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Abstrakt 

Datorn kom in i skolans pedagogiska verksamhet som försök redan på 70- talet 

och har sedan dess använts till en hel del olika saker och har efterhand letat sig 

ner från högstadiet och är nu nere i förskolans verksamhet. Hur datorn ska 

användas i förskoleverksamheten har varit ganska omdiskuterat. Här i denna 

studie har jag intervjuat fem förskollärare med tanke att få reda på vilken syn 

och uppfattning de har på datorn som pedagogiskt verktyg i förskolan. 

Överlag så var de eniga och väldigt positiva till datorn. De hade däremot olika 

synpunkter på hur de tyckte att datorn skulle användas i förskolan, vad det 

var barnen skulle göra på den. Alltså vad som är det viktiga med datorn i 

förskolan och de var även oense om hur användningen skulle gå till. Alltså hur 

länge barnen skulle få sitta vid datorn om det skulle vara en bestämd tid eller 

inte och även hur många barn som skulle sitta runt datorn samtidigt, och 

vilken roll de som pedagog hade.  

 

 

Nyckelord: Dator, förskola, IKT, pedagogers uppfattningar 
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 Inledning   
Datorer har använts i pedagogiska verksamheter sedan 1973 då datorn kom in 

i skolan under en försöksperiod. Den har sedan använts på en rad olika sätt 

från början var det mest att eleverna skulle lära sig om datorn som teknik för 

att sedan utvecklas till att eleverna, som i dagens läge, lär sig med användning 

av datorer. Från början var det också bara på ´högstadiet´ som datorer och 

användningen av dessa förekom och förespråkades för att sedan trappas ner i 

årskurserna och åldrarna för att nu även återfinnas i förskolans verksamhet 

(Riis, 2000).  

    Användningen av dessa tekniker som ett verktyg i förskolan har debatterats 

i olika sammanhang bl.a. Dahlin (2011), förskollärare vid Mariebo förskola i 

Jönköping, skriver i tidningen Förskolan om lärandet med hjälp av datorn där 

hon tar upp att det kan fortfarande möta motstånd de som vill använda datorn 

som ett pedagogiskt hjälpmedel i förskolan. Debatten om datorn ska finnas 

med i förskolan är världs spridd och de två extrema grupperna mot varandra 

är de som anser att datorn bidrar till ”detrimental to health and learning” och 

de som anser att datorn kan ge ”a key contribution to children´s social and 

intellectual development” (Stephen & Plowman, 2003 s. 225). 

    De fyra grundläggande baskompetenserna har länge varit att tala, läsa, 

skriva och räkna idag har kunskap i IKT blivit den femte baskompetensen. I 

den norska läroplanen har till och med informationsteknologin blivit det 

läromedel som fått största utrymmet (Trageton, 2005), men så långt har det 

inte kommit i Sverige.   

    Utifrån det vill jag i denna studie ta reda på varför pedagoger i förskolan 

väljer att arbeta med eller att inte arbeta med datorn i sin verksamhet, vad har 

de för pedagogisk grund för det och vilken uppfattning har de själva om 

datorn i förskolan. Jag gör denna studie med tanke på min roll som kommande 

pedagog för att veta varför datorn kan vara ett bra verktyg eller hjälpmedel i 

förskoleverksamheten. Den frågan kom upp för mig första gången när jag varit 

ute på mina VFU(verksamhetsförlagd utbildning)-perioder där 

datoranvändningen på förskolorna har varierat kraftigt och med det också 

pedagogernas uppfattning och syn på datorn som ett verktyg i förskolan. Det 

kopplat till nu när jag läst förskollärarutbildningen där det har tryckts väldigt 

mycket på att datorn är ett bra hjälpmedel och verktyg i förskolan så som i 

skolan men egentligen väldigt lite på varför den egentligen är bra eller varför 

kanske vissa väljer att inte ha den med i sin verksamhet, när den nu är så bra.  
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    ”Forskning inom området visar på att det är främst pedagogens uppfattning 

om lärande och kunskap som påverkar hur den pedagogiska verksamheten 

utformas och inte tillgång till eller användning av teknik” (Alexandersson 

m.fl., 2001 s. 15). Det är just med detta citat i bakhuvudet som denna studie 

startar, att det är pedagogernas uppfattning som påverkar hur den 

pedagogiska verksamheten utformas och inte direkt till hur mycket tillgång de 

har till tekniken, nog för att det spelar roll också men om det finns pedagoger 

som anser att datorn är ett bra verktyg och leder till något gott så är det mycket 

större chans att det kommer att finnas med i deras verksamhet också. ”Om det 

finns datorer i förskolan medför det att personalen i förskolan får en stor 

betydelse när det gäller barnens inställning till datorer” (Svensson, 1996 s. 9).  

    ”Att använda dator i förskolan betyder inte att man väljer bort något, t.ex. gå 

ut i skogen. Det innebär istället att man lägger till något” (Hildén, 2006 s. 12). 

Det blir alltså en ny källa till lek. Vilket även jag anser alltså att datorn kan 

vara ett bra verktyg och hjälpmedel i förskolan och ett bra komplement till det 

övriga som barnen ska lära sig och inget som ska behöva utesluta något annat. 

Det ska istället liksom med allting annat användas i rimlig skala och ha ett 

pedagogiskt tänk bakom.  

    Min problemställning är: Med utgångspunkt i ett pedagogiskt synsätt är då 

datorn ett pedagogiskt användbart verktyg på förskolan? 

Definitioner  

 Förskollärare/pedagog använde jag som synonymer och menade med 

detta förskolans pedagogiska personal.  

 IKT som betyder informations- och kommunikations teknik. 
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 Bakgrund  
Varför datorn bör finnas i förskolan 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98, 2011) tar de upp att datorn ska vara med i 

förskolan och är viktig därför att: 

 
Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 

nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna 

sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället 

behöver (s. 6). 

 

Vilket innebär att barnen ska lära sig hantera datorn och få möjlighet till att 

utveckla ett kritiskt tänkande. Barnen ska bl.a. veta vart de kan hitta 

information och hur de ska gå tillväga.  

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

och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och 

skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja 

material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan 

användas såväl i skapande processer som i tillämpning (s. 7).  

 

Läroplanen pekar konkret på vikten av att använda multimedia och 

informationsteknik både i skapande processer och i tillämpning.  Alltså både 

att använda datorn som teknik och som ett hjälpmedel. Lpfö98 kopplar här 

ihop IKT med lek och olika former av skapande och att använda IKT i 

undervisningen utan att ta utgångspunkt i lek, utforskande och nyfikenhet 

strider mot intentionerna i läroplanen (Trageton, 2005). Trageton skriver 

vidare att ”ju öppnare programmen är, desto mer står de i samklang med lek 

och skapande aktiviteter som arbetssätt” (s. 18). Alltså ju mer barnen får vara 

aktiva och medskapare desto mer lek och skapande aktivitet blir det. Den 

enorma ökningen av informationsflödet under 1990-talet och framåt gör ett 

skapande arbetssätt centralt (ibid.).  

    De traditionella kommunikationsmönstren i samhället har på kort tid 

omskapats och den digitala informationen är idag en integrerad del i vår 

kultur. Den är tillgänglig för barn liksom för alla andra och som med andra 

artefakter så är IKT något som ska användas vid lärande (Sandberg, 2008). 
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    Hildén (2006) skriver utifrån förskolans läroplan att arbetet vid datorn 

såsom all användning av material i förskolan ska vara i samförstånd med 

förskolans målsättning så som att förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar ett intresse för livslångt lärande och bidra till att barnen utvecklar 

förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta. Förskolan ska 

även sträva efter att varje barn ”utvecklar intresse för bilder, texter och olika 

medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa” 

(Lpfö98, 2010 s. 10).  

Datorn är något som ska och bör finnas med i förskolans pedagogiska 

verksamhet enligt dess läroplan. Utifrån läroplanerna skriver Alexandersson 

m.fl. (2001) att ”datorn ska användas som ett hjälpmedel bland flera andra för 

att barnet skall få en helhet i sitt kunskapsinhämtande” (s. 13).  

 

Fördelar respektive nackdelar med datorn 

Här överväger fördelarna mot nackdelarna och det är den fördelningen som 

finns att finna i forskningen som är gjord.  

    Alexandersson m.fl., (2001) har funnit att ”de positiva effekterna av 

datoranvändning på barn och ungdomars lärande är att samarbetet ökar, att 

barnen och ungdomarna blir mer engagerade samt att deras samtal blir mer 

uppgiftsorienterade” (s. 15-16). Samspel vid datorn leder bland annat till bättre 

inlärningsprestationer. ”Det är diskussionerna och samverkan mellan de 

lärande som genererar den förbättrade förståelsen” (ibid., s. 72). Att 

interaktionen och samarbetet ökar när datorn används kan bland annat 

förklaras med att barnen har ett gemensamt mål i datoruppgiften, att datorn är 

ett fängslande medium där de ofta möts av ett rörligt bildspel, barnen för 

mycket diskussioner och att datoruppgifterna är karaktäristiska (ibid.). Crock 

via Ljung-Djärf (2004) menar att ”en av de tydligaste fördelarna med att 

använda datorer i undervisningssammanhang framställs att de mycket väl 

passar för kollektiva användningsformer” (s. 16). Sen har Svensson (1996) även 

funnit att barn varit mer koncentrerade framför datorn än vad de varit i 

jämförelse med andra aktiviteter.   
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    Läsandet i sig sägs få konkurrens av andra aktiviteter som har kvaliteter som 

ger deltagande och inlevelse. Det finns bland annat programvaror till datorn 

som blandar underhållning i form av musik, roliga animationer, 

skådespelarröster med pedagogiskt innehåll såsom problemlösning, 

simuleringar och övningsmoment. Dessa program bidrar för de första till att 

motivera barn till att lära sig ett visst innehåll. Och programmets sätt att 

gestalta det hela ses som roligare än bokens för att det blandar just text, bild 

och ljud samtidigt som det är interaktivt. För det andra har dessa program ett 

sätt att bära fram innehållet med dess struktur och en rad andra kvaliteter som 

underlättar vid lärande processer. För det tredje har vi olika lärstilar och med 

programmets olika sätt att tala om samma sak, med både bild, ljud, text och 

animationer, tilltalar programmen fler människor (Alexandersson m.fl., 2001). 

Om att vi har olika lärstilar och hur datorn påverkar det tar även Strandberg 

(2008) upp att när han säger att positivt är att datorn tillskriver alla användare 

kompetens och möjliggör för barnen att arbeta med sin lärstil i sin 

utvecklingszon. 

    Alexandersson m.fl. (2001) tar upp att IKT i sig inte verkar ge någon garanti 

för en bättre undervisning utan det är främst hur pedagogerna använder sig av 

dess möjligheter att strukturera kunskapsinnehållet som ger kvalitén. För att 

IKT och datorn ska bli ett bra hjälpmedel och ett verktyg i lärandet måste 

pedagogerna veta hur de ska använda det för att barnen ska lära, om inte 

pedagogerna kan det bör de kanske inte heller ta in datorn eller IKT i sin 

verksamhet.   

 
Det verkar som om barnen kan engagera sig timmar i sträck, men 

koncentrationsförmågan har faktiskt försämrats från tio till fem sekunder under 

de senaste tjugo åren på grund av att klippfrekvensen på TV, video och 

datorspel har fördubblats (Trageton, 2005 s. 31). 

 

Alltså något som kan synas som positivt och bra, att barnen kan engagera sig 

under så lång tid behöver inte alls innebära att det är positivt utan kan istället 

som Trageton tar upp här vara helt tvärtom, det leder till försämrad 

koncentrationsförmåga hos barnen. Trageton skriver vidare att amerikanska 

psykologer och specialpedagoger har fullt upp med att ta hand om barn som 

har koncentrationssvårigheter efter en alldeles för stor tv- och 

datorkonsumtion i hemmet och även de sista, femton, åren i skolan.  
 

Datorn som pedagogiskt verktyg 

Allt pedagogiskt arbete med lekmaterial i skolan har för avsikt att nå vissa 

uppställda mål. Och allt det pedagogiska arbetet planeras och så måste 

givetvis även arbetet vid datorn planeras (Hildén, 2006). Alexandersson m.fl.  

