tidigare forsk-
ning visar att förälderns delaktighet vid barns TV-tittande ökar barnets förståelse 
och inlärning om föräldern uppmärksammar och förklarar innehållet (Kirkorian 
et al., 2008), vilket går i linje med Vygotskys teori om den proximala utvecklings-
zonen (Vygotsky, 1986). Föräldrars eller äldre barns delaktighet kan tänkas vara 
en möjlig bakomliggande variabel till varför ett positivt samband uppstår mellan 
att titta på denna typ av program och generell kognitiv förmåga. Det går dock inte 
att veta om det förhåller sig så att föräldrar eller äldre barn i större utsträckning 
deltar när pojkar tittar på sådana program. En alternativ förklaring till sambandet 
skulle kunna vara att barn som har bättre generell kognitiv förmåga i större ut-
sträckning uppskattar eller får titta på program för äldre, då det speglar deras kom-
petensnivå. En studie av Nikken och Schols (2015) visar att barn i större utsträck-
ning får använda olika former av digital media om deras föräldrar anser att barnet 
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har kompetens för att handskas med det, vilket kan argumenteras stärka detta re-
sonemang. Varför dessa samband inte framkommer för flickorna är dock svårt att 
förklara. 
    För verbal förmåga uppvisas inga samband för varken flickor eller pojkar gäl-
lande att titta på program riktade till äldre barn och vuxna. Tidigare studier om 
vuxenriktad TV är spretig och har funnit både positiva, negativa och inga samband 
med språkförmåga (Barr et al., 2010; Linebarger & Walker, 2005). Att resultaten 
mellan studierna skiljer sig åt skulle kunna bero på att verbal förmåga har mätts 
på olika sätt. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att den aktuella studien 
har inkluderat både program riktade till äldre barn och vuxna. Troligtvis kan det 
finnas skillnader i innehållet mellan dessa program, vilket inte har tagits hänsyn 
till i studien.  
    Gällande visuospatial förmåga framkommer för flickorna ett negativt samband 
med att titta på denna typ av program, medan det för pojkarna framkommer ett 
positivt samband. Ingen tidigare forskning inom detta område finns som skulle 
kunna förklara varför detta resultat uppstår. Eventuellt kan det handla om skillna-
der i innehållet mellan flickor och pojkars tittande eller skillnader i de aktiviteter 
som flickor respektive pojkar ägnar sig åt när de inte tittar på sådana program. 
Detta diskuteras mer utförligt i relation till frågeställning 2. 
      Till sist finner studien ett positivt samband med arbetsminnesförmåga hos 
pojkar. En möjlig teori till detta skulle kunna vara att sådana program eventuellt 
ställer högre krav på barnets arbetsminne, såsom att bearbeta och komma ihåg 
handling, karaktärer och sekvenser i programmet. Det kan tänkas att arbetsminnet 
på så sätt stimuleras och förbättras. Kausalitet kan dock inte fastslås, eftersom 
detta är en korrelationsstudie. En förklaring skulle likväl kunna vara, liksom dis-
kuteras ovan, att pojkar som har bättre arbetsminnesförmåga på grund av deras 
kompetensnivå, uppskattar eller tillåts titta på program för äldre i större utsträck-
ning. 
 
