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Handledare: Lotta Wank 

 

 

Examinator: Mary Larner 
 

 

 

 

Bakgrund 
I bakgrunden redogörs för litteratur och tidigare forskning kring datorer i förskola och för-

skoleklass. I dagens  samhälle används datorn som redskap inom många områden både pri-

vat och i utbildningssammanhang. Datorn erbjuder många nya möjligheter och kan fungera 

som ett hjälpmedel i verksamheten ,samt komplettera det traditionella arbetssättet. 

 

Syfte 
Syftet med undersökningen var att ta reda på förskollärarnas respektive barnens perspektiv 

när det gäller datoranvändningen, samt deras förhållningssätt till datorer som lek och arbets-

redskap i förskola och förskoleklass. 

 

Metod 
Studien gjordes med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer. Redskapet som användes var 

öppen riktad intervju med fyra förskollärare, vilket innebär att intervjuaren formulerar en 

fråga och förväntas få ett öppet svar. Därefter genomfördes även fyra barnintervjuer i grupp.   

 

Resultat 
Resultatet visar att förskollärarna är eniga att datorer skall finnas i verksamheten, eftersom 

det kommer att bli en del av barnens vardag. De upplever även att datoranvändningen i 

verksamheten har ökat de senaste åren, och att barnen har mer kunskap om datorer än tidiga-

re. Det framgår även hur förskollärarna och barnen använder datorn i den dagliga verksam-

heten, samt barnens samspel och kommunikation vid datoranvändningen. 
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1  Inledning 
 

Informations- och Kommunikations Teknik (IKT) har under de senaste årtionden blivit ett 

allt mer vanligt redskap i utbildnings sammanhang, och vi anser det angeläget att datoran-

vändningen i förskolans och förskoleklassens verksamheter ökar. 

 

 Datoranvändningen har vuxit fram under senare år och barn i förskola och förskoleklass 

kommer att möta datorer i olika sammanhang under sin skoltid och uppväxt. Då vi själva är 

datorintresserade och anser att denna teknik kan berika mycket i det dagliga arbetet med 

barnen, valde vi att göra undersökningen endast på de förskolor/förskoleklasser som säger 

sig arbeta med datorer i verksamheterna. Sådant urval gjordes med anledning att ta reda på 

hur förskollärare och barn ser på datorn, och hur den används som ett redskap i det dagliga 

arbetet. 

 

Utifrån Läroplanen för förskolan Lpfö 98 kan vi inte urskilja några direkta riktlinjer om IKT 

i förskola och förskoleklass, vilket leder till att det är upp till varje verksam pedagog att se 

datorn som ett redskap eller inte i verksamheten, för barns fortsatta utveckling och lärande. 

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall 

prägla verksamheten i förskolan. I leken och det lustfyllda lärandets olika former 

stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande 

samt förmåga att samarbeta och lösa problem (Lpfö 98, s.6). 

Vi anser att datorn som en artefakt kan inbjuda till mer kommunikation och stimulera barnen 

att få använda sin fantasi. Detta med fördel av datorns olika program och spel som finns 

tillgängligt för barn i förskola och förskoleklass.  

 

I dag tillhör barnen en ny generation och datorn är en del av deras vardag, de växer upp med 

datorn som sedan existerar i deras liv från den dagen de föds. De flesta av dagens barn an-

vänder datorn på ett naturligt sätt och utan rädsla. Datorn används för att se på filmer, lyssna 

på musik, skriva, måla, rita och spela spel. Idag finns det många webbsidor som är anpassa-

de för barn som till exempel UR (Utbildnings Radio) och Bolibompa. Det finns även tilläm-

pade dataspel som kan inspirera barn till lek och lärande, där barnen får en chans att både 

leka, lära sig bokstäver och siffror. Barn lär sig bäst i samspel med andra barn och vuxna, 

och pedagogernas hjälp och vägledning är värdefull. För att lärandesituationer skall uppstå 

behöver pedagogerna försöka fånga samt utgå från barnens intresse.  
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2  Syfte 
 

2.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på förskollärarnas respektive barns perspektiv när 

det gäller datoranvändningen, samt deras förhållningssätt till datorer som lek och arbetsred-

skap i förskola och förskoleklass.  

 

 2.2  Frågeställningar 

Vilken syn har pedagogerna och barnen på datoranvändningen i verksamheten? 

 

Hur beskriver pedagogerna deras arbete med datorn i verksamheten? 
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3  Bakgrund  
 

3.1  IT/IKT som begrepp  

IT är en förkortning av informationsteknik vilket rymmer teknik för insamling, bearbetning, 

lagring samt att skapa och presentera text, ljud och bilder (Tyrén, 2007). IKT är en utveck-

ling av begreppet IT och står för informations och kommunikations teknik. Detta begrepp 

används främst inom utbildningssektorn för att se hur vi använder information och teknik. 

IKT sammankopplas oftast med datorer och internet, men omfattar även film, radio och te-

levision. (Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001). 

 

I dagens samhälle används både IT och IKT, men det är framförallt i skolan som IKT an-

vänds och det läggs stor vikt vid bokstaven K som står för kommunikation (Tyrén, 2007). I 

dag kan vi kommunicera på många sätt som tidigare inte varit möjligt. Mobiltelefoner och 

internet är en daglig hjälp och ett redskap som också ingår i nätverkskommunikationen (Ap-

pelberg & Eriksson, 1999). 

 

3.2  Historisk tillbakablick – Varför IKT i förskolan/skolan 

Söderlund (2000) framhåller att redan i mitten av 80-talet började tankar om datoranvänd-

ning vid skolundervisningen, men det mesta tyder på att tillgången till datorer var relativt 

låg. Därefter kommer enligt författaren, en still period fram till 1994 när skolan får den nya 

läroplanen. I slutet av 90-talet satsades det mycket pengar för att stödja IKT användningen 

inom skolvärlden, även tillgången till datorer med internetuppkoppling ökade. Regeringen 

tog initiativet och gjorde en stor satsning på lärarnas kompetensutveckling inom IKT områ-

det. Syftet var att skolan skulle anpassas till samhällsutvecklingen.  

 

Enligt Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) har informationsteknologi stor betydelse 

i framtiden. Datoranvändningen i förskola/förskoleklass ses av flera som ett verksamt verk-

tyg för lärande men dessvärre utnyttjas det inte alltid i undervisningssammanhang. Förfat-

tarna menar att pedagogerna bör söka nya idéer och vägar till kunskap med datorernas po-

tential.  IKT användningen i undervisningen kan ge barnen nya möjligheter att söka infor-

mation och skapar en annan typ av samspel mellan pedagoger och barn. ”Utvecklingen pe-

kar mot grundläggande förändringar  hur vi i framtiden kommer att kommunicera med var-

andra och hur vi kommer att lära såväl i förskola/skola som i vardagen” (s.9). 

 

Det ligger tre olika motiv bakom utveckling av IKT användning i förskola och skola. Det 

första är inlärningsaspekten, där datorn öppnar nya möjligheter och ger en ökad variation av 

arbetssätt. Det andra motivet omfattar arbetslivsaspekter där dagens samhälle förväntar sig 

att skolan skall utrusta blivande ungdomar med IKT kunskap, vilket är nödvändigt för deras 

framtida arbetsliv. Det tredje motivet är demokratiaspekten. Här menar författarna att med-

borgarkunskap på datorområdet är nödvändig i en fungerande demokrati, vilket innebär att 

alla barn skall ges samma möjligheter till utveckling och lärande när det gäller datakunskap 

(Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). 

 

Under senare år har IKT användningen och implementeringen vuxit fram och idag existerar 

den i utbildningssystemets alla delar, följaktligen också i förskolan. Förskolan involverades 

först i slutet av 90-talet, med Lpfö, 98 blev den för första gången en del av det svenska ut 

bildningssystemet. Föreställningar om teknikens roll och värde i verksamheten påverkas av 

hur begrepp som lek, utveckling och lärande förstås och tolkas, vilket vidare har sitt ur-

sprung i våra historiska och kulturella aspekter. Pedagogerna utformar verksamheten i rela-

tion till vad som uppfattades och uppfattas relevant för förskolan. (Ljung-Djärf, 2004). 
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3.3  Vad säger styrdokumenten 

Idag är skolan en målstyrd verksamhet och i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet står att: 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda in-

formationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande (Lpo94, s. 12). 

I läroplanen för förskola Lpfö 98 (reviderad 2010) står det mer tydligt än förr att verksamhe-

ten skall sträva efter att lära barnen hur tekniken i vardagen fungerar, samt att använda tek-

niken för barnens vidare utveckling genom att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika 

tekniska redskap, ”detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och tek-

nik. Multimedia och informationsteknik i förskolan användas så väl i skapande processer 

som i tillämpning”, (s.7). Vidare lyfts förmågor upp att kunna kommunicera, söka fakta och 

kunskap, samt samarbete som nödvändiga ingredienser i dagens informationssamhälle. För-

skolans uppdrag är att lägga grunden och utrusta barnen med ”de kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram som alla i samhälle behöver” (s.6). 

 

Läroplanen belyser att leken är grunden för barnens utveckling och allt lärande, samt att 

verksamheten skall vara präglad av ett medvetet bruk av leken. Kunskap är inget enkelt be-

grepp utan det består av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, dessa bör samspela 

med varandra. Verksamheten behöver utgå från barnens intresse, deras erfarenheter och de-

ras engagemang. 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och ska-

pande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 98 reviderad 

2010, s.6-7). 

3.4  Vad säger Skolverket 

Enligt Skolverket (2009) har förskolan och skolan som uppgift att integrera med olika medi-

er i arbetet. Förskolan har som strävansmål att skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer, detta för att utveckla och främja barns lärande. I dag har många förskolor 

och skolor i Sverige tillgång till IT och Internet, men de flesta pedagoger delar datorer med 

övriga kolleger, detta kan då variera barns och elevers tillgångar till datorer. Situationen kan 

se väldigt olika ut från verksamhet till verksamhet.  När det kommer till inköp av datorer till 

verksamheterna så sköts det huvudsakligen på skolnivå där det är rektorerna som har det 

yttersta ansvaret. 