(2001) skriver att varför de stora förväntningarna på användningen av datorer i 

skolan och deras förmåga att höja kvalitén inte alltid har infriats har berott på 

just det att skolan har försummat den pedagogiska inramningen av tekniken.  
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Vidare skriver Hildén (2006) att det viktigaste är inte att de vuxna är  kunniga 

datoranvändare utan att de är entusiastiska och introducerar programmen för 

barnen innan det ska användas och att de sedan leder arbetet, för att barnen 

ska få ett så positivt utbyte av datorn som möjligt.  

    Hildén skriver att hon tycker att det finns fyra olika steg när det gäller 

arbetet med datorn som ett pedagogiskt verktyg. För det första gäller det att 

sätta mål för barnens arbete vid datorn och vid dess program. Dels för att vi 

måste veta vad vi vill att barnen ska lära sig och är även viktigt i syfte att 

kunna förklara för föräldrarna varför barnens arbete vid datorn är viktigt. 

Målen kan ju varieras mycket beroende på vilken slags förskola det är och vad 

det finns för barn där. Hildén skriver att ”syftet med leken vid datorn kan vara 

allt från att vara en ren förströelse till en aktivitet som ska stimulera en viss 

färdighet” (s.13). Beroende på vilket mål personalen väljer att ha påverkas val 

av datorprogram samt i vilken situation barnet ska vara när den eller dem 

sitter vid datorn. Om barnet vara aktiv själv, tillsammans med en vuxen, 

tillsammans med en kamrat eller i en liten mindre grupp där det är den vuxne 

som organiserar leken. Om det står det i förskolans läroplan att ”barnen ska få 

stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter” (Lpfö98, 2010 s. 7). 

Vidare skulle det andra steget vara att pedagogerna organiserar leken vid 

datorn. Bland annat så är det viktigt att de som ska leda arbetet vid datorn har 

satt sig in i programmet i förväg för då får de en uppfattning om vad 

programmet innehåller och för vilka av de uppsatta målen det kan användas 

till. Även Trageton tar upp detta och skriver att det är viktigt att man som 

lärare kan analysera och bedöma IKT- baserade läromedel för att kunna välja 

ut en pedagogisk programvara av hög kvalitet som motsvarar och lever upp 

till läroplanens intentioner (Trageton, 2005). Efter det bör det föras ett 

resonemang i arbetslaget om hur datorarbetet rent tidmässigt ska organiseras 

(Hildén, 2006). En också viktig aspekt när ett nytt hjälpmedel förs in i 

verksamheten är att verksamheten måste förändras för att det nya mediet ska 

kunna användas maximalt och ge den maximala utdelningen i form av 

inlärningsvinster, tidsvinster etc. En stor vinst kan därför bli att pedagogerna 

får fundera över syftet med ett visst hjälpmedel och kan i vissa fall leda till en 

förändrad pedagogik i förskolan. I värsta fall och då datorn inte tillför något 

till verksamheten är om den bara sätts in utan några påtagliga reflektioner från 

pedagogernas sida. För att detta ska kunna förhindras måste det föras en aktiv 

debatt om hur datorer kan användas för att påverka barns utveckling positivt 

(Svensson, 1996). 

    Det tredje steget är att barnen på egen hand ska kunna sitta vid datorn och 

för att de ska kunna det behöver pedagogen veta var i datorhanterande barnet 

är, vad den kan. Och sedan när de ska sitta själv är det ändå viktigt att 

pedagogerna finns i närheten så att de kan få hjälp och vägledning. Sen kan 

det ju även arrangeras så att barnen lär av varandra (Hildén, 2006).  
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    Det fjärde, och sista, steget är att pedagogerna tillsammans funderar på hur 

de rent pedagogiskt ska arrangera datorleken. Och även hur dator och 

bildskärm ska vara placerade. För det är viktigt att det placeras på en lämplig 

höjd för barnet och att stolen anpassas i lämplig höjd för barnet, och även för 

den vuxne. Lärarens roll sedan i att leda datorleken är att avgränsa den och att 

ge barnen alla de kvaliteter och möjligheter som varje delprogram har att 

erbjuda (Hildén, 2006).  

    Arbetsmiljöverket (2010) ger rekommendationer om hur datorn ska vara 

placerad i klassrummet och hur bl.a. sitthöjden ska vara och hur skärmen ska 

vara placerad. Datorn ska bl.a. vara placerad så att dagsljuset kommer in från 

sidan, viktigt att användaren varken sitter med ansiktet från fönstret och inte 

heller att den sitter alldeles intill fönstret. Besvärande dagsljus ska skärmas 

bort. Datorn ska även vara placerad så att inte allmänbelysningen ger upphov 

till bländning eller reflexer i bildskärmen. Bildskärmen ska placeras på 

bordsskivan framför användaren, minst 50cm från bordskanten. Överkanten 

på bildskärmen ska hamna något under användarens ögonhöjd. Bildskärmens 

bakgrund ska vara ljus med mörka tecken. Tangentbordets placering bör vara 

mitt framför användaren, ca 15cm från bordskanten. Användaren måste ha 

tillräckligt med benutrymme under bordet så att denna kan sitta på ett 

naturligt sätt och även variera sin sittställning. Inga kablar och sladdar ska 

ligga på golvet. Stolar och bord bör gärna vara lätt justerbara i höjdled så att 

det blir lättare att variera hur man sitter vid datorn. Ett alternativ är att barnen 

gärna kan stå vid datorn, det erbjuder ytterligare möjligheter till att variera 

arbetsställningen. Vidare på Arbetsmiljöverket (2010) skriver de att den ökade 

tillgängligheten till datorer i skolan erbjuder nya pedagogiska möjligheter men 

innebär också att nya arbetsmiljörisker introduceras i skolan. Det är viktigt att 

barn och ungdomar inte grundlägger datorrelaterade besvär redan i 

skolåldern, för det skulle då kraftigt inskränka på deras möjligheter till 

framtida yrkesval. Det är därför viktigt att när datorn används i skolan som ett 

pedagogiskt hjälpmedel att man tar hänsyn till hur de sitter och hur datorn är 

placerad men även hur länge barn och ungdomar sitter vid datorn och att de 

bör byta sittställning ofta under tiden de sitter. För att de inte ska få bl.a. 

nackskador så ska nacke och skuldror avlastas genom att man avlastar 

armarna. Det görs lättast genom att bordet och stolen går att höja och sänka så 

att datorn kommer i rätt höjd för just den användaren.  

    Hildén (2006) tar upp att en bra utgångspunkt är att i förskolan använda 

datorn med program som komplement till annan lek. ”Datorn bör inte enbart 

bli en spelautomat eller en sagomaskin” (s. 28). Istället bör barnen vänjas vid 

att flera kan använda den samtidigt och att en vuxen finns med som inspiratör. 

Barnen ska bli väl rustade att använda datorn på ett kreativt sätt senare i 

skolan och i hemmiljön. Om barnen lär sig att datorn är ett naturligt inslag i 

vardagen och en apparat som det skapas något kreativt med får de en 

grundförtrogenhet för datoranvändning, vilket de har nytta av genom hela 

livet.  
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    Med följande fyra aspekter ur ett Vygotskijperspektiv kan man som lärare gå 

igenom de olika ”rummen” för att se om de är bra lärorum, lärmiljöer; 

Interaktioner, Aktivitet, Utvecklingshopp och Kreativitet. Med tanke på 

interaktion kan frågor vara: Vilka samspel som är möjliga i rummet? Hur väl 

kan barnen relatera till varandra i rummet? Hur kan barnet samspela med 

läraren i rummet? Med tanke på aktiviteter kan man fråga sig: Vad är möjligt 

att göra i detta rum? Vilka aktiviteter är omöjliga?  Med tanke på artefakter bör 

man fråga sig: vilka artefakter, verktyg, som finns tillgängliga för barnen i 

rummet. Med utvecklingshopp i tanken kan frågorna vara om det finns en 

förväntan på utveckling i rummet och har barnen tillgång till detta 

utvecklingshopp? Ur aspekten kreativitet ska det t.ex. kollas på om rummet är 

”färdigt” eller om det finns utrymme för barnens innovationer? (Strandberg, 

2008). IKT är mer än en enskild artefakt, den är ett helt rum, en hel värld. Just 

därför att IKT inte enbart är en enskild artefakt är för att kommunikation och 

teckenanvändning inte enbart är något som stöder lärandet utan lärande är 

kommunikation och lärande är teckenanvändning. Därför kan datorn vara ett 

av de där ”rummen” som lärarna går igenom och värderar om de är bra 

lärorum.  

    IKT är också utformad så att i mångt och mycket är den ”barnens maskin”, 

eftersom de i hög grad kan kringgå textbaserade koder och istället utnyttja 

ikoner (Strandberg, 2008). Bara genom att testa sig fram kommer man långt 

och lär sig dessutom mycket på vägen. ”Datorn skapar lärmiljöer som< är 

flersinnig, konkret, utmanande, rik på assisterande ledtrådar, rik på verktyg, 

spännande och tålmodig” (ibid. s. 94).  

    De digitala arenorna, såsom sms, chatt, e-post och andra socio- digitala 

kommunikationsformer, erbjuder barn möjligheter till att överskrida det 

fysiska rummets positioner och markörer. Barnet är inte längre en passiv 

mottagare utan är snarare en aktiv konstruktör av sin egen förståelse och gör 

sina egna val (Hernwall, 2003). Hernwall tar även upp att barnen han samtalat 

med anser att datorkompetens är något positivt och något de tyckte att det var 

värt att sträva efter och då vara stolt över det. Varför barnen tycker att 

datoranvändandet uppfattas som spännande kan till viss del förstås med 

begreppet interaktivitet. Användarens sätt att agera på verkar resultatet av 

aktiviteten eller mötet med programmet. Barnen i hans studie visade även på 

att för barnen motsvarade datorkompetens möjligheter, framtid och inte minst 

välbetalda yrken. Om man tänker på det är det då inte att förvånas över att 

datorn blir ett viktigt inslag i barnens kultur. Men också något att tänka på är 

att barnen som växer upp idag är den första generationen som är födda och 

uppvuxna i ett redan existerande informationssamhälle där datorer och IKT 

finns överallt. ”Att tekniken inte utgör något nytt inslag i barnens 

livserfarenhet, kan förstås i termer av att barnen neutraliserat tekniken. Med 

det menar jag att dess existens ses som självklar, liksom de möjligheter 

tekniken erbjuder” (s. 56). Det är något barnen har med sig från de är nyfödda 

och under hela deras uppväxt.  
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    Att barnens datoraktivitet ofta är kollektiv tar Strandberg (2008) upp. Där 

han skriver att för att de ska komma vidare i programmet/spelet ringer de eller 

samtalar med någon annan för att komma vidare. När barn sitter tillsammans 

vid datorn sker en ständig dialog. Åldersgränser och utbildningsrank spelar 

här heller ingen roll utan äldre kan utan prestigeförlust ringa till mycket yngre, 

barn, och fråga om hjälp. Men så är inte alltid fallet på förskolorna och 

pedagogerna anser att sitta ensam vid datorn kan i vissa fall vara mer 

värdefullt än att vara flera och att vara sams är mer värdefullt än att samarbeta 

vilket bland annat Ljung-Djärf (2002) har sett i sin studie.  

    Ljung-Djärf (2004) har i sin studie funnit att barnen har tre olika roller då de 

sitter vid datorn det är ägaren, deltagaren och åskådaren. Under tiden vid 

datorn pågår ett ständigt socialt spel vilket även innebär att de tre positionerna 

kontinuerligt förskjuts och förändras. Ägaren är den som sitter närmast datorn 

och har kontroll över mus och tangentbord och det är även ”ägaren som utgör 

samvarons centrum” (ibid. s. 119). Deltagaren är den eller det barnet som sitter 

oftast närmast ägaren och något som är typiskt för en positionering som 

deltagare är hur förslag, hjälp och stöd utformas och tas emot av ägaren. Det 

gäller med att komma med goda förslag för att få sitta kvar som deltagare.  