Spelande på mobila enheter 
    Studien finner inga statistiskt signifikanta samband mellan spelande på mobila 
enheter och kognitiva förmågor för varken flickor eller pojkar. Däremot uppkom-
mer en negativ trend för flickornas spelande på mobila enheter och deras vi-
suospatiala förmåga. Mindre spelande tycks således vara kopplat till bättre vi-
suospatial förmåga för flickor, medan detta inte tycks gälla för pojkarna i urvalet.    
    Tidigare forskning kring datorspelande och visuospatial förmåga har visat på 
både positiva och inga samband hos skolbarn som spelar spel på dator (Ferguson 
et al., 2013; Jackson et al., 2011; Lin & Chen, 2016; Quaiser-Pohl et al., 2006). 
Dessa studier skiljer sig dock från den aktuella studien, där endast spelande på 
mobila enheter har undersökts. Möjligtvis kan det finnas en skillnad mellan dessa 
spelplattformer, vilket skulle kunna förklara varför det aktuella resultatet står i 
kontrast mot tidigare studier. Dock menar Oei och Patterson (2013) att datorspe-
lande är likvärdigt med spelande på mobil- och surfplatta i studier på vuxna, vilket 
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möjligtvis även kan stämma för barn. Vidare är barnen i denna studie något yngre 
än barn i många andra studier. Det kan tänkas att äldre barn drar mer nytta av att 
spela på dator än vad yngre barn gör gällande att spela på mobila enheter. Därut-
över bör spel vara utvecklade utifrån specifika kognitiva funktioner för att dessa 
ska kunna främjas av spelande (Lin & Chen, 2016). Denna studie har inte kon-
trollerat för spelens innehåll, vilket skulle kunna påverka resultatet. Exempelvis 
har Quaiser-Pohl med kollegor (2006) avseende mental rotation funnit olika re-
sultat för olika kategorier spel.  
    Den skillnad som uppstår mellan flickor och pojkar i resultatet skulle eventuellt 
kunna förklaras med skilda innehåll i spelande mellan könen, då Statens medieråd 
(2015) funnit att flickor och pojkar spelar olika slags spel. En annan möjlig för-
klaring skulle kunna vara att pojkar och flickor också ägnar sig åt olika aktiviteter 
när de inte spelar spel. Detta stöds av forskning inom socialisationsprocesser som 
har visat att flickor och pojkar uppmuntras till att göra olika saker (Broberg, Al-
mqvist, Risholm Mothander, & Tjus, 2015). När flickor inte använder mobila en-
heter kanske de i högre grad än pojkar uppmuntras till aktiviteter som på olika sätt 
främjar deras visuospatiala förmåga, såsom att pyssla eller pussla (Stiles et al., 
2013). På så sätt skulle mer spelande på mobila enheter kunna vara sämre för 
flickor, eftersom de får färre tillfällen att utföra sådana aktiviteter. Alternativt 
skulle spelandet i sig kunna ha en faktisk negativ påverkan på flickors visuospa-
tiala förmåga, medan det bland pojkar inte spelar någon roll hur mycket eller lite 
de spelar. Vad detta skulle kunna bero på och vad exakt det är i spelande som 
potentiellt orsakar en negativ effekt, kan inte förklaras inom ramarna för denna 
studie. Då studien dessutom är en korrelationsstudie, går det heller inte att fast-
ställa kausala samband på samma sätt som i en experimentell studie. Sambandet 
ligger dessutom på trendnivå. Därmed bör resultaten tolkas med försiktighet och 
fler studier behövs för att bekräfta om detta resultat håller sig.  
    Inga ytterligare signifikanta samband påvisas mellan spelande på mobila en-
heter och övriga index, vilket inte är förvånande. Rosenqvist med kollegor (2016) 
påvisar dock i sin studie ett positivt samband mellan minne, inlärning och dator-
spelande samt ett positivt samband med datoranvändning och språkförmåga. 
Dessa resultat har inte återfunnits i den aktuella studien, vilket kan bero på ett 
flertal saker, såsom olika åldrar på deltagarna, olika definitioner av datorspel och 
innehåll samt att kognitiv förmåga inte har mätts på samma sätt.  
  
Föräldrars medieanvändning i närvaro av barnet 
    I resultatet från frågeställning 3 framkommer ett positivt samband för flickor 
mellan generell kognitiv förmåga och förälderns användning av mobila enheter i 
närvaro av barnet när det leker. För flickor framkommer dessutom en positiv trend 
gällande verbal förmåga. Detta indikerar att mer användande av mobila enheter 
hos föräldern är kopplat till bättre kognitiva och verbala förmåga hos flickor. För 
pojkar uppvisas däremot inga signifikanta samband.  
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    Den aktuella studien är, såvitt vi vet, den första i sitt slag att undersöka barns 
övergripande kognitiva förmåga i relation till förälderns användning av mobila 
enheter i närvaro av barnet. Därmed är det svårt att uttala sig om varför ett positivt 
samband uppstår för flickorna och varför detta skiljer sig för pojkarna. En möjlig 
förklaring är måhända att kontexten för flickor och pojkar skiljer sig, exempelvis 
skillnader i aktiviteter eller att föräldrar agerar annorlunda mot sina barn beroende 
på kön. En annan möjlig förklaring till det positiva sambandet för flickorna skulle 
kunna vara att de får fler tillfällen till att testa och problemlösa själva om deras 
förälder inte är tillgänglig när denne använder mobila enheter. Varför detta skulle 
gälla just för flickor är dock svårt att förklara. Resonemanget stöds ändock av 
Fischer (1980), som menar att barn till stor del utvecklar sina kognitiva förmågor 
under lek. Om uppgiften eller problemet är inom barnets kompetensram, skulle 
barnet kunna gynnas av att få testa själv genom trial-and-error och på så vis ut-
vecklar sina kognitiva färdigheter snabbare. Dock kan det av andra anledningar 
vara fördelaktigt att föräldrar engagerar sig i barns lek, bland annat för att främja 
den socioemotionella utvecklingen (Broberg et al., 2015). Resultatet skulle även 
kunna förklaras av att de föräldrar i stickprovet som använder mobila enheter i 
närvaro av barnet vid lek, är medvetna om detta och kompenserar för den tid som 
de spenderar på sina mobila enheter. För att kunna dra några tydliga slutsatser om 
sambandet mellan föräldrars medieanvändning i närvaro av barnet och barnets 
kognitiva förmågor behövs mer forskning på området. 
    Gällande språk framkommer en positiv trend bland flickorna, som pekar i rikt-
ning mot att de flickor vars förälder använder mobila enheter i närvaro av dem vid 
lek presterar bättre. Resultatet är förvånande eftersom en tidigare studie har visat 
att förälderns användning av mobila enheter i närvaro av barnet vid måltider leder 
till färre verbala och icke-verbala interaktioner med barnet (Radesky et al., 2015), 
vilket kan tänkas påverka barnets verbala förmåga negativt. Föräldrars delaktighet 
har i forskning setts spela en viktig roll i barns språkutveckling, eftersom föräld-
rarna oftast utgör den viktigaste samtalspartnern (Hoff-Ginsberg, 1990). Vidare 
tillägnar sig barn språk bättre genom att exponeras för språkliga modeller (von 
Tetzchner, 2016), vilket sker genom social aktivitet och social interaktion (Vygot-
sky, 1986). De nuvarande resultaten är därför svårförklarliga och troligtvis finns 
en eller flera bakomliggande variabler som denna studie inte har lyckats fånga 
upp. Eftersom resultatet enbart visar på en trend är det även för tidigt att uttala sig 
om hur det förhåller sig i populationen. 
  