 

Ur ett internationellt perspektiv, så hamnar Sverige på en femte placering vad gäller tillgång 

till dator och själva användningen av den i klassrummet. Förskolan och skolan i Sverige 

använder IT ofta för att framför allt dokumentera närvaro, resultat och kontakt med vårdnad-

shavare. Förskolor har oftast en webbplats som man kan besöka, detta för att få kontakt eller 

nå ut med information till föräldrar. Webbplatsen används i första hand som verktyg för att 

nå ut med information om verksamheten, samt mer specifikt information om läxor och prov, 

etc.  (Skolverket, 2009). 

 

Då det kommer till IT användningen i förskolan, använder 30 % av pedagogerna aldrig da-

torn i barngrupp, hälften av pedagogerna i grundskolan använder datorn någon gång i veck-

an under lektionstid. Det finns i dag få studier som påvisar hur man använder IT i klass-

rummet, eller som undervisningsredskap. Det är upptill den enskilde lärarens attityd och 
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kompetens till IT som verktyg i den pedagogiska verksamheten. Det finns också kritiska 

synpunkter på IT, detta främst hos pedagoger som tycker att IT är överskattat och är endast 

ett verktyg, och väljer då ofta bort det, till förmån för övriga sociala aktiviteter, som utevis-

telser (Skolverket, 2009). 

 

3.5  IKT som nyckelkompetens 

Bland Europaparlamentets rekommendationer kan man också läsa om IKT kompetens som 

viktigt för ett livslångt lärande i dagens samhälle och framöver. Enligt EU skall varje med-

borgare ha grundkunskaper inom IKT användandet för att kunna anpassa sig till det allt mer 

globaliserade samhället. Utbildning anses ha en huvuduppgift, detta för att se till att alla 

medborgare får de nyckelkompetenser som är nödvändiga för att klara sig i vardagen. Det 

finns åtta nyckelkompetenser och alla anses lika viktiga, samt överlappar och kompletterar 

varandra. Några av dessa är grundläggande kunskaper i språket, som omfattar läs- och skriv 

kunnighet, behärskandet av minst ett främmande språk, matematiskt och vetenskapligt kun-

nande, samt digital kompetens och kunskaper om IKT. EU ser datorn som en viktig del i 

barnens utveckling där datorn kommer att ha en allt större roll (Europaparlamentets och rå-

dets rekommendation 2006). 

 

3.6  IKT i förskoleverksamheten 

Ljung-Djärf (2004) undersökte vilken roll och vilket värde IKT har i förskoleverksamheten. 

Författaren påpekar att IKT användning har vuxit fram i förskolan under de senaste åren, 

samt att förskolans uppdrag är att förbereda barn för framtiden.  Alla barn har inte datorer 

hemma och förskolan behöver sudda bort olika villkor och skillnader i tillgången och an-

vändningen av datorn. Dessa skillnader beror oftast på klass, genus, bostadsort och andra 

ekonomiska och sociala faktorer. Tekniken skall bidra till lärande och komplettera de gamla 

undervisningsmetoderna. 

 

Resultaten från Ljung-Djärfs undersökning visar att pedagogerna är medvetna om datorns 

betydelse för barnens framtid, och att datoranvändningen redan i förskolan underlättar den 

senare skolsituationen eller i det kommande arbetslivet. Ändå finns det inte så mycket ut-

rymme för datoranvändningen i förskoleverksamheten. Barnen fick lov att sitta framför da-

torn som en form av belöning om barnen hade lyssnat och varit snälla. Datorn användes för 

att lugna ner barnen när de var busiga och bråkade. Enligt pedagogerna fick barnen inte till-

bringa för mycket tid vid datorn för att då fanns det risk att lek, kommunikation och andra 

viktigare aktiviteter kastades bort. Däremot uppskattade barnen att samlas och sitta vid da-

torn. De spelade spel och använde olika lek och lärprogram. Pedagogerna var försiktiga och 

ville att barnen skulle uppfatta att datorn kan ge även andra möjligheter än att bara spela 

spel. Därför inleddes vissa spelfria dagar och då fick barnen använda dator som skrivmaskin 

eller eventuellt för att rita med ( Ljung- Djärf, 2004).  

 

3.7  IKT i förskoleklass/skola 

Tyren (2007) undersökte om IKT användning i den dagliga verksamheten i förskoleklass 

och upp till års kurs två. Det som framgår var att pedagogerna ofta visade motstånd mot da-

toranvändningen. Enligt pedagogerna tillhörde de en fel generation och datorn är inget na-

turligt redskap att använda sig av. De kände osäkerhet och rädsla för tekniken. Pedagogerna 

prioriterade lek, läs, skriv samt matematik inlärning och utveckling. Vidare ansåg de att bar-

nen satt för mycket framför datorn hemma, där de också lärde sig det mesta om datoran-

vändningen  av sina föräldrar och äldre syskon. 
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Informationssökning i verksamheten sker med hjälp av böcker och i samarbete med biblio-

teket. Vidare visade det sig att pedagogerna hade en motsägelsefull syn på IKT. De ansåg att 

det finns många bra pedagogiska spel och medel som man kunde använda i undervisningen. 

För att det skulle fungera krävdes det mer tid och en större tillgång till datorer. Pedagogerna 

var också medvetna om att alla barn inte hade datorer hemma och att de behövde få möjlig-

het till detta i skolan (Tyrén, 2007). 

 

Ytterligare påpekade Tyrén att det fanns ett antal tillfällen där datorn användes, och en del 

pedagoger var positivt inställda till datoranvändningen. Dessa pedagoger såg IKT som ett 

redskap i undervisningen, samt komplement till det traditionella arbetssättet. Enligt pedago-

gerna kunde datorn vara bra och underlätta för de barn som har det svårt för att hålla och 

skriva med pennan. Vanligast var att barnen satt i par vid datorn och då uppstod det mycket 

samtal och diskussion vilket ledde till att barnen på ett naturligt sätt hjälptes åt.  Det fram-

kom även i studien att pedagogerna inte leder barnen i deras arbete vid datorn. Oftast läm-

nades barnen själva för att till exempel skriva, och pedagogerna kom senare för att granska 

och rätta till.  När barnen satt framför datorn borde en vuxen/pedagog vara till hands och 

förklara själva innehållet och syftet med programmet så att barnen förstå meningen med det. 

Pedagogerna bestämde vem som skulle sitta framför datorn och hur lång tid. Det var peda-

gogernas kunskap och intresse om IKT som styrde datoranvändandet i verksamheten (Tyren, 

2007). 

 

3.8  Datorn som skrivredskap 

Enligt den norske forskaren Trageton (2005), kan man med hjälp av informations- kommu-

nikationsteknologi hjälpa barn utveckla deras läs- och skrivinlärning. Man bör då vänta med 

inlärningen av handskriften hos barn, av den anledningen att ett moment i skrivandet för-

svinner, det vill säga att hålla pennan rätt samt att kunna forma bokstäver fint. Vid datorn 

blir alla bokstäver likadana precis som i böcker och i tidningar och det blir lättare för barnen 

att fokusera på själva lärandet som blir att skapa ord och meningar på skärmen. Vidare be-

skriver Trageton att man till skillnad från handskrivning använder båda händerna när man 

skriver på datorn, detta gör att informationsflödet från fingrarna hamnar i båda hjärnhalvor-

na och med ett kontinuerligt samspel mellan dessa kan göra att det blir en fortsatt vidareut-

veckling i båda hjärnhalvorna. 

 

När barnen skall använda datorer behöver de lära känna och se hur ett tangentbord fungera 

menar Trageton. Det mest effektiva enligt författaren är att barnen själva få producera en 

massa bokstäver genom att leka sig fram till sitt personliga touchsystem, som innebär att 

man med svart tuschpenna drar en linje mellan gränsområden, vänster och höger hand, detta 

skall enligt författaren underlätta för barnen så att de vet vilken hand som hör till vilket om-

råde. Man kan utmana barnen i att försöka hitta upphöjningarna under bokstäverna F och J, 

detta ger dem en utgångspunkt vart pekfingrarna skall placeras samt att man kan enligt för-

fattaren utforma lekar där barnen skall försöka hitta bokstäver för höger hand respektive 

vänster hand, utan att man skall titta på tangentbordet. Detta skapar enligt Trageton stora 

fördelar under resten av grundskoletiden. 

 

Under ett treårs period följde Trageton fjorton klasser i Norge, Danmark, Finland och Est-

land i forskningsprojektet ”Textskapning på datamaskin” i klass 1 till 4. Barnen började 

skriva från första klass (vilket motsvarar sexårsverksamhet i Sverige), från början skrev bar-

nen bara på datorn utan att använda penna och papper. Handskriften började införas först i 

tredjeklass. Resultatet visade att ”datorklasserna” i jämförelse med andra klasser där barnen 

skrev bara förhand, fick bättre resultat och hade vackrare handstil. Vidare påpekade Trage-

ton att det var bra att barnen arbetade i par vid datorn, detta för att kunna lära sig bäst i dia-
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log med varandra. För många barn runt skärmen ledde till minskad koncentration och sämre 

kvalitet ( Trageton, 2005).  

 

3.9  Positionering och samspelet runt datorn 

 I studien som Ljung-Djärf (2004) genomförde visade det sig att barnen intog olika positio-

ner när de satt vid datorn. Den som hade kontroll över musen var ägaren och den bestämde 

för det mesta vad som skulle hända på skärmen. Den som satt bredvid var deltagare och 

kunde påverka med sina förslag, samt hjälpa ägaren. I Ljung-Djärf studie visade det sig att 

barnen oavsett sådana olika positioner ville ha sällskap vid datorn och att båda parterna ändå 

fann glädje. Den tredje positionen som kunde uppstå var att vara åskådare. Åskådaren be-

fann sig lite utanför och hade ofta ingen aktiv delaktighet. Det var mer som att vara publik 

och ofta var det barnets egna val. Genom att vara åskådare fick barnet chans att se och kan-

ske lära sig något nytt, utan risk att visa sig som okunnig och misslyckas framför de andra i 

gruppen. Att vara åskådare kunde också vara ett tecken på att barnet står i kö och vill spela 

(Ljung-Djärf, 2004). 