Deltagarna använder oftast ett tonfall och framtoning som kan beskrivas som 

bedjande och frågande. Åskådarna är de barn som sitter med vid datorn men 

finns i samvarons periferi och har därmed ingen aktiv delaktighet i det 

gemensamma spelandet. Åskådarna är publik några/någon som håller sällskap 

och tittar på och för att få positionera sig som deltagare måste åskådaren finna 

acceptans hos ägaren. Åskådaren kan också vara någon som väntar på sin tur 

att få spela. ”När barnen agerar i samvaron vid datorn görs en tydlig 

distinktion mellan vem som spelar och vem som inte gör det” (ibid. s. 119). Att 

barnen genom att vara flera runt datorn drivs att samarbeta är inte helt 

självklart men däremot kan det vara värt att lyfta fram att ”artefakten datorns 

konstruktion snarast tvingar fram olika positioner och sätt att handla hos 

barnen” (ibid. s. 126). Det är barnet som kontrollerar musen som spelar. De 

barn som sitter bredvid kan få delta i det gemensamma spelandet men det är 

dock viktigt att se att detta sker på ägarens villkor.  

    3år anser Hildén (2006) är en bra startålder för barn att börja leka 

självständigt vid datorn, för då är motoriken i handleden så utvecklad att 

rörelsen utgår från handleden. För små (ännu mindre) barn skriver hon ”ska 

utforska sin närmiljö och leka med konkreta föremål” (s. 29) och deras motorik 

är inte riktigt färdigutvecklad för att leka med datorprogram. Men bra om barn 

under 3år även får vara i en miljö där datorn är en naturlig del i vardagen.  

    Om man vill ha datorprogram till de yngsta barnen bör de erbjuda lek där 

de kan lyckas, innehållet ska vara lätt att förstå, bilderna ska vara tydliga och 

det ska vara lätt att motoriskt kunna styra programmet (Hildén, 2006).  
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    ”Barn lär sig bäst i rörelse med hela kroppen och hela själen” (Trageton, 2005 

s. 51). Låt därför barnen stå, helst två och två eller fler vid datorn och arbeta. 

Det finns fler fördelar som kan ses med att barnen står vid datorn bl.a. att 

turtagningen mellan barnen blir mycket enklare när de ska byta plats, sparar 

plats och pengar när inköp av stolar inte behövs och sjukgymnaster visar på att 

barn liksom vuxna kan röra sig ledigare medan de skriver eller arbetar vid 

datorn (ibid.).  

    I Ljung-Djärfs (2002) avhandling framgår att pedagogerna har uttryckt en 

föreställning eller förhoppning om att barnen när de använder datorn mer eller 

mindre automatiskt utvecklar en förmåga att använda tekniken. De ansåg det 

då önskvärt att barnen provade sig fram när de satt vid datorn för att de skulle 

lära sig använda den. De skulle lära sig hantera och klicka på musen, stänga av 

och sätta på datorn, spara det de håller på med och själva komma in i 

programmen och spela. Pedagogerna ansåg dock att det inte var helt 

problemfritt. Att barnen tryckte på knapparna hur som helst kunde ju medföra 

bekymmer. De framförde det som att det kan ju hända saker som vi inte kan 

reda ut, vilket framgår sedan att det var mest att det var pedagogerna som då 

inte kunde rätta till det barnen hade gjort. Vilket ledde till att pedagogerna 

blev väldigt kontrollerande och ville styra vad barnen gjorde på datorn.  

    Utmaningen för förskolan och skolan ligger just nu i att bland annat utbilda 

och fostra barnen för det tekniska och digitala informationssamhället som vi är 

i nu (Hernwall, 2003).  

 
Datorer och IKT erbjuder skolan och den lärande individen inte bara nya 

möjligheter och nya arbetssätt, utan medverkar också till en förändrad syn på 

traditionella begrepp och fenomen som kunskap, sanning, utveckling, lärande, 

kropp, identitet, teknik, biologi< (Hernwall, 2003 s. 123).  

 

Även Säljö (2002) skriver att kraven på ett kritiskt tänkande och att ha förmåga 

att bedöma informationen och dess pålitlighet har setts öka dramatiskt. Vilket 

informationen på Internet är en tydlig illustration på.  

 
Istället för att okritiskt acceptera vad som sägs och påstås (vilket lärande tidigare 

i stor utsträckning gick ut på), måste man redan tidigt i skolan lära sig att 

förhålla sig till medierade budskap och bedöma om de går att lita på. Detta är en 

annan och mycket mer komplex färdighet än att lära sig en text utantill. Den 

förutsätter många olika slags färdigheter och en medvetenhet om vad som är 

giltig och brukbar kunskap och information. Kraven på begreppslig förståelse av 

sammanhang ökar. Sådana kunskaper och färdigheter tar lång tid att utveckla 

(s. 23).  

 

Att lära barnen hantera informationen och det de hittar på Internet är en 

nödvändighet idag och något som även borde börjas med när barnen är små 

för som sagt som citerat av Säljö här ovan så tar det lång tid att utveckla 

sådana kunskaper och färdigheter.  
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    Säljö (2000) skriver att: 

 
Den i särklass viktigaste mänskliga läromiljön har alltid varit, och kommer alltid 

att vara den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet. Det är genom 

detta vi formas som sociokulturella varelser och det är genom samtal i situerade 

sociala praktiker vi lär oss de flesta av de interaktiva färdigheter vi behöver för 

framtiden (s. 233).  

 

Vi lär oss genom aktivt deltagande med andra, och genom diskussion och 

praktik.  

 

Pedagogers tidigare uppfattningar om arbete vid datorn 

Stephen och Plowman (2003) menar att det finns ”a widespread belief among 

educators and parents that children will require technological competencies to 

succeed in the workplace” (s. 224). Medan Hildén (2006) menar på att vuxna än 

så länge lägger en annan värdering på datorer än vad de lägger på övrigt 

material i förskolan. Hon menar på att pedagogerna på förskolor inte lägger 

samma innebörd och mening på datorer än vad de lägger på annat material. 

Det Stephen och Plowman (2003) fått fram och det Hildén menar på ställs mot 

varandra och är motsatser till varandra om vad det finns för uppfattningar 

bland pedagoger och föräldrar.  

    Innan förskollärare har arbetat med datorn på förskolan har det funnits en 

rädsla, de har undrat vad den ska användas till eller var den ska vara placerad 

och det har känts nytt och onaturligt att små barn ska sitta vid datorn. Vidare 

när pedagoger arbetat med datorn på förskolan så har de sett att det har gett 

arbetet en ökad flexibilitet och en ny och spännande uttrycksform. Enklare och 

effektivare att utföra de administrativa uppgifterna och även utvärderingar 

blivit enklare. Det såg efteråt proffsigare ut och var roligare att genomföra. 

Datorn tillförde även dem kunskap som de kände var värdefull (Svensson, 

1996). Datorn har väldigt många användningsområden.  

    Unenge och Unenge (1996) fick i sin rapport svaret från en lärare med tanke 

på datorn som pedagogiskt hjälpmedel ”att lära genom dator är en av många 

inlärningsmetoder. Passar en del barn, kanske inte alla. Alla lär på olika sätt. 

Det är viktigt att ha datorer i skolan med tanke på framtiden” (s. 40).  

    Strandberg (2008) tar upp att barn ofta har fått sitta själva vid datorn bl.a. för 

att vuxna faktiskt inte kunnat hjälpa dem. Eller inte trots sig kunna. Vilket 

även Ljung-Djärf (2002) visar på när hon skriver att ”barnen arbetar 

självständigt, men får hjälp om de påkallar på den. I övrigt förekommer 

mycket låg grad av engagemang, utmaning och uppmaning från pedagogernas 

sida” (s. 286). Vilket även Alexandersson m.fl. (2001) visar på när han skriver 

att barnen ofta lämnades ensamma till stor del vid datorn och pedagogerna 

intervenerade sällan i det som skedde.  
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    Pedagogerna på förskolor har väldigt varierande arbetssätt och sätt att 

förhålla sig till datorn enligt Ljung-Djärf (2002). ”Utifrån pedagogernas sätt att 

uttrycka sig framstår det dock som viktigt och värdefullt att barnen redan i 

förskolan får komma i kontakt med och får möjlighet att vänja sig vid datorer” 

(ibid. s. 283). Ljung-Djärf fortsätter med att anledningen till varför det är 

viktigt uttrycker sig pedagogerna är för att datorn är ett nytt redskap som 

barnen måste ta till sig, vilket man då kan fundera över eftersom barnen idag 

är födda och uppväxta i en tid där tekniken är ett självklart inslag. Många barn 

idag växer upp i en miljö där datorer utgör ett påtalgligt inslag och inte bara 

hemma och i förskolan utan i många andra situationer i samhället också t.ex. 

på föräldrarnas arbete, biblioteket och på banken. Idag är dessutom många av 

barnens leksaker kompletterad med datorspel, multimedieproduktioner och 

internet. Att barnen i så många sammanhang kommer i kontakt med och erfar 

olika former av IKT innebär det naturligtvis inte att de automatiskt har en 

förmåga att hantera teknikens möjligheter. En så kallad digital kompetens 

utvecklas genom erfarande av tekniken och av den kultur som tekniken ingår 

i.”Att som vuxen ställas inför en dator kan för många vara både en 

skrämmande och motbjudande men också en utmanande upplevelse” (ibid. s. 

283). Det är pedagogerna och vi vuxna som inte har vuxit upp med tekniken 

och datorn som en naturlig del av vardagen och i samhället som ställs inför 

utmanande upplevelser. Pedagogerna i Ljung-Djärfs studie hade även uttryckt 

att det är viktigt att barnen inte är rädda för datorn, väcks även här frågan vem 

det är som tycker så egentligen. Utöver aspekten att barnen ska få möjlighet att 

vänja sig vid datorn framgår även att pedagogerna anser att datorn är viktig ur 

två till aspekter; ”att barnen har någonting att göra och att barnen lär sig” (s. 

283), där huvudorsaken framstår som att barnen har något att göra och lärande 

som en bieffekt något som de får på köpet. Pedagogerna i Ljung- Djärfs studie 

uttalade sig även om att de inte hade några tydliga förväntningar och 

ambitioner på att barnen skulle samarbeta vid datorn utan istället framstod det 

som att det viktigaste var att barnen var sams och inte störde den som spelade.  

    Trageton (2005) har tagit upp att: 
 

Lärare i de lägre åldrarna har en tendens att uppfatta användning av datorer 

som inte särskilt aktuellt och kanske också skadligt. Datorerna stjäl värdefull tid 

från skapande aktivitet, lek och praktiskt arbete som borde dominera de tre eller 

första åren i skolan. Många lärare för de åldrarna har inte kunskap om datorer-

nas tekniska aspekter (s. 30).  

 

Likadant som Trageton skriver så tar Strandberg (2008) upp att de förskolor 

och skolor där interaktioner och verktygsanvändning är tillåtna inslag i 

barnens vardag och lärande de har lätt att integrera IKT som en naturlig del. I 

förskolor och skolor där de däremot inte tillåter och istället motarbetar verk-

tygsanvändning kommer IKT istället att bli en källa till frustration. 
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Syfte                                                                                                                                                                                                                           
Mot bakgrund av det som redan tagits upp med tanke på datorns intåg i 

skolans värld och de tidigare utförda forskningarna inom samma område har 

jag kommit fram till att:                                                                                                                                                                                                                     

Syftet med denna studie är att ta reda på pedagogers uppfattningar om datorn 

som  pedagogiskt verktyg i förskolan. 
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Metod 
Jag ville med denna studie ta del av pedagogers uppfattning om datorn som 

ett pedagogiskt verktyg i förskolan. Min vetenskapliga ansats var 

hermeneutisk för att jag just ville förstå hur de uppfattade datorn inom sin 

verksamhet i förskolan. Inom hermeneutiken använder sig forskaren av sin 

egen förförståelse för att tolka sitt studieobjekt. Thurén (2007) skriver när det 

gäller hermeneutiken och värderingar att ”värderingar talar över huvud taget 

inte om hur det förehåller sig i verkligheten. De handlar om vad man anser 

vara bra eller dåligt, rätt eller fel, vackert eller fult – om hur något borde vara 

eller hur det inte borde vara” (s. 49). Därför kändes det så rätt eftersom att det 

var just pedagogernas uppfattning och deras värderingar om varför de anser 

datorn vara ett bra verktyg och även hur de tyckte att det borde vara eller inte 

borde vara som jag ville ta reda på. Thurén lyfter följande kritik mot 

hermeneutiken: ”När man tolkar andra människors känslor och upplevelser 

utifrån sina egna känslor och upplevelser befinner man sig på mycket osäker 

mark. Upplevelser och känslor är inte intersubjektivt testbara” (s. 47). Jag var 

medveten om denna svaghet men ansåg ändå att vinsterna var övervägande. 