Metoddiskussion 
Intern validitet 
    Med intern validitet avses hur säker en kan vara att det finns ett riktat orsaks-
samband, det vill säga att den oberoende variabeln faktiskt har påverkat den be-
roende variabeln (Borg & Westerlund, 2012). För den aktuella studien avser detta 
således huruvida medieanvändning hos barn och deras föräldrar faktiskt påverkar 
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barnets kognitiva förmågor. Korrelationsstudier har lägre intern validitet än expe-
riment, eftersom större kontroll över variablerna kan uppnås bland annat genom 
att randomisera deltagarna till olika betingelser (Field, 2013). Eftersom den aktu-
ella studien inte har haft kontroll över variablerna utan endast har undersökt före-
komsten av medieanvändning, går det inte att fastställa sambandens kausalitet. 
Medieanvändning skulle kunna påverka kognitiva förmågor men relationen skulle 
också kunna vara omvänd, exempelvis att barn med högre kognitiva förmågor 
väljer att titta mer på en viss typ av program. Vid korrelationsstudier finns även 
problemet med bakomliggande faktorer, det vill säga att sambanden kan ha upp-
stått på grund av andra variabler som studien inte har mätt (Field, 2013). Exem-
pelvis skulle föräldrars delaktighet i barns medieanvändning kunna utgöra en 
bakomliggande variabel mellan kognitiv förmåga och att titta på program för äldre 
barn och vuxna, eftersom tidigare studier har visat på ett positivt samband mellan 
föräldrars delaktighet vid barns TV-tittande och barnets förståelse för innehållet 
(Kirkorian et al., 2008). Andra bakomliggande variabler skulle kunna vara olika 
socialisationsprocesser som kan påverka innehållet flickor och pojkars mediean-
vändning, såväl som de aktiviteter de ägnar sig åt när de inte använder digital 
media. 
    I den aktuella studien har testningar med WPPSI-IV utförts av två testledare, i 
två olika miljöer och med eller utan medföljande vuxen. Dessa skilda testförhål-
landen skulle möjligtvis kunna ge skillnader i utfallet och således påverka den 
interna validiteten. WPPSI-IV har dock bedömts ha god interbedömarreliabilitet 
och olika miljöer ska heller inte påverka resultatet (Wechsler, 2014), varmed inga 
statistiska beräkningar utfördes för att kontrollera för plats eller testledare. Under 
testningarna i studien vidtogs även flera åtgärder för att administrering och be-
dömning skulle bli lika. Administreringen skedde enligt manualens standardise-
rade förfarande och vid tveksamheter diskuterades dessa för att uppnå ett lika till-
vägagångssätt. Vidare observerade testledarna varandra under pilottestningen, 
varpå skillnader i administreringen kunde upptäckas och åtgärdas innan studien 
påbörjades. Gemensamma bedömningar av testsvaren genomfördes och diskute-
rades för att uppnå god interbedömarreliabilitet. Gällande medföljande person 
gavs de medverkande vuxna noga instruktioner om att inte hjälpa till eller på annat 
sätt påverka barnets förmåga att utföra uppgifterna. Ett oberoende t-test utfördes 
även för att kontrollera för skillnader i prestation mellan barn som hade med sig 
en annan vuxen jämfört med barn som testades ensamma. Ingen signifikant skill-
nad förelåg, varmed det är troligt att grupperna inte skiljer sig åt. Dock är stick-
provsstorleken en begränsning gällande studiens power, vilket leder till att det 
finns en risk för att faktiska skillnader inte har upptäckts.  
  