 

Trageton (2005) framhöll att barn mellan sex och tio år satt stilla alldeles för mycket. Det 

kunde vara framför Tv:n, Dvd:n eller datorn. Han beskrev att läkare och sjukgymnaster hade 

slagit larm om att barn blev alltmer överviktiga, och hade dåliga ryggar på grund av alla 

stillasittande aktiviteter.  Författaren ansåg att barn lärde sig bäst med hela kroppen i rörelse 

och bör därför stå upp framför datorn när man arbetar med den. Detta gav också barnen ökad 

förståelse för turtagning och samspel då barnen kunde växla tankar och idéer med sina kam-

rater. 

 

3.10  Lärande via IKT 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) redogör för ett forskningsprojekt LärIT (Läran-

de via informationsteknik) som finansierades av forskningsmedel från Högskoleverket. Syf-

tet med projektet är att belysa hur yngre barn använder och uppfattar datorer, samt lär med 

hjälp av IKT i förskolan och skolan. 

 

Projektet genomfördes vid tre olika skolor i västra Sverige och det visade sig att IKT kan 

förstärka den nuvarande pedagogiken och att lärarnas roll förändrades i att handleda barn i 

deras kunskapssökande och lärandeprocess med hjälp av IKT. Datorn ses som ett redskap 

som på olika sätt kan överskrida gränser och göra barns värld mer visuell. Det finns ett stort 

utbud av pedagogiska programvaror som vänder sig till yngre barn. Enligt forskningen är det 

svårt att säga om IKT betyder en bättre undervisning och lärande. Det avgörande är hur lära-

re använder dessa möjligheter för att planera och genomföra sin undervisning. Det positiva 

som forskningen tyder på är att samarbete och diskussion mellan barn ökar när de använder 

datorn, samt att de är mer engagerade och effektiva vid problemlösandet. Även skrivandet 

vid datorn sågs som mer meningsfullt enligt Alexandersson, Linderoth och Lindö. Att förfat-

ta en text i samarbete med en kamrat och att skicka den till någon annan var uppskattat av 

barnen. En sådan interaktion vid datorn där barnen satt i par gav en rad olika parallella läro-

processer. Det var roligare att arbeta och skapa en text tillsammans, de upptäckte att en saga 

kan berättas på flera olika sätt, att två kan mer än en, samt att man får flera idéer som kan 

kompletterar varandra. 

 

3.11  Datorspel som läromedel 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) skriver att datorspel kan ses som ett läromedel, 

vilket kan motivera barnen till en effektivare inlärning. Innehållet är roligare av den anled-

ningen att text, bild, ljud och animation interagerar samtidigt. Just det skiljer pedagogiska 
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datorspel från mer traditionella läromedel där förutsättningen att förstå innehållet är att kun-

na läsa. Vidare handlar det om att innehållet omfattar en rad kvaliteter som underlättar och 

driver lärandet framåt. Barnen är också aktiva under hela processen genom att utforska, kon-

trollera, skapa, uppleva och leka med programmen. 

 

När barnen stöter på ett nytt program eller nya svårigheter, utforskar de hur den är konstrue-

rad och fungerar, samt prövar sig fram för att lösa en uppgift. I denna fas kan de fråga om 

hjälp av kamrater eller lärarna. Att kontrollera programmet är att söka fram lösningen på det 

enklaste sättet. Här uppstår det mycket samarbete och diskussion mellan barnen. De för dia-

loger om vad som är möjligt eller omöjligt inom spelets ramar. De flesta datorspel ger bar-

nen möjligheter att vara medskapare genom att bygga och konstruera olika saker. Samtidigt 

får barnen njuta av olika estetiska och narrativa upplevelser genom bland annat animationer, 

sånger och bilder (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). 

 

3.12  Den moderna mediakulturen   

Klerfelt (2007) har forskat om barns skapande av berättelser med datorn som redskap och i 

samspel med lärare. Samspelet vid datorn visade sig vara flerdimensionellt och bestod av 

samtal, kroppsspråk, blickar och gester, detta för att tydliggöra det man menade och för att 

öka förståelsen av det som sker på skärmen. När barnen skapade sina egna berättelser på 

datorn använde de både sagans gamla form och sin egen kultur ”genom att använda element 

från både den moderna mediakulturen och traditionell sagokultur utvecklar barnen berättel-

segenrer där deras lekvärld avspeglas” (s. 103). Barnen skrev berättelser där bilder spelade 

en viktig roll, det var genom bilderna berättelsens handling kommunicerades.  Genom sina 

bildberättelser visade barnen vad som är viktigt för dem, vilket vidare ledde till kommunika-

tion mellan barnen och läraren det vill säga mellan mediakulturen och den pedagogiska 

praktiken. Resultatet av Klerfelts studier visade även att pedagogerna var ganska nyfikna på 

den mediakultur, för att enligt pedagogerna den påverkar kulturen i den pedagogiska verk-

samheten. 

Vidare påpekar Klerfelt att det är viktigt att tillåta barn ta med sig sina erfarenheter in i den 

pedagogiska praktiken, och visa respekt för den kultur som barnen har med sig. För Klerfelt 

är datorn ett verktyg som kan stödja barns berättande, men vuxenstöd vid datorn är avgöran-

de.  När barnen målar och skriver på datorn bidrar det till samspel och samarbete kring bar-

nens bilder och berättelser, mellan pedagog och barn, samt barnen emellan. Berättelsen ska-

pas fram tillsammans och det som händer på skärmen kan många följa och kommentera 

samtidigt. Det är roligt att skapa i samspelet med varandra. Barnen lär sig på ett lustfyllt sätt 

där leken, samspelet, berättandet, kommunikationen och lärandet interagerar och förenas 

med varandra. 

Det är vanligt att den pedagogiska praktiken krockar med barnens mediakultur, men om des-

sa möts, kan det uppstå ett nytt samspel fullt av möjligheter där samarbete och kommunika-

tion får en central roll.  Därför är det viktigt att pedagogerna och barnen tillsammans formar 

den kultur som skall gälla i verksamheten. Pedagogerna skall utgå från barnens intresse och 

ge barnen chans att integrera sin mediakultur  i verksamheten och inte endast ta del av den 

kultur som de vuxna skapar åt dem (Klerfelt, 2007). 

 

3.13  Teknikens möjligheter att påverka barns utveckling 

I Qvarsells studie om barn, pedagogik och IT diskuteras det om vad som är nytt i barns vill-

kor för kommunikation och lärande. Detta på grund av den sociala och tekniska förändring-

en. Ämnet diskuterades som en fråga om relationer och innebörd inom barnkultur som be-

traktas som förutsättningar för socialisation. Den teknologiska utvecklingen bidrar till att 
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barnens värld förändras. Barnens värld revolutionerar på så sätt att de ibland ligger före oss 

vuxna när det gäller nya tekniska redskap (Mead 1970, se Qvarsell 1998). 

 

Under 80-talet sågs dataanvändningen som hjälpmedel för undervisning samt barnens inlär-

ning. Det fanns delade åsikter om datorernas användning. Somliga ansåg att detta redskap 

var skadligt för till exempel barns personlighetsutveckling eller deras sensomotoriska och 

symbolilska funktioner, medan andra såg bara fördelarna för barnens kognitiva utveckling. 

Papert (1980, 1988, se Qvarsell 1998) var en av de forskare som hävdade datorn som ett 

hjälpmedel med stora möjligheter som skulle kunna bidra till en revolutionerande förbätt-

ring. 

 

3.14  Datorn som naturligt redskap för dagens barn 

 Appelberg och Eriksson (1999) menar att barn har en mer avslappnad relation till datorn 

som redskap än vad vuxna har. Barnen blir inte lika avskräckta när de inte förstår vad som 

skall göras, eller vad som finns i menyerna på datorskärmen, utan fortsätter utan vidare och 

väljer andra alternativ. Författarna anser att barn som redan i förskoleklass bekantar sig med 

datorer, lär sig se den som ett naturligt hjälpmedel eller verktyg, precis som pennan eller 

saxen. Likadant skall man kunna se datorn som ett verktyg för olika skapande funktioner 

menar Appelberg och Eriksson. Barnen behöver tid för att undersöka och experimentera när 

de bekantar sig med de olika funktionerna. Barnen kan till exempel rita i datorn och färgläg-

ga olika former, som sedan kan skrivas ut för att göra jämförelser med omgivningen inom-

hus och utomhus. 

 

En annan viktig ingrediens är barnens eget intresse och förutsättningar när det gäller an-

vändningen av datorer. När de får leka och skapa framför datorn ger detta positiva signaler 

till barnen om hur datorn fungerar, samt hur den kan användas för att uttrycka sig i ord, bild 

och ljud både nu och framöver. Vidare belyser Appelberg och Eriksson att det är pedago-

gens uppgift att skapa situationer för att motivera alla barn att använda datorn. Det är också 

pedagogens uppgift att se till att barnen lär sig de grundläggande färdigheter som behövs för 

att kunna använda datorn som ett hjälpmedel.  De olika programmen har en stimulerande 

effekt på barnen och de lär de sig oftast väldigt snabbt.  Av den anledningen skall det inte 

vara alltför styrt från pedagogerna (Appelberg & Eriksson, 1999). 
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4  Teoretisk utgångspunkt 
 

Här nedan redovisas det sociokulturella perspektivet som vi har valt som teoretisk utgångs-

punkt och som denna undersökning grundar sig på. Det sociokulturella perspektivet valdes 

för att vi intresserade oss för hur barn lär sig i samspelet med andra och med hjälp av de 

fysisk artefakter som finns runt dem i vardagen. Säljö (2000) framhåller att kulturen också 

består av de fysiska artefakter som finns i vår omvärld, och vi anser hans definition av arte-

fakter relevant för denna forskning. 

 

4.1  Sociokulturellt perspektiv 

I undersökningen utgår vi från den sociokulturella teorin där lärande och utveckling är något 

som sker i interaktion mellan människor (Säljö, 2000). Grunden i den sociokulturella teorin 

är intresset för hur människor tillägnar sig och drar nytta av fysiska och kognitiva resurser. 

Fysiska redskap är människans tillverkade föremål och datorn är det tydligaste exemplet. 

Kognitiva redskap används för att tänka och kommunicera med, och det viktigaste är språ-

ket. Vidare menar Säljö att kulturen också utgörs av de fysiska artefakter som finns runt om 

oss i vardagen. Datorn, miniräknaren och andra exempel på artefakter är verktyg som kan 

underlätta det för oss människor när vi skall lösa praktiska problem i vår vardag. Förskola, 

förskoleklass och skola påverkas av kulturen och i enligheten med detta ändras synen på 

användandet av artefakter och kunskaper. 