    Här nedan kommer först den teoretiska utgångspunkten som studien bygger 

på presenteras. Under det tas det upp hur materialet har samlats in, hur 

processen har gått tillväga, hur urvalet ser ut och sedan de etiska övervägan-

den och tillsist tillförlitligheten med studien.  

Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Vilket betyder att lära 

sig i ett samspel med andra och att vi behöver olika verktyg, artefakter, när vi 

ska lära oss. Den stora pedagogen och forskaren inom detta område är Lev 

Vygotskij och efterträdaren i Sverige är Roger Säljö.  

    Nedan kommer jag att visa på fyra kännetecken som är typiska för det 

sociokulturella perspektivet. För det första är våra aktiviteter alltid sociala 

(Strandberg, 2008). En grundtanke i det sociokulturella perspektivet är att det 

är genom kommunikation som de sociokulturella resurserna skapas och det är 

även genom kommunikation som de förs vidare (Säljö, 2000). En annan viktig 

utgångspunkt när det gäller kommunikation i det sociokulturella perspektivet 

är att jag lär mig först tillsammans med andra för att sedan tillämpa och kunna 

det själv. ”Vygotskij menade att inre processer – det som finns inuti huvudet – 

har föregåtts av yttre aktivitet tillsammans med andra, med stöd av 

hjälpmedel, i specifika kulturella miljöer” (Strandberg, 2008 s. 10). Människan 

är från början en kommunikativ varelse och hon är inriktad mot att samspela 

med andra. Och just kommunikativa processer är centrala med tanke på 

mänskligt lärande och utveckling i det sociokulturella perspektivet. Språket är 

en länk mellan kommunikation och tänkande, mellan det yttre och det inre 

(Säljö, 2000). 
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    För det andra använder vi oss alltid i våra aktiviteter av hjälpmedel, 

artefakter (Strandberg, 2008). I det sociokulturella perspektivet har termerna 

redskap och verktyg en speciell och teknisk betydelse vilket Säljö (2000) 

beskriver i citatet: ”med redskap eller verktyg menas de resurser, såväl 

språkliga(eller intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till och som vi 

använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den” (s. 20). Fysiska redskap, 

artefakter är till exempel: ”olika verktyg, instrument för mätning, vägning och 

liknande, olika former av informations- och kommunikationsteknologi, 

fortskaffningsmedel och annat” (s. 29). Genom att använda resurser i form av 

intellektuella och praktiska redskap, och genom att samspela med andra i olika 

kollektiva verksamheter kan vi använda våra förutsättningar med 

häpnadsväckande resultat för att ”dessa redskap och verksamheter innehåller 

tidigare generationers erfarenheter och insikter, och vi utnyttjar dessa 

erfarenheter när vi använder redskapet” (ibid. s. 22). Artefakter är något som 

tar form genom våra aktiviteter i kulturell, historisk och socialt formade 

kontexter. ”In other words, a tool is not a tool until it forms part of human 

action. It is just a culturally-embedded object, thing, or technology, for example 

computer software, a language, or a knife” (Jaldemark, 2010 s. 32). 

    I ett sociokulturellt perspektiv är det också grundläggande att fysiska liksom 

intellektuella eller språkliga redskap medierar verkligheten för människor i 

konkreta verksamheter (Säljö, 2000). 

 
Begreppet medierar – som kommer från tyskans Vermittlung(förmedla) antyder 

således att människor inte står i direkt, omedelbar och otolkad kontakt med 

omvärlden. Tvärtom hanterar vi den med hjälp av olika fysiska och 

intellektuella redskap (Säljö, 2000 s. 81).  

 

Mediering innebär därmed att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är 

framvuxna ur och färgade av vår kultur och dess intellektuella och fysiska 

redskap (ibid.). Vår relation med världen är medierad och mellan oss och 

världen finns medierande artefakter, verktyg, som hjälper oss att lösa problem, 

att minnas, när vi utför en uppgift eller tänker. Utan t.ex. fingerräkning ingen 

huvudräkning (Strandberg, 2008). Samma verktyg kan sedan användas i olika 

kontexter, t.ex. verktyg använda i jakt, vid matbordet, i en universitetssal eller 

på en militärbåt kan skiljas åt. Verktygen påverkas av i vilken social, kulturell 

och historisk kontext den används i. “In other words, tools differ in their 

transparency in the eyes of agents.” (Jaldemark, 2010 s. 34). Sen vidare har 

verktyg såsom kniv eller dator olika egenskaper som t.ex. storlek, form, färg 

etc. vilket också gör att det blir större skillnader. Mediering sker heller inte 

enbart med hjälp av teknik och olika artefakter utan människans allra 

viktigaste medierande redskap är språket och de resurser som finns i vårt 

språk (Säljö, 2000). Ord och språket medierar omvärlden för oss och gör att 

den framstår som meningsfull. Jaldemark (2010) sammanfattar det hela om 

artefakter med att säga att:  
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tools emerge in culturally, ecologically, historically, and socially transformed       

settings and activities. In these settings the function of tools is to be a mediator 

of human actions. In other words, without tools human action, such as     

communication, is impossible. Therefore, tools link agents to their actions. 

Without this link a tool is not a tool, it is just a culturally-embedded object, 

thing, or technology (s. 35).  

 

    För det tredje är våra aktiviteter alltid situerade det vill säga de äger rum i 

specifika situationer. Det är t.ex. lättare att lära sig att bli en bra bilmekaniker i 

en bilverkstad än i en ladugård. En viktig pedagogisk fråga att ställa sig är 

därför Var är jag? (Strandberg, 2008). ”Mänskligt tänkande och handlande är 

situerat i sociala kontexter” (Säljö, 2000 s. 104).  

    Det fjärde kännetecknet är att våra aktiviteter är kreativa. Människor kan 

inte bara nyttja relationer, redskap och situationer utan kan också omskapa 

dessa (Strandberg, 2008). 

    Det är i människors praktiska liv som psykologiska processer så som 

tänkande, talande, läsande, problemlösande, lärande, emotioner och vilja har 

sin grund. Det är alltså vad barnen gör när de är i förskolor och skolor som är 

avgörande för deras utveckling och inte vad ”de har i huvudet” (Strandberg, 

2008). 

 

Insamlingsmetod  

Precis som Trost (2005) skriver så var det viljan att försöka förstå pedagogernas 

synsätt som styrde valet av metod till intervju. Jag valde att utgå från en 

kvalitativ studie med intervju som metod. Vid en kvalitativ intervju ställer 

man s.k. ”öppna frågor” och har en huvudfråga, inte heller några förutbe-

stämda eller ledande frågor. Intervjun kan även ändras och ta hänsyn till de 

olika respondenterna (Dimenäs, 2007). Frågorna ska vara enkla och på dessa 

enkla frågor får man komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2005).  

    Genom att ”försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av 

att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är kvalitativ studie 

rimlig” (Trost, 2005 s. 14) motiverar den begränsning som den kvalitativa 

studie med få intervjuer innebär som valds i denna studie. När man använder 

sig av en kvalitativ intervju som metod gäller det att se verkligheten som den 

intervjuade ser den för att sedan tolka vad det kan innebära ur ett teoretiskt 

perspektiv och ur den givna situationen (ibid.).  

Studien utgick ifrån en semistrukturerad intervju som kompletterades med 

följdfrågor. Denscombe (2000) beskriver semistrukturerade intervjuer med att 

tonvikten ligger på den intervjuade som ges utrymme att utveckla sina 

synpunkter och tankar. 
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Processen 

Den första kontakten togs via telefon och under samtalet presenterades syftet 

med uppsatsen. Pedagogerna tillfrågades om de ville delta i en bandad 

intervju. Intervjuerna utfördes på en plats som respondenten själv valt.  

    Varje intervju dokumenterades med ljudupptagning. Trost (2005) menar på 

att ljudupptagning av intervjuer är att föredra, då bl.a. detaljer kommer med 

och koncentrationen störs inte av behovet att anteckna och mycket kommer 

med som annars skulle ha gått förlorat i stunden.  

    Efterarbetningen av intervjuerna gick till så att varje intervju transkriberades 

till text därefter presenterades varje intervju kort och citat lyftes där fram som 

åskådliggjorde mönster i form av återkommande teman och liknande 

formuleringar. Intervjuerna sammanställdes även i en analysmodell som tagits 

fram. Orsaken till detta var att åskådliggöra mönster i intervjuerna. 

 

Urval  

”Vid kvalitativa intervjuer handlar det om att intervjua någon som har 

erfarenhet av det ämne eller område intervjun ska behandla. Om respondenten 

berättar om situationer han eller hon varit med om är förmodligen svaren mer 

tillförlitliga” (Dimenäs, 2007 s. 49). Med detta i åtanke valde jag att intervjua 

utbildade förskollärare som hade arbetat minst fem år i yrket inom förskolan 

och som även hade arbetat eller arbetar med datorn i förskolan så att de skulle 

ha någon erfarenhet och uppfattning. Detta även utifrån vad Denscombe 

(2000) skriver om subjektivt urval, där forskare handplockar deltagare som 

förväntas ge mest värdefull data. ”Fördelen med subjektivt urval är att det 

tillåter forskaren att närma sig människor eller företeelser som han eller hon på 

goda grunder kan anta vara avgörande för undersökningen” (Denscombe, 

2000 s. 23).  

    Jag valde att begränsa mig till att genomföra fem intervjuer. Detta för att inte 

få för stor mängd insamlat material, då jag hade en begränsad tid att förhålla 

mig till 

    De intervjuade var fyra kvinnor och en man. De var mellan 32 och 45 år och 

de hade arbetat som förskollärare i mellan 6 till över 20 år. Ingen hade någon 

speciell datorutbildning och alla hade en förskollärarutbildning i grunden. De 

hade en relativ stor vana av att arbeta med datorn i förskolan då det för en 

funnits från att hon började jobba i mer eller mindre utsträckning till att det för 

de andra funnits på förskolan från 3 till 16 år.  

    Deltagare 1 var en 32 årig kvinna som arbetat inom förskolan i 6 år. Hon 

hade ingen speciell datorutbildning, men skulle gärna vilja ha det. I hennes 

förskollärarutbildning fick hon lära sig göra PowerPoint och hemsida men det 

är inget hon använder och har nytta av nu på förskolan. Hon har inte ett så 

stort dataintresse och tycker även att hennes kunskap är bristande i vissa fall 

vilket enligt henne påverkar vad hon kan och gör med datorn. På förskolan där 

hon arbetar fick de in en dator i verksamheten för 3 år sedan och sedan dess 

har den funnits med mer eller mindre i vad de gör.  
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Deltagare 2 var en 45 årig kvinna som arbetat inom förskolan i över 20 år. Hon 

hade ingen speciell datorutbildning utan sa att hon har fått lära sig allt på egen 

hand och att man får lära sig eftersom. Hon minns inte riktigt när hon började 

använda datorn i verksamheten första gången men sa att det är många år 

sedan. Deltagare 3 var en 32 årig kvinna som arbetat inom förskolan i 8 år. Hon 

har gått en utbildning som handlade om att göra hemsidor och nu är hon 

hemsidesansvarig på deras förskola. Annars har hon ingen speciell 

datorutbildning. Tycker själv att hon mest har mycket baskunskaper vad gäller 

datorn. Hon har använt datorn i verksamheten sedan hon började jobba för 8 

år sedan och hon säger att det blir bara mer och mer av det.  