Extern validitet 
    Med extern validitet menas huruvida en studies resultat kan generaliseras till 
andra miljöer, individer och sätt att mäta variablerna (Borg & Westerlund, 2012). 
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Resultaten från den aktuella studien är begränsade till barn utifrån vissa deltagar-
variabler. Studien genomfördes enbart med barn inom ett visst åldersspann bo-
ende i Linköpings kommun och svarsfrekvensen hos de tillfrågade var låg. Av de 
barn som deltog i studien hade samtliga sammanboende föräldrar, nästan alla för-
äldrar var födda i Sverige och en övervägande majoritet var högutbildade samt 
medel- eller höginkomsttagare. Rekryteringen baserades dessutom på ett bekväm-
lighetsurval, där intresserade familjer uppmuntrades till att anmäla sig till studien. 
Eftersom majoriteten av de deltagande föräldrarna var högutbildade med en god 
inkomstnivå, har studien inte lyckats fånga intresset bland familjer med annan 
socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå, vilket begränsar resultatens gene-
raliserbarhet. En möjlig förklaring till varför studiens deltagare är homogena gäl-
lande utbildning, skulle kunna vara att högutbildade vuxna i allmänhet är mer be-
nägna att delta i studier, exempelvis genom ett större intresse av att bidra till på-
gående universitetsforskning. För denna studie skulle föräldrar möjligtvis också 
kunna ha mer kunskap och intresse om kognitiva förmågor hos barn eller till större 
del reflektera kring sin egen och sina barns användning av digitala medier. Vidare 
var samtliga föräldrar sammanboende, vilket eventuellt möjliggjorde mer tid till 
att sätta sig in i och delta i studien än vad ensamstående föräldrar troligtvis har. 
    Med hänsyn till deltagarnas homogenitet gällande socioekonomisk bakgrund, 
utbildning och boendesituation samt barnens ålder, kan studiens resultat enbart 
anses spegla sådana konstellationer och inte vara generaliserbara till barn i andra 
åldrar och som lever i andra samhällsgrupper. I praktiken skulle detta kunna in-
nebära att de samband som har påvisats i studien kan se annorlunda ut i en mer 
heterogen grupp med familjer, eller i grupper vars socioekonomiska status och 
utbildningsnivå skiljer sig från den nuvarande. Flera studier har bland annat visat 
att barn i familjer med lägre socioekonomisk status ser på TV i större utsträckning 
(O’Connor et al., 2016) och att barn med lågutbildade föräldrar har något lägre 
verbal förmåga (Barr et al., 2010), vilket är faktorer som skulle kunna påverka 
sambandet mellan medieanvändning och kognitiv förmåga. Exempelvis fann Li-
nebarger med kollegor (2014) att digital media hade olika samband med barnets 
exekutiva förmåga beroende på familjens socioekonomiska status.  
    Ytterligare en aspekt som påverkar den externa validiteten är hur väl resultatet 
står sig om andra mätinstrument skulle användas (Borg & Westerlund, 2012). 
MAQS är ett nyutvecklat mätinstrument för medieanvändning hos barnfamiljer 
och enbart delar av instrumentet användes i denna studie. Om hela MAQS eller 
ett annat mätinstrument hade använts, är det möjligt att resultaten hade sett an-
norlunda ut. Frågorna i MAQS är i sig validerade, medan enkäten i sin helhet 
kräver mer forskning för att kunna säkerställa god validitet och reliabilitet. Denna 
studie är en av de första i Sverige att använda sig av MAQS, varför det ännu inte 
går att uttala sig om enkätens validitet i relation till tidigare studier.   
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Innehållsvaliditet 
    Innehållsmässig validitet handlar om huruvida mätinstrumentet mäter det be-
grepp som avses att mätas (Borg & Westerlund, 2012). För att undersöka medie-
användning hos barn och deras föräldrar användes webbenkäten ur MAQS, där 
föräldrarna rapporterade hur ofta familjen använde olika typer av digital media. 
Självrapporterade uppskattningar av medieanvändning är användarvänliga, men 
har fått kritik eftersom föräldrar tycks överestimera hur mycket tid i genomsnitt 
som digital media används (Vandewater & Lee, 2009). Skattningar kan även på-
verkas av sociala normer kring vad skattaren tror är ett normalt användande. 
Forskning pekar mot att media-dagböcker ger ett mer korrekt mått för mediean-
vändning hos både barn och vuxna, med höga korrelationer mellan media-dag-
böcker och direkta observationer (Vandewater & Lee, 2009). Även om webbenkä-
ten i MAQS inte frågar efter den genomsnittliga tiden som digital media används, 
vilket är vanligt i de kritiserade skattningsinstrumenten, ger enkäten enbart ett 
uppskattat mått vilket medför problem med innehållsvaliditeten. Vidare kan ex-
empelvis svarsalternativen ofta, ibland, sällan och aldrig ses som något godtyck-
liga och tolkas olika av de som skattar. Att använda den 24-timmars dagbok som 
ingår i MAQS, men som inte var färdigutvecklad vid studiens början, hade stärkt 
innehållsvaliditeten för mätinstrumentet och måttet för medieanvändning hade gi-
vit högre validitet. Genom att använda 24-timmars dagboken finns även en ökad 
möjlighet att undersöka medieanvändningens innehåll, vilket kan ha större bety-
delse än mängden digital media (Kirkorian et al., 2008). 
    För att bedöma barnens kognitiva förmåga användes testbatteriet WPPSI-IV. 
Detta är ett vedertaget psykologiskt instrument för att undersöka kognitiv förmåga 
hos barn och är därmed ett ändamålsenligt mätinstrument för studiens syfte. Testet 
har svenska normer och är anpassat efter den svenska kulturen (Wechsler, 2014), 
vilket är en styrka för studien. Vidare har den amerikanska upplagan visat på god 
validitet, baserat på testets innehåll, svarsinnehåll, intern struktur och relationen 
mellan de externa variablerna (Syeda & Climie, 2014). Normerna kan dock kriti-
seras eftersom ingen uppdelning mellan flickor respektive pojkar finns. Forskning 
har visat att det under förskoleåldern föreligger vissa skillnader mellan flickor och 
pojkars kognitiva förmågor (Palejwala & Fine, 2015; von Stumm & Plomin, 
2015), varför detta borde tas i beaktande i tolkningen av resultaten från WPPSI-
IV. 
    En styrka för innehållsvaliditeten är att WPPSI-IV har utvecklats utifrån teore-
tiska antaganden och forskning kring vilka komponenter som är viktiga för intel-
ligens och kognitiv funktion hos barn, såsom verbal förståelse, visuospatial för-
måga och arbetsminne (Wechsler, 2012). Testbatteriet syftar till att spegla dessa 
förmågor, men ger dock inte en heltäckande bild eftersom det enbart består av ett 
urval av kognitiva förmågor. Testresultatet utgör en god informationskälla till 
barns kognitiva fungerande, men speglar inte alltid fullt ut barnets adaptiva eller 
kognitiva fungerande i vardagen. Utformningen av testsituationen kan i vissa fall 
optimera barnets prestation, men påverkas även av uppmärksamhet, uthållighet, 
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koncentration och motivation under testsituationen. Även personliga egenskaper, 
dagsform och temperament påverkar hur barn tar sig an de olika deltesten och hur 
de reagerar på framgång och motgång (Wechsler, 2014). 
 