Kunskaper lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den en-

skilde individen och hans eller hennes tänkande/handlande. Och sedan kommer 

den tillbaka i nya kommunikativa sammanhang och byggs in i artefakter (Säljö, 

2000, s.9) 

Säljö anser att man visar intresse för hur barn samspelar med varandra i lek och lärande när 

det väljs ett sociokulturellt perspektiv. Vidare förklarar författaren att skriften är central i 

dagens informationssamhälle och för att kunna delta i det moderna samhället krävs det att 

man är läs- och skrivkunnig. 

 

I det sociokulturella perspektivet är förmågan att kommunicera betydelsefullt och det är ge-

nom förmedling av tidigare erfarenheter och idéer som människor och samhälle utvecklas. 

Säljö menar att vi inte kan förstå lärande bara utifrån vad som händer inom en individ, utan 

vi måste också se till den yttre miljön. Kommunikation är länk mellan det inre (tänkandet) 

och det yttre (interaktion).  
 

Människans förmåga att tänka och lära sig enligt Säljö, handlar framför allt om att klara av 

sådant som ligger bortom sin egen kropp och hjärna. Begreppet kultur används som ett sam-

lingsnamn på resurserna som individen kan räkna med, delvis i social interaktion, samt i den 

materiella omvärlden. Individens vardag är omgiven av de fysiska redskap som utgör en del 

av kulturen såsom de olika artefakterna: telefoner, böcker, olika former av informations- och 

kommunikations teknologi och annat som är i betydande omfattning skapat av människor. 

 

Författaren belyser att kulturen är både materiell och immateriell, samt samspelar med var-

andra och att utvecklingen av materiella resurser går hand i hand med utvecklingen av nya 

idéer och intellektuella kunskaper. Såväl de intellektuella som de fysiska artefakterna är 

tecken på människan förmåga att samla erfarenheter och att använda dem för sina syften. 

Säljö skriver om den skiftande världen barnen befinner sig i och samspelar med, särskilt när 

vi jämför de olika kulturer och gemenskaper som finns. Det finns olika förutsättningar där 

barnen socialiseras som skiljer sig åt. Måhända att barnen inte är omringad av datorer och 
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böcker men dessa kan vara en del i barnens lek och kommunikativa aktiviteter. Samhällets 

förväntningar och de kulturella normer förändras, och det är det som avgör hur barnen skall 

agera och vilket ansvar de skall ta i olika aktiviteter. I ett sociokulturellt perspektiv är den 

kommunikativa processen central för individens medverkan i kunskaper och färdigheter. 
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5  Metod och genomförande 
 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för val av metoden och hur studien är genomförd 

genom urval, forskningsetik, analys samt validitet och reliabilitet. 

 

5.1  Kvalitativ forskningsintervju 

Lantz (1993) och Kvale (1997) skriver om den kvalitativa forskningsintervjun. Lantz påpe-

kar att valet av forskningsmetod styrs av vilken sorts kunskap man söker. Om forskaren vill 

veta hur ett fenomen uppfattas av någon, samt eftersträvar ett kvalitativt konstaterande, då 

väljs det en öppen eller en öppen riktad intervju. Det innebär att man formulerar en fråga 

och förväntas få ett öppet svar. Vetenskapligt synsätt för en sådan typ av intervju är herme-

neutik eller tolkningslära. Vilket enligt Thurèn (2004) bygger på att vi människor förstår 

andra människor. Det som är väsentligt här är att verkligheten uppfattas som subjektiv och 

att det finns olika slags sanningar och hur man förstår saker och ting. 

 

Kvale (1997) menar att genom den kvalitativa forskningsintervjun utvecklas kunskapen. 

Den är ett sätt att förstå världen ur andra människors perspektiv. Den kvalitativa forsknings-

intervjun är ett samspel mellan två personer med gemensamma intressen över ett bestämt 

fenomen. Som intervjuare måste vi ha en struktur och ett syfte, samt ha öppna frågor över 

ämnet, som vi ställer till respondenten. Detta för att kunna få en uppfattning om deras erfa-

renheter och känslor över den värld de lever i. Därefter fördjupar vi oss i svaret som skall ge 

en förståelse om hur respondenten tänker och vad den menar. Intervjufrågorna behöver inte 

vara helt strukturerade, de kan utvecklas under intervjuns gång. Respondenten besvarar inte 

bara undersökningsfrågorna utan ger sin egen uppfattning om hur de tolkar sin livsvärld. 

 

Vi har valt att undersöka syftet genom intervjuer.  Att ställa frågor är enligt Lantz (1993) det 

lättaste sättet att få information. Respondenten berättar fritt om sin uppfattning när det gäller 

datorn som redskap och det är det subjektiva som söks, samt kontexten, meningen och sam-

manhanget som är väsentligt bestäms av respondenten. Den som svarar beskriver sin bild av 

verkligheten och intervjun ger data som ökar förståelse för människors subjektiva erfarenhe-

ter.  Kvale (1997)  menar att det inte finns någon mall att följa när det gäller intervjuforsk-

ning och att det blir en konst om det utövas på rätt sätt. Under intervjusamtalet finns det 

möjlig utväg om intervjuaren så behöver, att göra ändringar i frågornas form och ordnings-

följd. Detta för att kunna följa upp intervjuades svar på frågorna. 

 

För att ge den kvalitativa forskningsintervju huvudstruktur och en förståelseform tar Kvale 

(1997)  upp 12 punkter: livsvärld, mening, det kvalitativa, det specifika, förutsättningsmed-

vetande, fokusering, mångsidighet, förändring, känslighet, mellanmänsklig situation och 

positiv upplevelse (se bilaga 1). Dessa 12 punkter skall vi beakta innan intervjuundersök-

ningen börjas. Atmosfären under intervjun är oerhört viktig så att respondenten känner sig 

trygg, kan tala fritt om sina upplevelser och känslor, samtidigt som intervjuare inte skall 

försöka agera som terapeut under intervjun. Intervjuaren skall ändå förstå att det är han eller 

hon som fastställer situationen, presenterar samtalsämnen och styr genom att ställa andra 

frågor under intervjun. 
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5.2  Barnintervjuer 

Beträffande barnintervjuer anser Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) att syftet med 

intervjun är att få barnen att dela med sig av sina tankar och funderingar, samt sina åsikter 

och perspektiv. Det är också ett redskap som hjälper barnen att utveckla sin förståelse om 

omvärlden. I intervjuer och samtal är barn tvungna att fundera och reflektera, vilket är bra 

för deras utveckling och lärande. Författarna skriver om vikten av att barn får tid att tänka 

och att intervjuerna skall vara spontana så att barnen inte känner sig pressade. De erfarenhe-

ter och utmaningar som barnen får från pedagogen och verksamheten påverkar deras tän-

kande. Den typ av intervjun som författarna nämner är mer som ett samtal med barnen. Vi-

dare lyfter de fram några viktiga punkter vid intervjun som intervjuaren skall tänka på: att 

välja en lugn plats så att barnen skall kunna koncentrera sig bättre, bandspelare och allt ma-

terial är förberett och finns på plats, sitta mittemot varandra, även ögonkontakt rekommen-

deras, intervjuaren kan frågorna utantill och tiden skall vara anpassad enligt barnet. Inter-

vjuns längd skall inte vara mer än fem till trettiofem minuter. Intervjuaren skall förklara för 

barn i förväg om vad intervjun skall handla om, hur och varför man gör det. Att observera på 

barnets kroppsspråk under intervjun är viktigt vid senare data tolkning. Intervjuaren måste 

försöka skapa en bra relation som bygger på barnets förtroende. 

 

5.3  Urval  

Vi har valt att undersöka hur datorn används i förskola och förskoleklass med hjälp av för-

skollärare och barn i verksamheten. Som vi tidigare nämnde i inledningen är vi själva dator-

intresserade och undrade hur den används i det dagliga arbetet med barnen. Därför valde vi 

att göra  undersökningen endast på de förskolor/förskoleklasser som säger sig arbeta med 

datorer i verksamheterna. För att kunna möjliggöra undersökningen har vi använt oss av 

kvalitativa intervjuer. Sammanlagt har vi intervjuat fyra förskollärare från fyra olika verk-

samheter det vill säga, två förskolor och två förskoleklasser. De verksamma pedagogerna är 

alla utbildade förskollärare och har arbetat i minst tio år. Vi har även intervjuat fyra barn-

grupper bestående av fem barn i varje grupp i åldern fyra till sex år.  

 

De fyra undersökta verksamheterna ligger i två olika kommundelar i Västra Götaland  

och anser sig utnyttja datorer för lek och lärande, skrivande, informationssökning och kom-

munikation. Tre av dessa förskollärare som ingick i vår undersökning,  har vi träffat på en IT 

mässa som vi själva besökte, med anledning  att skapa nya idéer, samt kontakter till vårt 

arbete. Tanken med IT mässan var att inspirera pedagogerna till att utveckla deras arbete 

med IKT. I en av verksamheterna där intervjuerna genomfördes arbetade de utifrån Arne 

Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning”, denna förskoleklass valde vi efter en rekom-

mendation av de andra på IT mässan. Alla fyra verksamheter som vi besökte var oerhört 

relevanta för vår studie.  

 

5.4  Genomförande av intervjuer 

Inför intervjuerna genomfördes en pilotstudie på en verksam förskollärare och en mindre 

barngrupp där barnen var mellan fyra och sex år gamla. Anledningen till att vi valde att utfö-

ra provintervjun var att respondenten skulle kunna delge oss synpunkter på frågornas upp-

lägg (se bilaga 4). Liknande provintervju genomfördes med barnen, för att säkerställa om 

frågorna var lättförståeliga för dem. 