Deltagare 4 var en 42 årig kvinna som arbetat inom förskolan i 21 år. Hon har 

ingen speciell datorutbildning. Hon arbetar nu på en småbarnsavdelning där 

de inte använder datorn i verksamheten men det var nyss de gjorde om och 

pedagogerna roterar på avdelningarna. Hon anser att hon klarar och har den 

datorkunskapen som hon behöver för att klara sig på förskolan, men sa även 

att det kan ju komma sen att hon kommer att behöva mer kunskap. Hon har 

arbetat med datorn i verksamheten i 14 år men gör det alltså inte just nu. 

Deltagare 5 var en 43 årig man som arbetat inom förskolan i 20 år. Han har 

ingen speciell datorutbildning. Han hoppas och tror att han har den kunskap 

att han kan stötta barnen i deras sökande efter fakta och lärdom. I alla fall i 16 

år har han använt datorn i verksamheten.  

 

Etiska överväganden 

Under studien följdes Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och 

anvisningar (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet lyfter dessa huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Pedagogerna i studien informerades om dess övergripande 

upplägg och syfte, och därigenom tillgodosågs informationskravet. De fick 

vidare information om att de när som helst och utan att ange orsak kunde dra 

sig ur studien samt att det var helt frivilligt att delta. Samtliga personer gav sitt 

samtycke att delta. Personuppgifter behandlades konfidentiellt, personerna 

kan därför inte identifieras i rapporten och materialet som använts är utom 

räckhåll för allmänheten. Jag hade uttryckligen lovat deltagarna att vara 

anonyma och att deras svar inte ska kunna kopplas till dem som personer. Det 

insamlade materialet användes endast i denna studie för att tillgodose 

nyttjandekravet. 
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Tillförlitlighet 

I och med att jag själv ingår som instrument i intervjuerna så påverkas 

intervjusituationen av min närvaro och det bör därför nämnas något om mig 

som person. Min till synes ganska låga ålder, väldigt låg yrkeserfarenhet och 

förståelse av förskolans verksamhet är sådana saker som påverkar. Det som jag 

har som en fördel är att jag har relativt ”färska ögon” att se på 

förskoleverksamhet med, då jag inte arbetat någon längre period inom förskola 

och håller i denna stund på med min förskollärarutbildning. Jag är dock 

medveten om att mitt sätt att vara har i viss mån påverkat intervjuerna åt olika 

håll. Denscombe (2000) lyfter intervjuarens och kontextens inverkan som en 

nackdel med intervju. Han menar att specifika individer i en specifik kontext 

ger unika data. Det leder till vissa frågetecken kring reliabiliteten kring dessa 

data. Denscombe menar dock att det även finns fördelar med att använda 

intervju som datainsamlingsmetod. Validiteten höjs i och med direktkontakten 

under intervjusituationen. Denna kontakt gör att intervjuaren kan stämma av 

huruvida de data som samlas in är relevanta och riktiga. Svarens giltighet kan 

alltså kontrolleras redan under datainsamlandet. 
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Pedagogernas utsagor om datorn 
Här kommer resultatet av intervjuerna att redovisas, alltså vad det frakom att 

pedagogerna tyckte och tänkte om datorn i förskolan.  

Frågeställningarna som i stort sett användes i intervjuguiden (Bilaga 1) och det 

som framkom som viktigt och frambärande kommer här nedan att vara det 

som rubrikerna utgörs av och under de redovisas vad det framkom att de olika 

pedagogernas uppfattningar var och vad som skiljde dem åt.   

 

Datorn som pedagogiskt verktyg 

Överlag så var alla pedagogerna eniga om att datorn var ett bra verktyg och de 

hade en väldigt positiv bild av datorn och datorn som ett verktyg, eller 

hjälpmedel, i förskolan.  

Två av dem gav dessutom uttryck om att det skulle behövas fler datorer i 

förskolorna för att få ett så optimalt arbete som möjligt här tar deltagare 1 upp 

det; ”Om man skulle jobba med det här och med datorn som ett riktigt peda-

gogiskt verktyg så känner jag att man skulle behöva fler datorer. Det är ju inte 

att man ska ha ett till varje barn utan kanske 4-5 stycken så att de kan jobba i 

t.ex. grupp”. De sa även att det var lite datorer bidrog till att barnen inte fick så 

lång tid där som de kanske skulle ha behövt och de var då tvungna att ta tid 

som deltagare 5 tycker att ”det är ett slöseri med resurser och med barnens 

intresse”. Deltagare 5 fortsatte sedan med att säga att ”jag tar mig tid till att 

sitta med barnen och de får tid”. Deltagare 1 sa att hos dem fick barnen sitta 10 

minuter var och ca4-5 stycken per gång. På förskolan där Deltagare 2 arbetar 

fick barnen sitta högst 2 vid datorn och tio minuter vardera, hon lyfte inte att 

hon tyckte att det var något problem med detta. Inte heller Deltagare 3 och 4 

lyfte några problem med detta. Där Deltagare 3 arbetar fick barnen sitta 5 

minuter vardera och om upp till 4 stycken.  

Deltagare 1 tog upp fördelar med att barnen satt flera och att de gärna gjorde 

det; ”de sitter ju gärna och oftast tillsammans fler stycken runt datorn, det blir 

diskussioner och de lär sig ju mycket av det”. Även Deltagare 5 tog upp att 

barnen gärna sitter tillsammans flera stycken vid datorn; ”Barnen brukar sitta 

flera framför datorn, de vill det. Kan vara upp till 7-8 st vid datorn och runt 

om”. Även Deltagare 4 tog upp att de brukade sitta just ”en grupp barn vid 

datorn för jag tycker ändå att de kan lära av varandra även om det är dataspel 

så kan man även få den här diskussionen om man har problem med vad som 

ska göras eller nånting”. 

På hur datorn fungerar som ett pedagogiskt verktyg svarade deltagare 2 att ”ja 

den är ju ypperlig som ett verktyg. Genom att man kan använda en dator till 

hur mycket som helst och du får ju snabbt ut information och du kan nå 

material och söka uppgifter om nå speciellt som du kan hitta bilder, och jätte 

mycket”. På samma fråga svarade deltagare 3 att de hittills inte har använt 
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datorn så mycket som ett pedagogiskt verktyg men att det är deras mål och 

något de vill. Deltagare 4 svarade på den frågan med att säga att de använde ju 

inte datorn nu i hennes småbarnsgrupp men förut när hon jobbade med datorn 

med de lite äldre barnen, 5-6 åringarna, så tyckte hon att de jobbade med 

datorn som ett pedagogiskt verktyg. Barnen fick då bland annat skapa och de 

fick en helt annan dimension i skapandet. Hon tyckte även ”att använder man 

det så är det ett jätte bra hjälpmedel. Jag tycker inte alls man ska vara rädd för 

det. Vi måste ju vara med i utvecklingen, vi kan ju inte bromsa. Men att ge 

dem alternativ till att spela spel bara”. Deltagare 5 tycker att datorn ska finnas 

med i förskolan som en del och ska vara naturligt att gå dit och ta fram 

information om det som barnen undrar om. Han sa att ”inte för att allt ska ske 

spontant men jag tycker att när barnen funderar om någonting så går man dit 

direkt så det går ju så snabbt att få information om hur saker och ting förhåller 

sig”.  

    Deltagare 1 och 4 gav även uttryck för att de inte tyckte att datorn skulle 

användas för mycket i förskolan. Just för att för precis som pedagogerna som 

Trageton (2005) pratade om när han skrev att de tyckte att datorerna stal 

värdefull tid från skapande aktivitet, lek och praktiskt arbete så tyckte de att 

det viktigaste i förskolan var ändå att barnen fick röra på sig och vara aktiva. 

Trageton (2005) uttryckte det även att det berodde på att lärarna inte hade 

kunskap om datorernas tekniska aspekter.   

    Sammanfattningsvis så tyckte som sagt alla pedagogerna att datorn är ett 

bra verktyg i förskolan. Hur användningen skedde var olika. Deltagare 2 sa att 

de fick endast sitta parvis och höst 10 minuter vardera. Deltagare 3 sa att där 

fick barnen sitta 5 minuter var och högst fyra stycken åt gången. Ingen av 

dessa pedagoger lyfte någon om samarbete eller problem med detta. Inte heller 

deltagare 4 men hon sa däremot att barnen fick sitta i grupper när hon hade 

arbetat med datorn förut. Deltagare 1 sa att barnen där fick sitta 10 minuter var 

och högst 4-5 stycken per gång. Det var bara deltagare 5 som riktigt utmärkte 

sig här när han sa att han tyckte att de skulle få sitta många runt datorn upptill 

7-8 stycken var inte ovanligt och han tyckte inte heller att det skulle tas tid 

utan de skulle få göra det de hade påbörjat och sen byta mellan varandra. Det 

var deltagare 1 och 5 som riktigt lyfte vilka fördelar de tyckte fanns med att 

barnen fick sitta flera vid datorn samtidigt, med tanke på samarbete och 

diskussioner.  

De tyckte även alla att datorn är ett exemplarisk till deras egna planeringar, 

arbeten och utvärderingar och även dokumentationer. Som deltagare 3 

uttryckte det så skulle de inte klara sig utan datorn.  

 

Barnens datorkunskaper 

Alla deltagarna höll med om att barnen hade datorn naturligt med sig och att 

de är väldigt duktiga redan som små. Och att datorn blir mer och mer en del i 

vårt samhälle och de ser den jämt runt omkring sig. Både deltagare 1, 2 och 5 

kommenterade även att barnen är väldigt intresserade, de flesta. Och att de 
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bara blir mer och mer intresserade. Deltagare 1 ansåg även att en del av barnen 

kunde till och med mer än vad hon kunde, och i vissa områden alla; ”Så barn 

kan mer absolut mer än vad jag kan i många avseenden. De ser ju det på ett 

annat sätt än vad jag ser de. De ser ju inte hinder på samma sätt”. Hon fortsatte 

även med att säga att hon kunde gå och fråga barnen vad hon skulle göra och 

vart man ska trycka. Deltagare 2 sa vad det gällde barnens datorkunskap att 

”dom snappar ju upp allting jätte snabbt och lär sig jätte fort det syns ju. Så 

dom kan ju fort lära sig mycket mer än en själv om de får sitta där lika myck-

et”. Deltagare 3 tog upp att barnen kan mycket ”men att är ju främst kring spel 

och så som de kan, för de gånger vi har hållt på med Paint eller något annat så 

har det ju varit begränsat”. Och hon var även inne lite på samma spår som 

deltagare 2 när hon säger ”så de är ju helt klart, när de är lika gammal som jag 

kommer de ju att veta tio tusen gånger mer än jag”. Deltagare 3 gav även 

uttryck för att ”barn är ju så stora de är ju 4,5 och visa hinner ju fylla 6 så de 

fixar ju det mesta”. Medan deltagare 1 också med syftning till barnens ålder sa 

att ”det är ju små barn ändå de här men jag tycker att de kan väldigt mycket”. 

Deltagare 4 sa att när datorn kom in där hon jobba 1997 förstod inte barnen 

sambandet mellan när de rörde musen och när pilen rörde sig på skärmen men 

idag ”så är det ju så himla självklart för t.ex. våra 1-åringar om de sitter vid 

datorn”. Hon fortsatte med att säga att barnen ”har ju en annan bak kunskap 

med sig redan som så liten”. Vad det gällde barnens förståelse sa hon att hon 

tyckte ”att de har ganska bra förståelse men kanske inte att de kan förstå 

skillnaden mellan att spela ett spel på en skiva eller spela ett spel på internet”. 

Likadant som deltagare 1 tog upp om att barnen inte såg hinder på samma sätt 

sa deltagare 5 att de ”provar sig ju fram bra mycket mer än vad man själv gör 

vågar”. Han ansåg även ”att barn får lära sig leta också och det klarar de bättre 

än vad man nånsin kan tro, de är jätte snabba”.  