Studiens begränsningar 
    En begränsning med studien är det låga deltagarantalet. Enligt Borg och Wes-
terlund (2012) krävs det en variation inom variablerna för att kunna upptäcka stat-
istiskt signifikanta samband. Till följd av studiens knappa stickprov och gruppens 
homogenitet gällande bakgrundsvariabler, finns det troligtvis en begränsad vari-
ation inom samplet. Detta kan leda till svårigheter att hitta faktiska samband som 
finns i populationen treåriga barn. Ett större stickprov hade därför varit fördelakt-
igt. Vidare hittas inom resultatet tre trender, vilka med ett större stickprov poten-
tiellt hade kunnat vara signifikanta men lika gärna irrelevanta. Dessa trender bör 
därför tolkas med försiktighet.  
   Studien har inkluderat extremvärden eftersom WPPSI-IV antas vara normalför-
delad gällande kognitiv begåvning och att det därför inom populationen finns barn 
som presterar högre respektive lägre än genomsnittet. Extremvärden kan dock på-
verka resultatet, särskilt vid små stickprov (Field, 2013). Beslutet att använda Spe-
armans rs är dock ett sätt att hantera nämnda extremvärden, eftersom datan genom 
denna analysmetod rangordnas och således får extremvärden inte samma infly-
tande över resultatet (Borg & Westerlund, 2012). 
    Ett problem med variation uppstår i frågeställning 1 om pedagogiska program 
och tecknade serier, där alla pojkar i stickprovet tittar på dessa typer av program. 
Detta är en begränsning med studien på så sätt att det inte går att uttala sig om hur 
sambandet ser ut för kognitiv förmåga hos pojkar som tittar sällan eller aldrig på 
dessa typer av program. 
    Studien visar att sambanden mellan barns kognitiva förmåga och digital media 
ser olika ut beroende på kön. Hos förskolebarn kan skillnader i generell kognitiv 
förmåga föreligga, där flickor presterar något bättre (Palejwala & Fine, 2015; von 
Stumm & Plomin, 2015). De könsskillnader i generell kognitiv förmåga som upp-
visas i denna studie går därmed i linje med denna forskning, men förklarar inte 
varför sambanden mellan kognitiv förmåga och digital media ser olika ut för poj-
kar respektive flickor.   
    Som diskuterats under extern validitet är ytterligare en begränsning med studien 
att resultatet inte kan generaliseras till alla barnfamiljer i Sverige, på grund av det 
lilla stickprovet och de deltagande familjernas homogenitet gällande utbildning, 
inkomst och familjekonstellation. Det hade varit intressant att jämföra stickpro-
vets demografiska variabler med urvalsgruppen i rapporten från Statens medieråd 
(2015). Tyvärr är detta inte möjligt, eftersom rapporten saknar en presentation av 
demografisk information för den yngre åldersgruppen.  
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     Slutligen kan studien inte uttala sig om hur barns kognitiva förmåga utvecklas 
på sikt i relation till digital medieanvändning, eftersom denna studie enbart un-
dersöker hur sambandet ser ut i stunden. För att kunna predicera utfall på sikt 
behövs vidare forskning med fokus på longitudinella samband.   
  