 Inför studien togs det personlig kontakt med förskolor och förskoleklasser då de informera-

des om vårt arbete, samt de etiska reglerna. Samtidigt lämnades missivbrevet och blanketten 
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om föräldramedgivandet (se bilaga 2-3). Efter en vecka hörde vi av oss för att få tiderna till 

intervjuerna. Intervjuerna genomfördes i fyra olika verksamheter (två förskolor och två för-

skoleklasser), där vi intervjuade en utbildad förskollärare och en barngrupp bestående av 

fem barn. För att barnen skulle känna sig trygga under intervjun, valde vi att utföra den i 

grupp med en närvarande förskollärare. Det var pedagogerna som bestämde vilka barn som 

passade bäst för våra intervjuer och undersökningen. Barnen var mellan 4-6 års ålder. Inter-

vjuerna skedde i pedagogernas personalrum och för att hjälpa barnen att fokusera på inter-

vjuns syfte placerades en datorn framför dem. Intervjuerna med förskollärarna tog mellan 

tjugo och trettio minuter. Barnens intervju var lite kortare och varade i cirka femton till tjugo 

minuter.  

  

5.5  Etik 

God etik måste vara en central aspekt i en kvalitativ undersökning eller vetenskapliga studier 

överhuvudtaget. De etiska övervägande principer vi använde i undersökningen grundades på 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forsk-

ning, där de etiska kraven för forskning beskrivs. De fyra etiska principerna vi följde är: 

 

Informationskravet: Innebär att forskaren lämnade information om studiens syfte. Under-

sökningen var frivillig att delta i och informanterna hade rätt att avbryta sin medverkan när 

de ville. Det framgick att uppgifterna som insamlades endast skulle användas för forskning-

en.   

 

Samtyckeskravet: Deltagare i undersökningen hade rätt att själva bestämma över sin med-

verkan. De som medverkade hade rätt att avbryta när de ville.  Både pedagogerna och vård-

nadshavare till barnen vi intervjuade gav sitt samtycke att delta i studien. 

Konfidentialitetskravet: Deltagarnas namn i undersökningen är fingerade, samt deras  per-

sonuppgifter i undersökningen förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av 

dem.  Vi som intervjuare har dessutom tystnadsplikt om personliga saker som framgick i 

undersökningen.  

Nyttjandekravet: Insamlade uppgifterna fick endast användas för forskningsändamål och 

inte i något annat syfte än i den här undersökningen. För oss var det en självklarhet att skyd-

da medverkande personer i intervjun samt använda detta endast i studiesyfte. 

5.6  Validitet och Reliabilitet 

För att göra arbetet tillförlitligt följdes Lantz (1993) rekommendationer vilka är följande: 

respondenterna fick en tydlig beskrivning om vad intervjun skulle handla om, hur den skulle 

dokumenteras, samt att medverkande personer blev förtrogna med de ovan nämnda etiska 

reglerna.  

 

För att arbetet skall vara så tillförlitlig som möjligt var vi som intervjuare väl förbereda, 

samt pålästa för det som är aktuellt inom vårt valda undersöknings område.  För att ytterliga-

re öka validiteten i vår undersökning gjordes provintervjuer med både förskollärare och barn 

innan av den anledningen att eventuella problem skulle kunna undvikas. Genom att följa 

Lantz, ställdes i intervjuns inledning vissa personliga frågor till respondenterna, som till 

exempel hur gammal hon/han var och vilken utbildning de hade, med mera. Detta hjälpte att 

både skapa en bättre förståelse om respondenterna, samt ett bra klimat som intervjusituatio-

nerna kräver. Likadant gjordes med barnen där vi också frågade om deras ålder samt om det 

kändes bra för dem att delta i intervjun. Vidare lyfte vi fram undersökningens syfte och vad 



 19 

frågorna handlade om. Barnen hade också en datorn framför sig och då blev det mer konkret 

för dem att knyta ihop våra frågor med datorn. 

 

Enligt Lantz (1993) måste resultatet också vara giltigt i förhållande till studiens syfte och det 

skall vara möjligt för andra att kritisk granska resultatet. Validitet innebär att fenomenet som 

skall studeras har studerats och inget annat. Det har gjorts genom att vi hela tiden har förhål-

lit oss till syftet under arbetets gång, detta gör att validiteten i arbetet ökar. Under avslut-

ningsdelen har vi sammanfattat innehållet av intervjuerna och på så sätt kunnat skildra käl-

lan, vilket också är ett krav på tillförlitligheten. Vidare påpekar Lantz att det är vanligt att 

olika respondenter ger olika svar på samma tema, vilken stämmer överens med svaren vi 

fick från pedagogerna, som visade både positivitet och osäkerhet i deras användning av da-

torn tillsammans med barnen, som är en fördel för förståelsen av fenomenets kvalitet. Alla 

barn som deltog i studien svarade också fritt och gav svar utifrån sina tankar och idéer om 

datorer. En del barn hade mer att säga än andra men alla fick möjlighet att uttrycka sina tan-

kar. Vi själva upplevde att svaren vi fick från både förskollärarna och barnen var ärliga och 

för att förstärka deras utsagor användes citat, som gör att validiteten ökar.  

 

För att öka reliabiliteten och noga kunna gå igenom intervjuerna använde vi en dikta-

fon/Mp3. Att använda diktafon underlättade för oss att analysera den information som för-

skollärarna och barnen gav i sina svar. Enligt Lökken och Söbstad (1995) är användningen 

av en kassettbandspelare nästan nödvändig under en intervju. Intervjusituationen blir bättre 

eftersom intervjuaren kan koncentrerar sig på att ställa bra frågor, lyssna ordentligt på sva-

ren och då och då ha ögonkontakt med respondenterna. Vidare har utsagor transkriberats, för 

diskussion och analys för att kunna dra slutsatser. Innan vi transkriberade barnens intervjuer  

lyssnade vi på deras utsagor flera gånger för att urskilja deras svar. 

 

5.7  Analys 

Kvalitativ analys innebär att man grundar sig på ett mindre antal intervjuer vilken är fallet i 

den här undersökningen. Enligt Lantz (1993) är analysen mer än bara beskrivande av det 

som det ställs frågor om och intervjuaren skall abstrahera det beskrivna materialet genom 

reflektion. Detta var vi medvetna om under hela processen.  

 

I enlighet med Lantz rekommendationer läste vi igenom intervjuerna flera gånger för att  

skapa oss en helhetsbild. Därefter gjordes datareduktion, vilket innebär att vi helt enkelt 

plockade bort sådant som inte var relevant för undersökningen, och på så sätt fick vi rådata. 

Vi delade in rådata i kategorier som avspeglade innehållet i varje intervju och som belyste 

vårt syfte. Kategorierna klassificerades i grupper som fick sammanfattande namn. Till slut 

gjorde vi en egen analys till varje kategori, samt exemplifierade detta med en citat från för-

skollärarnas och barnens utsagor.   

 

När det gäller analysen av barnintervjuerna så menar Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000) att när man fått fram olika sätt om barnens uppfattningar och tankar kring datorer, 

blir nästa steg att se om varje barns svar går att klassificeras. Vi sorterade barnens svar och 

de svar som inte föll innanför ramen, omprövade vi tills alla svar tillhörde någon kategori. 

Det viktigaste i barnintervjuer var att man skapade sig en bild över barnens sätt att tänka. 

Om man försöker fånga barnens perspektiv blir inget rätt eller fel utan alla sätt att tänka be-

ror på barnens erfarenheter och upplevelser.  
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6  Resultat 
 

Här redovisas de resultat som vi har kommit fram till i intervjuerna utifrån de frågeställning-

ar vi hade i vårt syfte. Alla namngivna personer är fiktiva och av de intervjuade pedagogerna 

är samtliga förskollärare. 

 

6.1  Förskollärarnas positiva syn på IKT 

Gemensamt för alla förskollärare i undersökningen är att datorer skall finnas i verksamheten, 

eftersom det kommer att bli en del av barnens vardag. Förskollärarna upplever även att da-

toranvändandet i verksamheten har ökat de senaste åren och att barnen idag har mycket mer 

kunskap om datorer än tidigare, samt att barnen är mer kunniga än vuxna när det gäller deras 

kunskaper om IKT.  Det är pedagogernas förhållningsätt mot datorer som spelar en avgö-

rande roll för hur datorn skall användas, säger Mikael, en av dem intervjuade förskollärarna. 

 

Min tanke är att barnen är mycket längre fram idag än vuxna med IT. Det är ett 

måste om man skall klara sig i samhället senare (Mikael). 

 

Enligt Marita (intervjuad förskollärare), är datorn en del av samhällets utveckling och att det 

är angeläget för barnen att ha datorvana för att kunna utvecklas i framtiden. Det är också 

barnens eget intresse och kunskaper som präglar datoranvändandet, säger Marita. 

Det är mycket deras intresse som avgör om vad vi skall göra framför dator, kanske 

vill de spela något nytt spel eller något annat (Marita). 

6.2  Förskollärarnas osäkerhet kring IKT i verksamheten 

Även om verksamheterna ligger i två olika kommundelar går alla pedagoger på en PIM ut-

bildning (Praktiskt IT och mediekompetens). PIM är en kostnadsfri kompetensutvecklings-

insats som Skolverket erbjuder till pedagogerna och har som syfte att främja IKT använd-

ning i förskolan och skolan. Det framgick att personalen fick möjligheter att utveckla sina 

färdigheter inom IKT området, trots detta är det flera som visar ointresse för datorn som 

arbetsredskap både med och utan barnen. Detta lyfts fram av både förskollärare Marita och 

Mikael. 

Det är alla i arbetslaget som läser PIM utbildning nu och det blir mer och mer IKT 

i verksamheten. Men om man skall vara ärligt, är det fortfarande många pedagoger 

som är rädda för tekniken och inte riktigt vågar. Vissa har inget intresse heller 

(Marita). 

Alla har gått PIM här och alla i kommunen måste gå denna utbildning (Mikael). 

Förskollärarna uttrycker att de känner en osäkerhet för hur mycket barnen skall sitta framför 

datorn, på grund av att de inte har tillräckligt med kunskap. Under intervjuerna framkommer 

det att några förskollärare är oroliga för att andra aktiviteter såsom lek och utevistelser kan 

falla bort om det blir för mycket datoranvändande i förskolan och förskoleklassen. Det fanns  

tidsvariationer i barnens användande av datorn, genom att förskollärarna sätter gränser för 

hur länge barnen får sitta framför skärmen och när den får användas. I den ena verksamheten 

delas barnen i  grupper som kallas Diamanten och Rubinen. Medan den ena gruppen är inne 

och skriver på datorn, är den andra gruppen ute och gör andra aktiviteter. Anledningen till 
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tidsbegränsningen vid datorn är att förskollärarna inte vill att barnen skall fastna framför 

datorn och missa övriga aktiviteter. 