    Sammanfattningsvis så ansåg de alla att barnen hade mycket datorkunska-

per och att de fort lärde sig. Deltagare 3 och 4 var det som tog upp att de tyckte 

att barnen kunde mycket men att det var begränsat till mer spelkunnande och 

att de inte riktigt kunde urskilja på vad som var att spela på internet och spela 

ett spel från en skiva. Deltagare 4 var också den enda som jämförde vad 

barnen hade för förkunskaper för flera år sedan och vad de kunde nu. Efter-

som datorn nu är vanligare och finns i stort sett varje hem så har ju barnen 

större förkunskaper nu än vad de hade för 10-15 år sedan.  

Datorns användningsområde 

Deltagare 1 sa att barnen spelade mest spel på datorn men hon var noga med 

att säga att spelen var granskade av dem innan. Deltagare 2 sa att barnen 

spelade spel på datorn men även att de såg på streamad film ibland och barnen 

fick vara med och dokumentera tillsammans med pedagogerna. Deltagare 3 sa 

att barnen spelade mycket spel men de jobbade även i Paint och använde sig 

av olika språkprogram, som deras talpedagog kommit med. Men de hade en 

vision som de hoppades snart skulle förverkligas och det var att de ville 

använda datorn till mer skapande arbete, de hade hittat ett program som var 

gratis och nu skulle snart en tjej ha praktik där som skulle visa dem alla hur 
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det fungerade och lära upp dem. Så de hoppades på att snart komma igång 

med det. Deltagare 5 sa att barnen spelade spel men det var ändå väldigt lite 

utan de letade mer information på datorn och använde den just för kunskaps-

inhämtande. Deltagare 4 sa att just nu arbetade hon på en småbarnsavdelning 

där de hade bestämt när de delade upp förskolan i åldersindelat att de inte 

skulle ha några datorer där inne så där användes endast datorerna för pedago-

gerna och i enstaka fall kunde något barn få följa med in på kontoret och sitta 

vid datorn, och då fick de skriva på datorn.  

    Sammanfattningsvis så var det mycket spelande på datorerna. Det var 

deltagare 3 som även hade att de jobbade i andra program på datorn och sen 

hade de ju en vision som de hoppades skulle komma igång nu där de skulle 

använda datorn mer i skapande syfte. Deltagare 5 tyckte att datorn var bra mer 

för kunskapsinhämtandet. Alla deltagarna var noga med att säga att spelen de 

spelade på förskolan var pedagogiska och granskade innan. Det var bara 

deltagare 4 som stack ut här eftersom de inte hade någon dator nu på små-

barnsavdelningen hon arbetade på.  

 

Datorns roll i förskolan 

Det var bara deltagare 3 och 5 som kommenterade vilken roll de ansåg datorn 

ha i förskolan nu, deltagare 5 sa ”den finns som ett komplement men jag skulle 

vilja ha den betydligt mycket mer. Jag tycker att det finns för lite datorer på en 

förskola. Då kan man stå och hjälpa och prata med fler om man har två eller tre 

datorer”. Han sa även att han tycker att ”det ska finnas fler datorer och fler 

användningsområden. Det blir en liten undanskymd roll för datorn i förskolan 

idag och jag tycker att det är synd för det finns så otroligt mycket att hämta 

där”. Deltagare 3 tyckte att datorn inte har ”en central roll, det tycker jag inte 

att den ska ha i förskolan. Men den ska ändå synas, och vara självklart och 

naturligt. Och det gör den inne hos oss också den står väldigt centralt”. 

Deltagare 1s svar på frågan vad daton borde ha för roll i förskolan var att den 

borde vara ”Samhällsförberedande, kul och inget tvång, ett lärverktyg – 

många bitar i ett, samarbete, feedback från varandra, diskussioner”. Hon 

tyckte sen även att datorn borde användas på ett medvetet sätt, genomtänkt 

och det ska inte bara bli att spela spel på den, och spelen ska vara granskade; 

”medvetet, genomtänkt, granskat och det bästa är ju om en pedagog kan vara 

med. Om inte pedagogen som jag kan mindre än barnen, men man kan ju ändå 

se om det är bra för dem och få fram diskussioner om vad de ser och vad som 

händer”.  

Deltagare 2 ansåg att datorn borde användas just så som de använder den på 

förskolan ”precis som vi använder den tycker jag att den borde användas. Till 

alla områden. Den ska bakas in i hela verksamheten”. Deltagare 4 ansåg att 

datorn borde användas till framför allt ”skapande och vara det här komple-

mentet att göra det som de kanske inte får göra hemma. Att leta saker på 

internet är också bra tror jag att ha i förskolan men att man ska vara källkritisk 

till vad som står”. Deltagare 5 ansåg att datorn borde användas ”parallellt med 
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det övriga. Jag fattar inte varför den inte finns med i större utsträckning. Man 

får inte vara rädd för datorn”.       

    Sammanfattningsvis tyckte de att datorn borde användas på ett medvetet 

och genomtänkt sätt, skulle inte vara något där barnen skulle sättas för att de 

skulle lugna ner sig eller för att få undan de ansåg dem. Pedagogerna tyckte att 

datorn skulle finnas med parallellt och som ett komplement till den övriga 

verksamheten. Den skulle så att säga bakas in i hela verksamheten. Datorn 

skulle även vara kul att gå till och inte kännas som ett tvång och barnen skulle 

inte vara rädda för datorn och att prova sig fram 

 

Möjligheter med datorn i förskolan 

Alla intervjuade ansåg att det fanns mycket möjligheter med datorn i försko-

lan. De sa meningar som; ”Massor” (Deltagare 1), ”Hur mycket som helst” 

(Deltagare 3), ”Mer än vad vi nog ha förstått” (Deltagare 4), ”Oändligt med 

möjligheter” (Deltagare 5). Deltagare 2 sa bland annat det att hon tycker att det 

finns hur mycket tips och idéer som helst att få. Alla deltagarna var överens 

om att de inte såg så mycket hinder med just datorn utan de hade mer stött på 

och tyckte att det finns så mycket att göra och lära sig av datorn att de såg det 

som en framtidsbild att kunna arbeta och ta in datorn mer i förskolan, något 

som de ville. Men som Deltagare 1 uttryckte det:  

 
bör det inte bli för mycket heller. Jag kan känna att barn idag blir utsatta för så 

mycket tv, dator, tv-spel. Och det kan vara bra om den här världen inte låter det 

ta över för mycket. Utan vi kan bidra med det lite för att bidra barnen för fram-

tiden och för dem som samhällsmedborgare.  

 

Hon sa vidare att hon tyckte det för att de ”måste ju få röra sig mycket, det 

tycker jag är det viktigaste”. Alla deltagarna uttryckte sig om att datorn ska 

vara en del i verksamheten.  

    Sammanfattningsvis var pedagogernas uppfattning att det finns mycket 

möjligheter med datorn i förskolan både för pedagogerna i deras arbete och för 

barnen och verksamheten. De ansåg att den kunde tas in mer i verksamheten 

och att det borde göras. Det var bara deltagare 2 som var nöjd med så som det 

var och inte sa något direkt att hon ville att det skulle komma in mer eller att 

de behövde bli bättre.  

 

Hinder eller motsättningar med datorn i förskolan 

Deltagare 2 och 5 såg först inga motsättningar eller hinder med datorn i 

förskolan. Deltagare 5s anledning var att ”som det är nu idag som vi har 

skapat det på vår avdelning så tycker jag inte att det är något hinder direkt”. 

Men av dem var det bara deltagare 5 som sa att det troligtvis fanns men att han 

inte kom på något speciellt just då utom det att han sa att ”så länge man inte 

har datorn som man även kan ha med andra saker att man bara sätter de 
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framför så tycker jag att det finns oändligt med möjligheter, man måste vara 

medveten”. Deltagare 2 kom även på att tiden kunde vara ett hinder ibland: 

”det är väl tiden som inte alltid räcker till. Att ta tid är ju t.ex. att söka informa-

tion det tar ju faktiskt tid och sen att vi har ju inte hur många datorer som helst 

utan det är inte säkert att det är ledigt just då. Då barnen vill sitta eller när jag 

behöver den”. Även deltagare 1 och 3 kom in på att tiden var en av de hinder 

som kunde finnas. Deltagare 1 ansåg även att hennes brist på kunnande och 

intresse var ett hinder och deltagare 3 ansåg att brist på samsyn i arbetslaget 

och brist på kunskap kunde vara andra tänkbara hinder. Deltagare 4 var lite 

inne på samma spår som de förra då hon sa att:  

 
Det är ju vi. Det är ju vi som är begränsningarna för vi kan inte tillräckligt egent-

ligen. Rädslor det finns ganska mycket rädslor och i och med det med datorn< 

Så jag tror att rädslor är det absolut största hindret för att jobba med datorer. 

 

    Sammanfattningsvis ansåg alltså deltagarna att pedagogerna, deras brist på 

kunnande, intresse och deras rädslor, brist på samsyn i arbetslaget, tiden och 

omedvetet arbetssätt var de hinder eller motsättningar de kunde se med 

datorn i förskolan.  

 

Datorn i samspråk med Lpfö98 

Enligt läroplanen så tyckte alla deltagarna att datorn skulle finnas med i 

förskolan och vara en del i den men riktigt hur hade de inget riktigt bra svar på 

och lite olika svar kom fram. De tyckte även att läroplanen var lite luddig och 

oklar på den frågan. Bland annat deltagare 1 sa ”i läroplanen(den nya) så ser 

man ju att de vill att datorn ska vara med. Men det är väldigt luddigt och inget 

klart som säger att du ska arbeta med datorn så utan tekniken”. Hon sa även 

att hon tror ”att läroplanen vill att man ska använda datorn, som verktyg”.  

Deltagare 1 tyckte även att datorn var bra för att ”blir det mycket enklare att 

planera, utvärdera och för barnen att vara med att utvärdera och föräldrarna 

kan vara med och se hur barnen utvecklas framåt. Blir inte bara prat utan vi 

kan också visa på de, blir mer spännande för föräldrarna också”. Deltagare 2 

ansåg att datorn passar in under många mål i läroplanen och vidare sa hon 

”för läroplan är ju väldigt stor och det är ju väldigt många olika områden men 

datorn finns ju där. Och den går ju att använda till så mycket. Läroplanen är ju 

inte så specifik utan det är ju en tolkningsfråga också men helt klart finns den 

ju med där”.  

Även deltagare 3 uttryckte att datorn passade in under många olika ställen i 

läroplanen. Hon tyckte att datorn enligt läroplanen skulle användas precis som 

de har tänkt göra där framöver, att den finns med i verksamheten och i de 

olika projekten som försiggår på förskolan. Hon uttryckte det även att hon 

tyckte att den skulle användas till annat ”än att bara spela spel. Så datorn ska 

ju vara en del av vardagen för det kommer det ju att vara för de här barnen när 

de växer upp. Och det är ju ganska tydligt i läroplanen att den ska användas 

på ett pedagogiskt sätt och det är ju det vi har tänkt”. Deltagare 5 ansåg att 
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datorn har en jätte stor uppgift i förskolan och att den är ”ett enormt tillfälle till 

kunskapsinhämtande”. För att det är så lätt att gå dit och kolla hur något är 

när barnen undrar, han tyckte att ”det ska vara naturligt att gå till datorn och 

ta reda på hur det är när man är osäker. Går så snabbt och lätt att hitta infor-

mation. Och går att göra direkt när barnen kommer med frågor och fundering-

ar”. Och vara medsökande med barnen. Han tyckte att det menades i läropla-

nen och även han tyckte det att datorn skulle finnas med parallellt med all 

annan verksamhet i förskolan. Och han tyckte även att det var bra att barnen 

nu ”lär sig att hitta och inte bara korvstoppning som de var förr i tiden. Bättre 

som det är nu att barnen ska lära sig att hitta information än att minnas hur 

mycket som helst. Man kan ändå inte ha allt i huvudet”. Deltagare 4 tyckte att 

datorn ska finnas med i förskolan även fast de där just nu valt att inte ha med 

den ”jag tycker att datorn ska vara med i förskolan. Vi har ju valt att inte ha 

med det på småbarnsavdelningen och det kanske vi får omvärdera också”. 