Slutsatser 
   Denna studie har undersökt relationen mellan förskolebarns kognitiva förmågor 
och användning av digitala medier. Studiens syfte är betydelsefullt eftersom detta 
är ett relativt nytt och outforskat område, där kognitiv förmåga som ett samman-
slaget mått inte har undersökts tidigare. Studien visar att digital media används i 
stor utsträckning bland förskolebarn, vilket är i linje med tidigare nationell och 
internationell forskning.    Sammantaget uppdagas ett flertal signifikanta samband 
och trender, där samtliga visar på stora effektstorlekar, med ett undantag på en 
måttlig effektstorlek. Studien bekräftar till viss del tidigare forskning, men påvisar 
även samband som går emot resultat från tidigare studier. Intressant nog skiljer 
sig resultaten åt mellan flickor och pojkar inom samtliga tre frågeställningar. En 
möjlig förklaring är att det finns inneboende kognitiva skillnader i den observe-
rade åldern, vilket forskning inom intelligens har funnit stöd för. Det skulle även 
kunna bero på att digital media har olika innehåll och betydelse för flickor och 
pojkar i förskoleåldern. Eftersom detta är en korrelationsstudie är det inte möjligt 
att fastslå några kausala samband och bakomliggande variabler som påverkar re-
sultatet skulle kunna föreligga. Resultaten bör därför tolkas med försiktighet. Att 
skillnader finns mellan könen är svårt att förklara utifrån denna studies ramar, 
men ett viktigt fynd för senare studier att ta hänsyn till.  
  