Jag känner en oro att barnen sitter för mycket framför datorn, jag vill inte att da-

torn tar över leken både inom och utomhus (Sonja). 

Förskollärare uttrycker att de känner mer trygghet än andra i att använda datorer i verksam-

heten, men vill gärna ha en ”metod” eller riktlinjer som uppvisar hur den skall användas. 

Någon mall att använda förutom läroplanerna finns inte, utan verksamheten formas efter 

gemensamma värderingar. Det framgick även att arbetet med datorn, tillsammans med bar-

nen blev oklart för förskollärarna, av den anledningen att de inte visste vad och hur de skulle 

använda den i lärandesyfte. Barnen ses oftast enligt förskollärarna som mer kompetenta än 

vuxna, vilket möjligtvis kan påverka vuxnas förhållningsätt till datorn. Sonja (intervjuad 

förskollärare), påpekar att utrustningen i verksamheten kunde varit bättre än vad den är. 

Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att använda det mer, men inte för mycket, 

då jag känner att förskoleklass barn oftast behöver det mer enkla i början. Ärligt 

sagt så fungerar inte alla datorer som de skall, men man kan säkert använda den 

mycket mer, men vi vet inte riktigt hur (Sonja). 

6.3  Förskollärarnas arbete med IKT 

I de fyra undersökta verksamheterna finns det ungefär fem tillgängliga datorer så att nästan 

alla  förskollärarna har var sin, och som sedan får användas av barnen. Barnen delas upp i 

små grupper så att alla får möjlighet att använda datorn. Förskollärarna uttrycker att det är 

viktig att alla barn lär sig hur datorn fungerar med tanke på att alla barn inte har en datorn 

hemma. 

 

Vi märkte skillnader mellan de olika verksamheterna då det i två av dem fanns tillgång till 

en smartboard, vilket fungerar som en Whiteboard med datorfunktioner. Förskollärarna be-

rättar att smartboarden är bra vid sagostunder, samlingar, rita, måla, spela spel, experimente-

ra, och även för att lära sig lägesord, bokstäver, siffror eller bara titta på film. Spel finns till-

gängligt för barnen i alla undersökta verksamheter, två av dem säger sig använda bara peda-

gogiska spel, med vad de anser vara ett pedagogiskspel är oklart. Datorn används även enligt 

Marita till att söka information, skriva sagor och lyssna på musik. Analysen visar att datorn 

används som ett verktyg i leken, exempelviss genom spel och andra aktiviteter. 

Ibland spelar de olika spel men jag tycker själv att det är bra med sådana pedago-

giska spel, det skall inte vara vilket spel som helst (Marita). 

Vi använder oss utav olika pedagogiska spel som till exempel ett matte spel. Bar-

nen använder datorn också för att forska till exempel om dinosaurierna (Berit). 

I en av de undersökta förskoleklasserna uttrycker förskolläraren att de delar upp barnen i 

olika grupper, för att sedan arbeta efter en metod som heter ”Att skriva sig till läsning” av 

Arne Trageton. Metoden anses vara ett bra komplement för att främja barnens skrivutveck-

ling. Här finns tydliga riktlinjer för hur förskollärarna skall arbeta med IKT, även om de inte 

följer metoden till fullo utan att de använder datorn som ett komplement till penna och pap-

per. 

Vi följer inte Trageton exakt, utan vi använder också penna och papper och plock-

ar det vi anser väsentlig för barnen (Berit).  
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6.4  Datorn som redskap vid dokumentation 

Under intervjuerna framkom det att förskollärarna ser datorn som ett bra redskap som kom-

mer att bli ett effektivt verktyg när de skall göra dokumentation och för att nå ut med snabb 

information till vårdnadshavare även för att kunna visa barnens aktiviteter som sker i verk-

samheten. Men hur mycket och i vilken omfattning dokumentation nås ut till vårdnadshava-

re och hur mycket verksamheten presenteras för de berörda, framgår inte. Det visade sig att i 

två av de undersökta förskolorna har förskollärarna satt i gång med digital portfolio för att 

följa barnens utveckling, vilket görs ofta tillsammans med barnen. Digital portfolio är enligt 

Marita bra för att till exempel följa barnens språkutveckling. 

Vi spelar in när barnen berättar något och vi lyssnar hur barnens röst utvecklas. 

Barnen kan även skriva in själva på datorn, vi låter dem använda digital kamera 

och ta egna kort (Marita). 

6.5  Barnens perspektiv och arbete kring datorer 

Utifrån barnens berättelser blev det uppenbart att datorn är ett naturligt redskap för dem, och 

att den är en del av deras vardag. Alla använder datorer för att spela spel, utforska, rita, lyss-

na på musik, titta på film, bland annat. Barnen är relativt medvetna om att datorn kan använ-

das för att lära sig saker såsom bokstäver, siffror och söka fakta om något tema de har. Vida-

re berättar barnen att de brukar se sina föräldrar göra vardagliga saker på dator, exempelvis 

betala räkningar och arbeta hemifrån. 

Man kan jobba på datorn ibland. Min pappa jobbar på den hemma, istället för job-

bet. Man får svar på olika frågor. Man forskar. Man kan skriva på datorn som man 

gör här på skolan (Barn förskoleklass). 

Spela och så. Spela musik och lyssna på musik. Man kan skriva, gå in på banken, 

gå in på internet (Barn förskola). 

6.6  Barnens samspel vid datorn 

Datorn på avdelningen placeras där barnen  skall kunna få arbeta i lugn och ro, samtidigt 

som pedagogerna kan hålla koll på vad barnen gör. För det mesta sitter barnen framför da-

torn med en eller flera kamrater, vilket upplevs positivt av barnen då de kan hjälpas åt, dis-

kutera och uppmuntra med hejarop på varandra när de spelar spel eller skriver en berättelse. 

Enligt barnen är den som sitter framför datorn och håller i musen, ägaren, och bestämmer 

vad som skall ske. 

Vi sitter med en kompis, den som äger spelet den bestämmer. Den som spelar först 

äger spelet (Barn förskolan). 

Vi sitter med några kompisar som också vill spela. Först spelar man själv och när 

man har spelat klart då blir det någon annan. Vi turas om, den som är först väljer 

vilket spel man skall spela och sedan är det någon annan som väljer (Barn försko-

leklass). 

Förskollärarna uttryckte att under tiden barnen sitter framför datorn, uppstår det mycket dis-

kussion och samarbete. De påpekar också att det är viktigt att det inte sitter för många barn 

vid datorn samtidigt, för att då kan kvaliteten försämras och barnens arbete blir inte  lika 

effektivt. 
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När de sitter vid datorn sitter dem två och två. Detta för att hjälpas åt på ett bättre 

sätt och för att det skall inte bli för stimmigt runt datorn (Berit). 

6.7  Förskollärarnas stöd och hjälp vid dator 

Enligt förskollärarna får barnen det stöd och hjälp som behövs när de sitter framför datorn. 

Hjälpen de får är av lagom dos, så att barnen själva kan ta sig vidare.  De berättar även att 

samspelet mellan barn och vuxna tydliggörs när barnen sitter framför datorn och skriver 

berättelser. Förskollärarna uttrycker även att om  barnen sitter framför datorn själva, finns 

det alltid någon vuxen i bakgrunden som håller ett vakande öga på barnen. 

Man kanske är i närheten och går mellan barnen och sedan kan de fråga: hur stavas 

det? Och då brukar jag svara dem att skriv som du tror ( Berit). 

Vi vuxna sitter alltid i närheten och hjälper dem när det behövs. Jag tycker att de 

får den hjälp de behöver. De skall inte få för mycket hjälp heller de måste testa sig 

fram själva (Marita). 

Förskollärarnas stöd och hjälp bekräftades av barnen under intervjuernas gång.  Barne ut-

tryckte att de får den hjälp som behövs och att vuxna alltid finns i närheten om det dyker 

upp problem. De större barnen i förskoleklassen anser att den hjälp som de behöver oftast är 

när de skriver berättelser och behöver hjälp med stavning och skrivning generellt. 

Vi turas om och hjälps åt när vi sitter framför datorn, men vi ropar på fröken till 

exempel när vi skriver berättelser som när vi skrev om Navet (Barn förskoleklass). 

Vi sitter med en kompis. Man kan också sitta själva ibland men fröken är alltid där 

(Barn förskola). 
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7  Diskussion 
 

7.1  Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera och sammanbinda resultatet från undersökningen med 

bakgrund och teori. Det görs genom att lyfta fram de faktorer som anses väsentliga inom 

IKT användningen i förskolan och förskoleklass. Några exempel är samspel, turtagning, 

tillgänglighet av datorer, därtill tankar och idéer om IKT.  Undersökningen omfattar fyra 

olika verksamheter, därmed kan man inte generalisera och påstå att det ser likadant ut på 

andra förskolor och förskoleklasser. 

 

7.2  Förskollärarnas syn på IKT 

I undersökningen ville vi ta reda på pedagogernas och barnens perspektiv kring datoran-

vändningen i förskola och förskoleklass. Vi kom fram till att det råder delade meningar om 

datoranvändningen. Förskollärarna anser att datoranvändningen har ökat och att den är en 

del av barnens naturliga redskap, samt ett komplement till det traditionella arbetssättet. Detta 

överensstämmer med Appelberg, Eriksson (1999) som påvisar att barnen har en mer av-

spänd relation till datorn än vad vuxna har. Enligt de intervjuade förskollärarna är dagens 

barn mer kompetenta än en del vuxna, och därför känner många förskollärare osäkerhet, 

vilket kan bero på kunskapsbrist och rädsla för tekniken. Det instämmer även med Tyréns 

(2007) undersökning, där det framgår att pedagogerna ofta visar motstånd till datoranvän-

dandet, samtidigt som de tycker att de tillhör en fel generation och att datorn inte är ett na-

turligt redskap att använda i verksamheten.  

 

 En del  förskollärare har redan genomgått fortbildning kring IKT användning, men är ändå 

osäkra på hur arbetet med IKT kan konkretiseras i verksamheten tillsammans med barnen. 