Hon tyckte att den ska vara med i förskolan men hon tyckte att det inte nu 

finns samma anledning som det fanns förr för då ”förut fanns det ingen nästan 

som hade dator hemma och idag finns det nästan inget barn som inte har 

dator. Så det behöver inte känna att vi ska ha en dator här för att barnen ska få 

bekanta sig med den, för att alla ska få ha det på lika villkor”. En anledning 

som hon tog upp som gjorde att det var positivt att de inte hade någon dator 

på deras avdelning var för att ”när vi har åldersindelat att allt material kanske 

inte ska finnas tillgängligt centralt på varje avdelning, man ska längta efter att 

komma vidare och få nya utmaningar”. Och den tredje anledningen hon tog 

upp var att barnen ”skulle bli stillasittande så mycket och de behöver ju röra 

på sig väldigt mycket”. Även hon påpekade att det i den nya läroplanen nu 

står en hel del om teknik och även hon tog då upp att datorn ingår i tekniken 

men att tekniken är så mycket större än bara datorn.  

    Sammanfattningsvis så ansåg pedagogerna att läroplanen ville att datorn 

skulle finnas med i förskolan. Även deltagare 4 tyckte det fast de inte hade 

någon dator på avdelningen just nu.  

De ansåg att det stod luddigt och oklart om datorn och att det kunde tolkas 

olika men alla var de överrens om att tekniken var ett stort område som stod 

med, speciellt i den nyreviderade, och det att datorn är en del i det området. 

De tyckte även alla att datorn skulle användas till mer än till att spela spel men 

förutom det var de lite oense om vad de tyckte att datorn skulle användas till 

och hur med tanke på läroplanen.  

 

Datorn i förskolan sett ur ett samhällsperspektiv 

Deltagare 1 tog upp att datorn blir ju mer och mer ett måste i samhället idag 

och datorn används ju i stort sätt till allt. Just därför tyckte hon likadant som 

deltagare att barnen måste få lära sig och kunna lite baskunskaper om datorn. 

Deltagare tyckte även att ”det är ju något som behövs, för att kunna fungera, 

vara bra medborgare och må bra själv”.  
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Och hon tyckte även att datorn borde användas på ett mer medvetet sätt i 

förskolan än vad den görs idag för att hon att det ”är jätte viktigt, samhället 

kräver det idag”. Det var likadant som deltagare 5 tog upp att datorn ska 

användas på ett medvetet sätt och ska inte bara vara något som barnen sätts 

framför.  

Deltagare 2 tyckte att datorn skulle finnas med för att ”den hör ju till utveck-

lingen och dom här de har ju haft med sig datorn hela tiden så de kommer ju 

bara att utvecklas mer och mer. Det är ju bara det att det går väldigt fort”. 

Deltagare 2 tyckte alltså att datorn ska finnas med i förskoleverksamheten men 

sen sa hon att ”de säger ju de att det spelar ingen roll om du börjar lite senare 

för de lär sig så enormt snabbt så de tar fort igen den där tiden. Så det ordnar 

sig”. Medan deltagare 3 sa att hon tyckte det var viktigt ”just det att barnen är 

förberedd eftersom det är så mycket dator sen både i skolan och sen när de 

börjar jobba och hade inte nån slags grund så halkar de ju efter ganska snabbt, 

det är viktigt att lägga en grund ändå från det att de är så här små”. Hon tyckte 

att det var bra om de i alla fall visste vad en dator var och hur den används. 

Hon tyckte även att det var viktigt att de inte är rädda för datorn både flickor 

och pojkar just för att:  

 
det mesta kunskapssökande som är nu sker ju via datorn, i skolan. Bra om de lär 

sig hur de kan söka och ta reda på information, och även om de inte får googla 

när de går förskolan så har de nån slags att de vet hur musen funkar och de vet 

vilka knapar de ska trycka på och har experimenterar lite grann, och då blir det 

ju lättare för dem sen. De behöver ha en grund.  

 

Deltagare 4 tyckte att ”det är väl en rättighet att kunna, man blir ju handikap-

pad om man inte har datorvana för det finns ju i stort sett inget arbete där man 

inte använder en dator. Så att så är det ju att alla är ju mer eller mindre 

beroende av datorn. Den styr så mycket”. Hon tyckte alltså att om man inte 

hade datorvana och datorkunskaper så blir man handikappad i dagens 

samhälle och rent ut sagt ”utanför samhället”. Hon kände också det att man 

inte kan ”backa för utvecklingen utan vi måste hänga med”. Hon tyckte att 

barnen ”ska ju bli förberedda för det kommande”. Deltagare 5 tog även han 

upp att i dagens läge måste man ha hyfsat mycket datorkunskap för att klara 

av de flesta yrkena för att i stort sett allt är ju datoriserat idag. Och han sa 

också det att ”i många yrken blir man ju rent handikappad om du inte behärs-

kar datorn och programmen”. 

    Sammanfattningsvis så tyckte pedagogerna att datorn även ur ett samhälls-

perspektiv skulle finnas med och de ansåg att det var en rättighet att kunna 

och att om man inte hade datorkunskap, datorkompetens och datorvana i 

dagens samhälle så ansåg de att man blev handikappad och utanför samhället. 

De tyckte att det var viktigt att barnen i förskolan fick en grund och att de blev 

förberedda. Just att de visste hur datorn fungerar med mus, tangentbord 

skärm och dator kan ju vara viktiga saker att veta för att senare kunna komma 

vidare.  
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Pedagogens roll vid datorn 

Deltagare 1 tog upp att hon tyckte att hennes roll som pedagog var; ”att vara 

vägledande, handleda, stötta och finnas där som planerare men annars så 

tycker jag inte att jag har nå mer. Det är ju de som har rollen. Jag ska se till att 

de har tillgång till rätt verktyg”. Det handlade då om henne som pedagog i 

verksamheten som stort och inte bara vid datorn. Vid datorn tyckte hon att en 

pedagog skulle finnas med, vid tid och möjlighet, alltså alltid någon som skulle 

hålla koll. Deltagare 2 tyckte att man som pedagog skulle finnas med och vara 

delaktig, intresserad och inte rädd för att pröva sig fram. Sedan sa hon även att 

man hela tiden måste utvecklas som pedagog, kan aldrig stanna upp i sitt eget 

lärande. Deltagare 4 tog även hon upp mycket om att man måste utvecklas och 

hela tiden vilja vidare och mera; ”Ja det kan jag säga att den dagen jag inte 

känner att jag utvecklas som förskollärare så kommer inte jag att fortsätta. Men 

jag har gjort det i 21 år och känner att jag fortfarande har utvecklingsmöjlighe-

ter”. Vidare sa hon att det är just för att ”det finns så mycket att utveckla både 

hos sig själv, i barngruppen och i arbetslaget så att man får nya infallsvinklar”.  

Annars när Deltagare 4 har haft datorn i verksamheten så har det varit så att en 

pedagog har suttit med i inledningsskedet och då har de haft flera barn åt 

gången och sen när de har lärt sig programmet har de fått sitta själv, fast en 

pedagog har ju varit i nära anslutning hela tiden. Hon tog även upp det att 

man ”måste kunna diskutera, och då måste man ju ändå vara där lite så man 

hör diskussionerna < och om det är ett svårt problem att lösa så kan det 

behövas att man är flera för att lösa och diskutera fram och så får man ju fram 

det sociala samspelet i det”.  

Hon gick även lite längre där i tanken och sa att ”man kan uppfattas som att 

man är väldigt ensam och socialt bakåtriktad” när man vill att barnen ska sitta 

vid datorn och utveckla det arbetet men just det att ”det är ju mycket i det 

sociala samspelet som också kommer fram när man väl sitter där och tittar på 

det. Inget som ska förringas”. Deltagare 5 ansåg att barnen skulle få sitta 

många vid datorn för de mindre barnen blev intresserade och det blev fler som 

var aktiva och alla barnen är ju nyfikna på vad de andra gör. Och hans uppgift 

var att finnas med där för att ”hela tiden bolla deras åsikter och funderingar 

och finnas med. Det har vi som grund i våran förskola. Du svarar på deras 

frågor och ställer hela tiden motfrågor”. För att ”barnen ska kunna tänka 

vidare och kunna förklara sig själv, för att deras språk inte ska bli för torftigt”. 

Och alltid ge barnen tid och lyssna på dem. Det ska utgå från barnen och deras 

tankar, funderingar och intressen ansåg Deltagare 5 och 1.  

Deltagare 3 ansåg att ”våran roll som pedagog är ju alltid viktig när det gäller 

barnen och deras lärande”. Men även att man måste vara positiv, även om 

man inte kan för då kan man lära tillsammans med barnen för det är viktigt att 

visa att man är positiv och att man anser att det är viktigt. Deltagare 3 visade 

på att de inte sitter med barnen så mycket vid datorn utan de sätter i det spelet 

som barnet ska spela och sen får de sitta där själva om de inte ropar på hjälp. 

Fast pedagogerna var alltid i närheten om det skulle vara något eftersom 

datorn stod centralt i matrummet.  
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    Sammanfattningsvis så pedagogerna lite olika uppfattning om vilken roll 

pedagogen har vid datorn. Deltagare 1 och 5 försökte alltid att sitta med 

barnen vid datorn i möjligaste mån. Deltagare 2 och 3 startade igång datorn åt 

barnen men sedan fick de sitta själva, under lite uppsyn, med möjlighet att få 

hjälp vid behov. Deltagare 4 hade ju ingen dator på avdelningen nu men hon 

ansåg ungefär lika som deltagare 2 och 3 att man skulle finnas runt barnet och 

vara tillgånglig ifall de behövde hjälp. Deltagare 5 var den enda av dem som 

uttalade att han tyckte att det var viktigt att sitta med för att kunna bolla 

barnens tankar och funderingar, och bygga vidare på det.  
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Diskussion 
Resultatdiskussion 

Pedagogerna använde och tyckte att datorn skulle användas på olika sätt i 

förskolan. Till exempel deltagare 3 och deltagare 5 hade olika uppfattningar 

om vad de tyckte att datorn skulle användas till för deltagare 3 såg mer det 

skapande med datorn och att den kunde ge så mycket mer i deras skapande 

arbete medan deltagare 5 tyckte att datorn fungerade som ett utmärkt tillfälle 

och verktyg för kunskapsinhämtande.  Flera av de övriga sa att barnen spelade 

pedagogiska spel på datorn och att det var mest det den användes till för 

barnens räkning. Datorn har ju så många olika möjligheter vilket även alla 

deltagarna tog upp sen på den frågan. Så de visste att det fanns otroligt mycket 

med möjligheter men de flesta använde endast en begränsad del. Varför kan ju 

kanske delvis besvaras med något utav det nästan alla tog upp som ett hinder 

och det var ju tiden. De uttryckte det som att det var så mycket som skulle 

göras och hinnas med under dagen och i verksamheten att det var svårt att få 

tid till att hinna med allt.  