Förslag på fortsatt forskning 
    Utifrån studiens resultat och begränsningar finns ett stort behov av fortsatt 
forskning på förskolebarns kognitiva förmåga i relation till digitala medier. Att 
resultaten inom de olika frågeställningarna skiljer sig åt mellan flickor och pojkar 
tyder på att sambanden mellan digital medieanvändning och kognitiv förmåga po-
tentiellt ser olika ut för könen. Därför är det av stor vikt att i framtida studier 
kontrollera för kön eller undersöka digital medias effekt på flickor och pojkar se-
parat.  
    Eftersom den nuvarande studien inte i tillräckligt hög grad har kontrollerat för 
innehåll i program eller spel, kan ett nästa steg vara att undersöka om flickor och 
pojkars medieinnehåll skiljer sig åt och om detta eventuellt kan förklara resultaten 
från denna studie. Exempelvis visade studien på skilda resultat beroende på vilken 
typ av rörlig media som barnen tittade på, vilket tyder på att fortsatt forskning bör 
undersöka olika program separat. Gällande TV-program för barn behövs ytterli-
gare studier för att undersöka om pedagogiska program är gynnsamt för språk och 
andra kognitiva förmågor, såsom tidigare forskning indikerar, men som enbart 
tycks stämma för pojkarna i denna studie. Mer forskning behövs även för att bättre 
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kunna särskilja exakt vad det är i TV-tittande eller innehåll som kan vara gynn-
samt och vad som snarare leder till negativa relationer. Detta för att utifrån kun-
skap kunna ge adekvata rekommendationer kring TV-tittande hos yngre barn. Yt-
terligare en idé för framtida studier är att närmare undersöka effekten av program 
riktade mot äldre barn och program riktade mot vuxna, för att ta reda på om någon 
av dessa till större del gynnar eller missgynnar barns kognitiva förmågor. I denna 
studie mättes båda variablerna i en och samma fråga, vilket leder till svårigheter i 
att dra några slutsater. Eftersom resultaten även skiljde sig åt mellan flickor och 
pojkar vore det intressant att utforska hur detta kan komma sig. 
    Ett annat eftersatt område är relationen mellan förskolebarns spelande på mobila 
enheter och visuospatial förmåga respektive arbetsminnesförmåga. Viss forskning 
finns gällande äldre barns spelande, men saknas än så länge för de yngre åldrarna 
och specifikt för spelande på mobil och surfplatta. På grund av den stigande kon-
sumtionen av sådana medier hos yngre barn (Statens medieråd, 2015) är det vä-
sentligt att fortsätta undersöka möjliga kopplingar mellan spelande och kognitiv 
förmåga.    
    Vidare är det av stort intresse att fortsätta undersöka relationen mellan barns 
kognitiva och verbala förmågor och förälderns användning av mobila enheter i 
närvaro av barnet. Studiens resultat är förvånande och det är svårt att utifrån tidi-
gare forskning förklara varför de observerade sambanden endast hittas bland 
flickorna och inte hos pojkarna. Framtida studier bör undersöka frågan närmare, 
både utifrån hur och i vilka sammanhang föräldrar använder mobila enheter, i så-
väl pojkars som flickors närvaro, och varför eventuella samband uppstår. 
    Slutligen bör framtida studier beakta hur medieanvändning mäts. Användning 
av en 24-timmars dagbok eller teknisk utrustning, såsom applikationer på telefo-
nen som mäter exakt användning, skulle vara fördelaktigt för att få ett tillförlitligt 
mått på medieanvändning. Ett gemensamt sätt att undersöka digital medieanvänd-
ning vore att föredra, för att på så sätt enklare kunna jämföra fynd från skilda 
studier. CAFE, med mätinstrumentet MAQS, är ett projekt som syftar till en sådan 
samstämmighet. 
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Appendix 
Appendix 1 
Nedan presenteras de frågor kring medieanvändning ur MAQS som användes 
för de statistiska analyserna. 
 
Vilka av följande har ni hemma hos er (klicka i allt som stämmer)? 

� TV 
� Inspelningsbar TV 
� DVD-spelare 
� Dator 
� Vanlig telefon 
� Mobiltelefon utan internetuppkoppling 
� Mobiltelefon med internetuppkoppling 
� Surfplatta (iPad/Android) 
� ”Lekdator” med pedagogiska program 
� Videospelkonsol (t.ex. Xbox, Nintendo Wii eller Playstation) 
� Handhållen spelkonsol (Nintendo DS eller liknande) 
� Inget av ovanstående 

 
För följande frågor kommer vi fråga dig om olika typer av medieinnehåll som 
ditt barn tittar på och olika typer av apparater/mobila enheter som ditt barn har 
använt. 
Vilken typ av rörlig media tittar ditt barn på? 
 Ofta Ibland Sällan Aldrig 
Pedagogiska pro-
gram (t.ex. Fixarna, 
Fem myror är fler 
än fyra elefanter) 

 
o 	

 
o 	

	
o 	

 
o 	

Tecknade serier 
(t.ex. Pingu, Kalle 
Anka) 

o 	 o 	 o 	 o 	

Barnfilmer (t.ex. 
Disneyfilmer) 

o 	 o 	 o 	 o 	

Filmer främst rik-
tade till äldre barn 
eller vuxna 

o 	 o 	 o 	 o 	

TV-program främst 
riktade till äldre 
barn eller vuxna 

o 	 o 	 o 	 o 	
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Vi är intresserade av om ditt barn någonsin har använt mobila enheter (mobilte-
lefon, surfplatta etc) för att göra något av följande. Skatta också hur ofta barnet 
använder den mobila enheten för det syftet.  
 Aldrig Nästan 

aldrig 
Ibland Ofta Alltid 

Spela spel o 	 o 	 o 	 o 	 o 	

 
Det är inte ovanligt att föräldrar behöver använda sin mobil/surfplatta när de är 
med sina barn. Hur troligt är det att du använder din mobil/surfplatta? (t.ex. 
ringa, skicka/läsa sms, kolla mejl, titta på en video) 
 
 Det gör jag 

aldrig 
Inte så 
troligt 

Varken 
eller 

Ganska 
troligt 

Mycket 
troligt 

När barnet leker o 	 o 	 o 	 o 	 o 	

 
Vilken app använder du när du är med ditt barn (klicka i den du använder mest)? 

o Jobbmail 
o Hemmail 
o Sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter) 
o Läser nyheter 
o Kollar upp något 
o Tittar på en filmsnutt (själv) 
o Tittar på en filmsnutt (med barnet) 
o Annat 
o Inget 
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Appendix 2 
Informationsbrev till deltagare i studien. 
 