Oavsett fortbildning finns det förskollärare som fortfarande visar lite intresse för datoran-

vändning, därför att de är rädda för att andra aktiviteter som lek och utevistelse kan falla 

bort, samt att barnen sitter för länge vid datorn.  Vad är för mycket och vad är för länge, 

undrar vi? Förskollärarna upplevde osäkerhet i vilken omfattning barnen skulle få sitta vid 

datorn och det gör att de behöver tydligare riktlinjer för att kunna arbeta med IKT i förskola 

och förskoleklass. Förskollärarnas osäkerhet när det gäller datoranvändningen kan beror på 

att de inte har någon tidigare erfarenhet när det gäller datoranvändningen. Detta belyser Säl-

jö (2000) som menar att förmedlingen av tidigare erfarenheter och idéer är betydelsefull  för 

människors och samhällets utveckling.  

 

 Trots att det råder delade meningar bland förskollärarna, anser samtliga i undersökningen 

att datorn är en viktig nyckelkompetens i vardagen. Europaparlamentets och rådets rekom-

mendationer (2006) nämner IKT som en viktig komponent i barnens utveckling för ett livs-

långt lärande i dagens samhälle. Enligt förskollärarna kommer datoranvändningen att växa 

mer och mer, och är ett måste för att kunna klara sig i samhället och dess normer. Det kan 

man knyta till de tre olika motiven som enligt Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) 

är: inlärningsaspekten, vilken omfattar datorns nya möjligheter och arbetssätt. Det andra 

motivet är arbetslivsaspekten, där samhället kräver att skolan skall förbereda blivande ung-

domar inom IKT området. Det sista motivet är demokratiaspekten som omfattar alla barns 

rätt och möjligheter till utveckling och lärande. 
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Vi har förstått utifrån intervjuerna att det är upp till varje enskild rektor vilken utrustning 

verksamheten skall få, och därmed även upp till varje verksam förskollärare om de kommer 

att använda datorn och i vilken utsträckning. Därmed överensstämmer det med vad Skolver-

ket (2009) har kommit fram till i sitt uppdrag om lärarens attityd och kompetens till IT som 

verktyg i den pedagogiska verksamheten. 

 

7.3  Förskollärarnas arbete med IKT 

I de undersökta verksamheterna visar det sig att datorn är ett verktyg som används både som 

hjälpmedel i den dagliga verksamheten, samt som ett underhållande komplement till övriga 

aktiviteter. Förskollärarna lyfter fram turtagning, lärande, samspel och kommunikation som 

några ingredienser som de har sett att barnen har utvecklats i när det gäller datoranvänd-

ningen i förskola och förskoleklass. I ett sociokulturellt perspektiv är samspel och kommu-

nikation med varandra grundstenen för lärande och utveckling. Enligt Säljö (2000) skall man 

också räkna med de fysiska artefakter och hur omgivningen ser ut, samt vilka resurser den 

har att erbjuda. Vidare nämner författaren att samhällets ständiga förändringar är det som 

avgör hur barnen skall agera samt vilket ansvar de skall ta i de olika aktiviteterna.  

 

Spel finns tillgängliga för alla barn i de olika verksamheterna. Det förskollärarna har svårig-

heter med är att urskilja vilka spel som är bra för barnen i lärande syfte, och vilka som inte 

är det. Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) påpekar att datorspel kan ses som ett 

läromedel, för att innehållet blir mer illustrerat och därmed roligare. Vi anser att det finns 

webbsajter som till exempel UR (Utbildnings Radion) med pedagogiska spel, vilka utgår 

från strävansmålen i Lpfö 98. Dessa spel bjuder in barnen till lärande, men det är av stor vikt 

att vuxna finns runt omkring barnen för att stötta och hjälpa dem för att själva ta sig vidare. 

 

När det gäller dokumentation i verksamheten anser vi att datorn kan vara av stor hjälp för att 

underlätta för förskollärare i det vardagliga arbetet med att nå ut med information till berör-

da parter. För att vårdnadshavarna skall kunna få en inblick i verksamheten är det viktigt att 

dokumentera barns utveckling och de dagliga händelserna. Med det inbjuder vi till samtal 

och diskussion mellan vuxen och barn, som oftast leder till utveckling och lärande. I inter-

vjuerna framgick det inte hur mycket och i vilken omfattning förskollärarna använde datorn 

för att nå ut med information, men det som blev tydligt var att samtliga förstod att datorn 

kan vara en underlättande artefakt vid all dokumentation. Skolverket (2009) rapporterar om 

att IT används framförallt för att dokumentera närvaro, kontakt med vårdnadshavare och att 

föräldrarna kan besöka webbplatsen för att få information om verksamheten. 

 

7.4  Att skriva sig till läsning 

Resultatet visar att förskollärarna lät barnen använda datorn som ett redskap i leken där bar-

nen kan använda den till att skriva siffror, bokstäver och sagor. Trageton (2005), lyfter fram 

att datorn kan hjälpa barnen att utveckla deras läs- och skrivinlärning. Skriften är enligt Säl-

jö (2000) väldigt central av den anledningen att i vårt moderna samhälle krävs det att man i 

dag är läs- och skrivkunnig.  

 

I en av intervjuerna visade det sig att förskollärarna och barnen använde sig av en metod 

som heter ” att skriva sig till läsning” av Arne Trageton. Barnen får lära sig hur man använ-

der datorn, samt som ett komplement till penna och papper. De lär sig olika regler för hur 

man skall använda tangentbordet som till exempel hur man skall placera höger och vänster 

hand. Vidare nämner barnen att de skriver olika sagor och berättelser som de anser är väldigt 

intressanta. Metoden anser vi vara bra av den anledningen att penna och papper och datorn 
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komplettera varandra utan att man utesluter den ena eller den andra. Barnen utvecklar sin 

finmotorik och bekantar sig med tangentbordet vilken är en bra förutsättning inför skolstart. 

 

 Att författa en text i samverkan med en kamrat och att sedan skicka den till någon annan är 

uppskattat av barnen. Med ett sådant samarbete upptäcker barnen att en berättelse kan berät-

tas och skrivas på olika sätt, samt utveckla deras kreativitet samtidigt som de kompletterar 

varandra (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). De mindre barnen i förskolan skriver 

på datorn och leker fram bokstäverna, vilket förskollärarna kallar för ”spökskrivning”. Bar-

nen låtsas att de skriver brev till sina föräldrar, för att sedan be förskollärarna skriva ut det, 

och barnen får skicka det till vem de vill. Låtsasskrivning är enligt oss det första steget till 

barnens läs- och skrivutveckling. Här får det fantisera, utveckla sin kreativitet och bekanta 

sig med ord och bokstäver. 

 

7.5  Barnens perspektiv och arbete kring datorn 

Barnen själva anser att de får sitta ganska mycket framför datorn, och de tycker det är roligt. 

Barnen berättar för oss att de brukar måla, skriva, lyssna på musik via YouTube spela spel 

samt titta på olika filmer och söka olika fakta på Google. Samtidigt är de relativt medvetna 

om att datorn kan användas i lärandesyfte. Appelberg och Eriksson (1999) betonar att ge-

nom att låta barnen sitta framför datorn och leka sig fram, ger vi dem positiva signaler om 

hur datorn fungerar och hur den kan användas. Vi instämmer med detta, samt anser att man 

som förskollärare har ett ansvar att ge barnen de möjligheter som finns att delta i datorns 

värld. 

 

7.6  Samspel och stöd runt datorn 

Enligt förskollärarna får barnen använda datorn dagligen, men de anser samtidigt att det inte 

skall påverka andra aktiviteter såsom lek och utevistelse. När barnen sitter framför datorn, 

intar de olika positioner. Den som sitter framför skärmen, kallar barnen för den som ”äger 

datorn”. Det instämmer med vad Ljung-Djärf (2004) upptäckte om positionering kring da-

torn. Hon påvisar också att den som har kontrollen över musen är ägaren, och den bestäm-

mer för det mesta innehållet. Vidare menar författaren att den som sitter bredvid är deltagare 

och kan påverka med sina idéer. Ljung-Djärf nämner också en tredje roll, åskådare, som kan 

utveckla sin kunskap genom att studera det som sker på skärmen, men har ingen aktivt del-

aktighet. 

 

För förskollärarna i vår undersökning är det viktigt att ge barnen de verktyg som de kan tän-

kas behöva, för att på egen hand skapa möjligheter och kunskaper som de söker. Förskollä-

rarna menar att de skall fungera som en vägvisare, i stället för att tala om hur barnen skall 

göra. I Tyréns forskning (2007) upptäcktes det att barnen oftast lämnas själva framför da-

torn, detta anses som olämpligt av författaren då det bör vara en vuxen till hands för barnen. 

 

7.7  Metoddiskussion 

I vår undersökning valde vi att använda den kvalitativa metoden.  Enligt Lantz (1993) är det 

betydelsefullt att intervjuaren har förståelse om vad en kvalitativ analys innebär, då kan de 

under intervjun samla den information som ger grunder till själva analysen. Genom den kva-

litativa metoden har vi tagit reda på förskollärares och barns perspektiv när det gäller IKT 

och datorn som redskap. Vi valde att ställa en huvudfråga till förskollärarna, som sedan följ-

des åt av några följdfrågor, detta ledde till att intervjuerna blev mer som en dialog. När vi 

intervjuade barnen hade vi fyra frågor, som vi innan hade formulerat så att barnen lättare 

skulle kunna förstå. Genom att göra pilotintervjuerna kunde vi konstatera att frågorna till 

förskollärarna kunde belysa vårt syfte, samt att barnfrågor var lätta för dem att förstå.  
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Intervjuerna som genomfördes gick överförväntan, och respondenterna visade en positiv 

inställning till vår undersökning. Vi anser att det var betydelsefullt att följa Lantz (1993) 

rekommendationer om att börja varje intervju med att ställa enkla frågor till respondenten 

som deras ålder och vilken utbildning de har, samt att vi berättade lite om oss själva.  Detta 

gav oss en bättre förståelse om respondenterna och ett bra klimat under intervjuernas gång. 

Vi anser att det var bra att använda oss utav en diktafon för att kunna få med så mycket som 

möjligt av intervjun och fokusera sig bara på det som berättades. De berörda förskollärarna 

upplevde inget obehag mot bandspelaren, utan var positivt inställda till den av den anled-

ningen att de flera gånger tidigare har blivit intervjuade. 