    Även sen hur användningen skulle ske hade pedagogerna olika uppfatt-

ningar om. Till exempel deltagare 2 som hade på deras förskola att barnen 

endast fick sitta parvis vid datorn medan de andra ansåg att barnen gärna satt 

flera vid datorn och även att de gav barnen mer om de fick göra det. Alla utom 

deltagare 5 sa att de hade en vis tid för barnen vid datorn från 5 minuter som 

deltagare 3 sa att de hade till det vanligaste på 10 minuter per barn. Det var 

deltagare 5 som var mest öppen i hans förhållningssätt mot datorn gentemot 

barnen till exempel så sa han att han tog tid för barnen och han tyckte att när 

de bara fick sitta en kort stund så var det slöseri med barnens intresse och 

resurser och han tyckte även att barnen gärna satt 7-8 stycken runt datorn och 

att det inte gjorde någonting. Bland annat Strandberg (2008) tog upp det att när 

barnen fastnade i programmet eller spelet så frågade de någon annan och även 

det att när barn sitter vid datorn så sker en ständig dialog. Men då hade ju 

bland annat Ljung-Djärf (2002) sett i hennes studie att det inte alltid är så att 

barnen får sitta tillsammans vid datorn vilket jag nu då också har sett i min 

studie. Utan där tyckte pedagogerna att det var mer värdefullt att barnen var 

sams än att de kunde samarbeta med varandra. Detta är en aspekt på varför de 

inte vill ha så många vid datorn samtidigt. Men varför de inte hade så på alla 

ställena där jag intervjuade fick jag inget svar på utan de sa bara att de var 

inget speciellt de tänkte eller funderade på så. Jag kan ju bara tänka att varför 

de gjorde och handlade som de gjorde på de olika förskolorna beror ju på i stor 

grad på vilken kunskaps- och människosyn de har. Om de har ett sociokultu-

rellt synsätt eller inte. Eller så kan det ju vara så tragiskt att de inte har tänkt 

över varför de gör som de gör utan handlar bara utifrån vad de själva tycker 

och har gjort alltid, utan att förankra det i någon teori. För det är ju som Sälsjö 
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(2000) tog upp att han tycker att den viktigaste mänskliga läromiljön är den 

”vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet”(s. 233). Vi behöver alltså 

emligt hans teori varandra för att lära.  

    Vilken roll pedagogerna ansåg att de hade vid datorn varierade också och 

även om de brukade sitta eller vara med barnen vid datorn eller inte. Deltagare 

1 sa att de försökte sitta med vid datorn om de hade tid och tillfälle till det. 

Deltagare 2,3 och 4 sa att de brukade hjälpa barnen att sätta in spelen i datorn 

och se till att de startade igång och sen fanns de i närheten om barnen behövde 

hjälp. Deltagare 3 sa även att datorn stod så centralt hos dem så det var inga 

problem det var alltid någon pedagog i närheten. Deltagare 5 däremot sa att 

han alltid brukade sitta ner med barnen vid datorn för han tyckte att det var 

hans uppgift att ställa frågor, hänga med i vad barnen gjorde och inte se till så 

att de kom in på något olämpligt.  

    På frågan hur mycket de ansåg att barnen kan och förstår vad gäller datorn 

svarade alla att de tyckte att barnen kunde mycket. Och de ansåg även att om 

barnen fick sitta där mycket, och lika mycket som dem som deltagare 2 sa, så 

skulle de bli otroligt duktiga. De var mer de själva tyckte det var som var 

hindret för att de kunde vara rädda och inte vågade och inte heller hade 

tillräckligt med kunskap. Det var likadant som Svensson (1996), Strandberg 

(2008), Ljung-Djärf (2002) och Alexandersson m.fl. (2001) funnit. Svensson tog 

upp att förskollärarna har känt en osäkerhet och rädsla innan de har börjat 

använda datorn men efteråt när de jobbat med den ett tag har de sett att den 

ger arbetet en ökad flexibilitet och en ny spännande uttrycksform. Och 

Strandberg (2008) tog upp det att barnen ofta fått sitta själva vid datorn för att 

pedagogerna inte kunnat hjälpa dem eller inte ansetts sig kunna. Vilket även 

Ljung-Djärf (2002) visade på där hon skrev att barnen fick hjälp om de 

påkallade den men att det annars fanns en mycket låg grad av engagemang, 

utmaning och uppmaning från pedagogernas sida. Vilket jag såg tydligt i de 

svaren jag fick från de intervjuade pedagogerna. Vilket även Alexandersson 

m.fl. (2001) visade på. Just att pedagogerna inte vågar verkar vara ett stort 

hinder och problem och även att de inte anser sig kunna eller faktiskt inte kan. 

Vilket även de uttalade när till exempel deltagare 1 sa att barnen ofta kunde 

mer än hon. Men där kan det vara viktigt att tänka på det som Hildén (2006) 

just skriver att det viktigaste är inte att de vuxna är kunniga datoranvändare 

utan att de är entusiastiska och introducerar programmen för barnen innan det 

ska användas och att de sedan leder arbetet, för att barnen ska få ett så positivt 

utbyte av datorn som möjligt. Det är just det att pedagogerna finns med och att 

de finnas på alla möjligheter som finns och sen kan det vara ett optimalt 

tillfälle till att vara medsökande med barnen precis som deltagare 5 tog upp.  



  

 

35 

 

 

    När de fick frågan om vad de tyckte att läroplanen sa om datorn i förskolan 

så höll alla deltagarna med om att läroplanen ansåg att datorn skulle finnas 

med i verksamheten. De tyckte att det som stod i läroplanen kunde ju tolkas på 

olika sätt och det var inget direkt som stod om datorn men nu i den nyaste 

läroplanen som börjar gälla i år så sa de att det står ju mer om tekniken och det 

att datorn är ju en del i tekniken, men inte alls allt. Sen ur ett 

samhällsperspektiv så ansåg de att det var mycket samma som vad läroplanen 

tyckte. För pedagogerna tyckte också att datorn skulle vara med likadant som 

deltagare 1 uttryckte det som samhällsförberedande och ett lärverktyg där 

man kan få många bitar i ett, samarbete, feedback från varandra och 

diskussioner. Deltagare 4 och 5 uttryckte det ju även så att om man inte har 

datorkunskap i dagens läge och situation så blir man handikappad och utanför 

samhället.  

     

Metoddiskussion 

Svaren jag fick från de intervjuade var genomgående att de var väldigt positiva 

mot datorn. Min tanke var om de verkligen var så positiva eller om det var 

mina formuleringar som gjorde det, vilket jag inte hade eller kommer att få 

något svar på. Men troligtvis så påverkade jag ju dem eftersom alla var så 

positiva mot datorn. Jag har ju alltid haft datorn som ganska naturligt för mig 

och har nog en mer positiv bild av datorn än vad många av de som jobbar i 

förskolorna har, för de är mer rädda och ser mer hinder med den, så det tror 

jag helt klart har påverkat när jag ser på det såhär i efterhand. Just att jag 

använde mig själv som mätinstrument och var den som talkade det de inter-

vjuade hade sagt så påverkar det reliabiliteten, eftersom precis som Denscom-

be (2000) tar upp att specifika individer i en specifik kontext ger unika data.  

Han lyfter intervjuarens och kontextens inverkan som en nackdel med inter-

vju. Denscombe menar dock på att det finns fördelar med att använda intervju 

som datainsamlingsmetod. Just därför att det sker direktkontakt under 

intervjusituationen, vilket innebär att validiteten höjs. 

    De verkade däremot svarat väldigt ärligt och rakt på frågorna vilket jag 

gladdes över när jag läste igenom det transkriberade materialet. Precis som 

Trost (2005) lyfter anser även jag att det var en fördel att spela in intervjuerna 

för då missades inget som sades och även tonfall och pauser kom med. I och 

med detta så höjs tillförlitligheten av att i efterhand kunna gå tillbaka och 

lyssna igen vad som egentligen sades, med skrivna anteckningar finns inte 

denna möjlighet. Dessutom var jag snabb med att transkribera intervjuerna 

fort efter det att de var gjorda. Vinsterna med detta var att jag då hade färska 

minnesbilder och kunde då även få med sådant som en ljudupptagning inte 

fångar upp som till exempel minspel och kroppsspråk.  

    En nackdel med mitt sätt att intervjua själv var att sidospår som kom upp 

inte snappades upp lika bra som det hade kunnat göras om en bisittare hade 

suttit med. Det är dock tänkbart att ett sådant tillvägagångssätt haft nackdelen 

att deltagaren inte talat lika öppenhjärtigt, utan varit mer reserverad av att bli 

dubbelt granskad. En annan nackdel som jag har kunnat se är att jag använde 
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mig själv som mätinstrument, vilket gjorde att varje intervju avvek säkert lite 

från den förra och ingen kan göra om det och få samma resultat. Dessutom kan 

det inte bortses ifrån det faktum att jag inte har någon tidigare erfarenhet av att 

utföra kvalitativa intervjuer i forskningssammanhang. Jag påstår ändå att 

materialet var användbart, men det är mycket möjligt att det vid nästa tillfälle 

kunnat få fram ytterligare bredd och djup. 

    Thurén (2007) poängterar bristen på intersubjektiv testbarhet när känslor och 

upplevelser tolkas och då jag valt en hermeneutisk ansats i denna fallstudie 

har jag förståelse för att min förförståelse har påverkat och styrt de olika 

intervjuerna och även deltagarna i deras svar och i min tolkning av dessa.  

    Att använda intervjuer och kvalitativa sådana har varit ett bra 

tillvägagångssätt för att få fram det jag ville i min problemformulering och i 

mitt syfte. Min problemformulering från början var att utifrån ett pedagogiskt 

synsätt är då datorn ett pedagogiskt användbart verktyg på förskolan? Vilket 

jag tycker att jag har närmat mig ett svar på men ser fortfarande att det finns 

utrymme att forska vidare för att få ett mer generellt svar. Mitt syfte sedan var 

att ta reda på pedagogers uppfattningar om datorn som pedagogiskt verktyg i 

förskolan. Att ta reda på pedagogers uppfattningar om datorn som 

pedagogiskt verktyg i förskolan tycker jag att jag i denna studie har närmat 

mig men eftersom det endast är fem intervjuade så är det inget generellt 

resultat. Och även inom den kommunen som jag intervjuade skilde det en del 

mellan vad pedagogerna ansåg var viktigt med datorn och hur den kunde 

användas.  

    Den litteraturen som gicks igenom i början har varit en bra grund och 

utgångspunkt för denna studie och som jag ofta känt att jag kunnat luta mig 

mot. Den har varit väldigt aktuell och jag tycker att den tog upp de viktiga och 

nyttiga aspekterna av datorn i förskolan. Jag fann både de som var mer för 

datorn i förskolan och även de som var lite mer emot.  

    Fortsatt forskning skulle kunna vara att kolla upp hur pedagogerna verkli-

gen gör, hur det går till på förskolorna och inte bara höra vad de tycker och 

tänker. Vilket jag har sett och tänkt på mycket nu när jag har varit ute på min 

vfu nu. Jag intervjuade min handledare till denna studie, innan vfu:n började, 

och har nu sedan efter det sett hur hon arbetar och en del stämmer men inte 

allt. Och har även sett ytterligare saker som hon inte tog upp så jag tror att om 

man även skulle observera datorn i verksamheten så skulle det bli en djupare 

forskning.  

    Sammanfattningsvis så vill jag säga att denna studie har varit väldigt 

givande för jag trodde inte att pedagogerna skulle vara så positiva och villiga 

att använda datorn som ett verktyg i förskolan. Men de var väldigt på och 

villiga att utvecklas och få in nya tankar och idéer. Det är klart att de inte var 

överrens om allt och tyckte lika och det är väl väldigt bra att det inte är så 

heller för vi måste ju kunna lära av varandra och inte bara ta emot allt med 

öppna händer. 
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BILAGA 1: Intervjufrågor  

Intervju frågor 
Kvinna eller man? 

Hur många år är du? 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

Hur många år har du arbetat med datorn i förskolan? 

Vad har du för utbildning? 

Allmänt om datorn i förskolan vad tänker du då? 

Har ni en dator på er förskola? 

- Om ja hur använder barnen den? 

- Kan du ge exempel? 

Har du någon speciell datorutbildning? 

Vilka kunskaper har du i datorkunskap och i att hantera 

datorn? 

Använder ni er av några andra digitala hjälpmedel? Såsom 

kamera, videokamera eller liknande? 

Hur mycket anser du att barnen kan och förstår vad gäller 

datorn? 

Hur tycker du att datorn fungerar som pedagogiskt 

verktyg? 

Vilka möjligheter ser du med användande av dator? 

Vilka begränsningar ser du kan finnas? 

- Något som kan förebyggas? 

Om du tänker utifrån förskolans läroplan hur ser du då på 

datorn?  

Ur ett samhällsperspektiv vad har då datorn för uppgift i 

förskolan? 

Hur tycker du att datorn borde användas i förskolan? 

Vilken roll anser du att datorn har i förskolan? 

Vilken roll anser du att datorn borde ha i förskolan?  

Vilken roll har du som pedagog? 

Något mer du känner att du vill tillägga? 