 

Till föräldrar med barn mellan 3,5 och 4 år: En förfrågan om  
deltagande i en forskningsstudie om digitala media 

 
Vid Linköpings Universitet genomför vi under våren 2017 ett forskningsprojekt 
där målet är att bättre förstå barns kognitiva och språkliga utveckling i relation 
till familjens användning av digitala medier (t ex TV, datorer, surfplattor och 
mobiltelefoner). Bakgrunden till studien är att vår kunskap är bristfällig, vi vet 
inte om eller hur barns kognitiva och språkliga utveckling påverkas av mediean-
vändning. För studien söker vi nu barn födda februari till och med september 
2013 som tillsammans med sina föräldrar vill delta i en studie om barns utveckl-
ing och användning av digitala medier.  
 
Vad skulle deltagande i studien innebära för mitt barn? 
OM du är intresserad av att delta kommer vi träffa ditt barn om möjligt i barnets 
förskola. Studien kan genomföras utan att föräldern är närvarande, men du är 
välkommen att delta om du så önskar. Alternativt kan du tillsammans med ditt 
barn besöka oss i våra lokaler på Linköpings Universitet. Ditt barn skulle då få 
genomföra lekuppgifter som vi använder för att undersöka barns utveckling. 
Barnet får till exempel använda klossar och titta på bilder och lösa olika uppgif-
ter. Tidsåtgången är drygt en timme och då ingår korta pauser. De barn som har 
varit med hittills har tyckt att det har varit roligt. Testtillfället kommer att video-
filmas, men bara personer direkt involverade i projektet kommer att ha tillgång 
till filmerna.  
 
För föräldrar innebär deltagandet i studien att svara på en webbenkät om hur di-
gital media används i hemmet av såväl barnet som er föräldrar. Enkäten kommer 
bland annat att innefatta frågor kring barnets tillgång till och användning av di-
gital media, såsom tv, dator, surfplatta och smartphone. Enkäten är enkel att 
fylla i och tar ca 30 minuter att genomföra. 
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och du och ditt barn kan avbryta medver-
kan närhelst du/ni vill. Alla uppgifter samlas enbart in för forskningsändamål 
och resultatet kommer bara att redovisas på gruppnivå. Allt insamlat material är 
sekretesskyddat av sjukvårdens Lagen om tystnadsplikt samt Datalagen.  
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Vad gör vi om vi vill delta i studien? 
Om ni vill delta i studien, fyll i kontaktuppgifterna i bifogad blankett och skicka 
in i svarskuvertet så snart som möjligt, så kontaktar vi er. Det går även bra att 
maila, sms:a eller ringa om ni är intresserade. Har ni några frågor är ni välkomna 
att höra av er! 
 
Om du inte är intresserad behöver du inte göra någonting, vi kommer inte att kon-
takta dig igen.  
 
 
Vänliga hälsningar,  
 
Ulrika Birberg Thornberg 
Fil. Dr. psykologi 
Leg. psykolog 
013-282559 
ulrika.birberg.thorn-
berg@liu.se 

Jennifer Eriksson 
Psykologkandidat 
073-0914690 
jener948@stu-
dent.liu.se 
 

Mimmi Eriksson 
Psykologkandidat 
073-7666699 
mimer570@stu-
dent.liu.se 
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Appendix 3 

Samtyckesblankett för deltagande i studien. 

 

Informerat samtycke till att delta i studien  
”Digitala media och kognitiv utveckling hos yngre barn” 

 
Jag har muntligen informerats och även tagit del av den skriftliga informationen 
om forskningsstudien och den databehandling av känsliga personuppgifter som 
studien innebär. 
 
Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när 
som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt och mitt barns delta-
gande.  
 

Ort och datum_____________________________________________________ 
Barnets namn _____________________________________________________ 
Barnets födelsedata ________________________________________________ 
Förälderns namn __________________________________________________ 
Adress ___________________________________ Postadress______________ 
Telefonnummer___________________________________________________ 
E-mail __________________________________________________________ 
 
 
 

Namnteckning: __________________________________________                 
 
 