 

När det gäller barnens intervjuer visade de stort intresse och engagemang att berätta för oss 

om deras perspektiv på datorn i förskola och förskoleklass. De var ivriga att få beskriv om 

alla de spel de spelar, berättelserna de skriver och fakta som de söker på internet. Vi anser 

att barnintervjuerna också gick överförväntan, kanske för att barnen hade en dator framför 

sig och då blev det mer konkret för dem att knyta ihop våra frågor med datorn. Att spela in 

dem med diktafon, upplevdes roligt av barnen, då de verkade vara vana vid ett sådant verk-

tyg, eftersom förskollärarna ibland intervjuar dem för att fånga deras tankar och idéer inför 

ett temaarbete de har. 

 

Nu i efterhand har vi förstått att vår undersökning kunde blivit mer överskådlig och mer om-

fattande om vi hade parallellt med intervjuerna gjort observationer. Detta för att konkretisera 

hur och på vilket sätt datorn används i verksamheten. Samt att tydligöra hur länge och hur 

mycket barnen egentligen får sitta framför datorn. Annat som vi hade kunnat göra var att 

intervjua förskollärare i verksamheter som inte använder datorn  i arbetet tillsammans med 

barnen. På det viset skulle vi ha kunnat göra en jämförelse och med detta eventuellt påvisa 

skillnader.  

 

7.8  Didaktiska konsekvenser 

Det vi har kommit fram till i vår undersökning är att förskollärarna och barnen har en positiv 

inställning till datorn i förskola och förskoleklass men att det råder tveksamheter över hur 

mycket och hur länge barnen skall få sitta framför den. Samtidigt har vi utvecklat vår kun-

skap inom detta område och fått nya idéer om hur vi skall kunna arbeta med IKT i vår 

kommande yrkesroll. 

 

 På grund av vårt urval som var medvetet riktat till de verksamheter som säger sig använda 

datorn, har vi belyst det vi tidigare framhävde, att datorn kan användas på flera olika sätt, 

som till exempel genom att lyssna på musik, rita, spela spel, sagoberättelser, skriva, titta på 

film, samt söka efter fakta på Google.  Då blir datorn på ett naturligt sätt ett komplement till 

övriga aktiviteter. Vi har också förstått vikten av pedagogernas närvaro och tillgänglighet 

när barnen sitter framför datorn. För att datoranvändningen skall bli så lärorik som möjligt, 

anser vi att pedagogiska spel bör ses över kontinuerligt av förskollärarna av den anledningen 

att spelen skall vara av bra kvalitet för barnen. Annat som vi finner viktigt är att låta barnen 

få skriva mer på datorn, både själva och i samspel med en vuxen för att utveckla sin läs- och 

skriv kunnighet. Att söka fakta tillsammans med barnen på internet är en annan viktig ingre-

diens, detta för att det går snabbare och barnen kan själva leta och undersöka efter det som 

de söker. Att utföra digital dokumentation tillsammans med barnen kan också vara berikan-

de för alla parter då man lär av varandra. 
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Vi anser att man bör inkludera datorn som pedagogiskt redskap i förskola och förskoleklass, 

eftersom det kommer att vara av stor betydelse för barnen i framtiden. I läroplanen för för-

skolan Lpfö 98 (reviderad 2010) står det som mål att barnen skall: 

Utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda 

sig av, tolka och samtala om dessa (Lpfö 98 reviderad 2010, s.12). 

De intervjuade förskollärarna går på fortbildning för att kunna skapa sig kompetens inom 

IKT området. Vilket vi anser är avgörande av den anledningen att datoranvändningen skall 

växa fram. Det här betyder att verksamheterna kommer att arbeta med IKT i större omfatt-

ning än tidigare, vilket medför att barnens utveckling och lärande kommer att främjas. Bety-

delsefullt är att alltid utgå från barnen intresse, erfarenheter och kultur, annars blir verksam-

heten ointressant för barnen, vilken kan hämma deras utveckling och lärande. Enligt Klerfelt 

(2007) är det viktigt att tillåta barn att ta med sig sina erfarenheter och kultur i den pedago-

giska verksamheten, då det kan uppstå ett nytt samspel som är fullt av möjligheter och det 

samarbete och kommunikation får en betydande roll. Vi anser att datorn är en naturlig del i 

barnens liv och att det är viktigt att vi pedagoger uppmuntrar och ta hänsyn till barnens tidi-

gare kunskaper för att möta barnen i deras utveckling. 

IKT i sig verkar inte ge något garanti för en bättre undervisning. Det är främst hur 

man använde sig av dess möjligheter att strukturera kunskap innehållet som avgör 

kvaliteten (Alexandersson, Lindroth & Lindö, 2001, s.15). 

Efter vår undersökning har vi förstått att datorn som ett redskap inte är det viktigaste, utan 

det är förskollärarnas attityd, förhållningssätt och användandet av datorn som avgör om lä-

rande skall uppstå. 

 

7.9  Fortsatt forskning 

I den här studien har vi undersökt hur förskollärare och barn ser på och använder sig av da-

torn i verksamheten. För vidare forskning anser vi att det kan vara intressant att göra en jäm-

förande studie genom att göra observationer i stället. Det här för att kunna ta reda på hur 

mycket och hur länge barnen verkligen sitter framför datorn, samt hur förskollärarna aktivt 

arbetar med datorn tillsammans med barnen. 
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9  Bilagor 
 

9.1  Bilaga 1 

Kvales (1997) 12 viktiga aspekter av den kvalitativa intervjun 

 

Livsvärld. Respondentens livsvärld och dess relation till den är central i den kvalitativa 

forskningsintervjun. Under intervjus analys kan vi ställa oss till respondentens beskrivning 

av sin livsvärld. 

 

Mening. För att kunna tolka vad respondenten framför är det väsentlig att se vad den säger 

genom att läsa av respondentens kroppsspråk. Detta är viktigt för att kunna ställa utvecklan-

de frågor. 

 

Det kvalitativa. Den kvalitativa intervjuns mål är att få nyanserade bild av respondentens 

livsvärld. Beskrivningen och tolkning av själva intervjun bestämmer kvaliteten i en forsk-

ningsintervju. 

 

Det deskriptiva. Respondentens noggranna förklaringar om hur den känner och agerar är 

väsentliga så att intervjuaren kan göra tolkningar från intervjun. 

 

Det specifika. Här gäller det att be respondenten noggrant beskriva specifika situationer, hur 

den ser de och känner, samt försöka få respondentens ställningstagande och inte dess all-

männa åsikt. 

 

Förutsättningsmedvetande. Intervjuaren skall vara kritisk om sina egna förutsättningar och 

inte presentera respondenten med färdigformulerade frågor. Intervjuarens nyfikenhet och 

lyhördhet är väsentligt. 

 

Fokusering.  Intervjun skall vara inriktad på ett särskilt tema, i det här fallet dataanvändan-

det. 

 

Mångtydighet.  Respondentens yttrande kan ibland vara mångtydig, orsakat av brist i 

kommunikationen mellan parterna eller på respondentens personlighetsstruktur. Intervjuaren 

skall försöka så gott det går, beskriva motsägelserna i intervjun. 

 

Förändring. Under en intervju kan respondenten få nya insikter som gör att de förändrar sin 

beskrivning av temat. På grund av detta kan uppfattningar hos intervjuaren ändras. 

 

Känslighet. För att lyckas med intervjun skall intervjuaren försöka komma respondenten 

nära och på så sätt få nyanserade svar. Intervjuaren bör behärska intervjuns tema. 

 

Mellanmänsklig situation. En bra intervju analys görs om intervjuaren är fullt medvetet om 

synpunkters utbyte i själva intervjun, kan påverka både intervjuaren och respondenten på ett 

positivt eller negativt sätt.  

 

Positiv upplevelse. En positiv upplevelse av hela intervjun betyder att respondenten har fått 

nya insikter om temat, samtidigt känner att hela intervjun har varit en berikande upplevelse.  
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9.2  Bilaga 2 

Missiv/Informationsbrev 

 

Bästa pedagog och föräldrar! 

 

Vi är tre studenter som läser lärarprogrammet på Högskolan i Borås med inriktning mot för-

skola och förskoleklass.  

 

Inom utbildningen ingår en avslutande 15 poängs examensarbete, som vi började arbeta med 

under vårterminen 2011. Syftet med vår uppsats är att ta reda på pedagogens och barnens 

perspektiv när det gäller IKT som lek och arbetsredskap i förskola/förskoleklass.  

 

De regler som gäller för sekretess i forskningssammanhang kommer att behandlas konfiden-

tiellt. Det innebär att du som deltar i undersökningen inte kommer att identifieras, varken du, 

barnen eller förskolans namn kommer att nämnas i rapporten.  

 

Under själva intervjun kommer vi att vara två, samt använda oss utav en diktafon. Har du 

frågor angående intervjun eller önskar ytterligare upplysningar får ni gärna höra av er till 

någon av oss via telefon eller mail. 

 

Tack på förhand för din medverkan. 

 

Med vänliga hälsningar Sandra, Tanja & Regina.  

 

 

 

Tanja Bogunovic    Sandra Unnersjö 

Mobil: xxxx    Mobil: xxx 

     

    

 

 

 

Regina Blomgren 

Mobil: xxxx 
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9.3  Bilaga 3 

 
 

 

Föräldramedgivande 

 

JA, Jag/vi tillåter att mitt/vårt barn 

NEJ, Jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn 

 

 

 

……………………………………………. 

(barnets namn) 

 

 

Blir intervjuad av lärarstudenter  

 

 

…………… 

Datum 

 

 

……………………………………………. 

(målsmans underskrift) 
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9.4  Bilaga 4 

Frågor 

Vi väljer att ha 1 huvudfråga till pedagogerna, följdfrågor kan komma under intervjuns gång 

beroende på vad intervju personen säger.  

1) Berätta om ert arbete med IKT här på förskolan/förskoleklass 

 

Vi skall även intervjua barn i smågrupper, av den anledningen att de skall kunna känna sig 

trygga och bekväma. Här kommer frågorna:  

1) Vad tror ni datorn skall användas till? 

2) Vad gör ni när ni sitter framför datorn? 

3) När ni sitter framför datorn, sitter ni själva eller tillsammans med en annan kamrat?  

4) Hur mycket hjälp får ni från en vuxen när ni sitter framför datorn? 


