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Abstract
The purpose of this study was to examine how computers are used in preschools. Is the 

computer used as learning equipment or for passing time? I interviewed four teachers at four 

different preschools. In three preschools I observed two children in each preschool, in the 

fourth preschool, I observed only one child. The children were in the age of 4-5 years old. The 

results indicated that all the interviewed teachers wanted better games and computers, and 

also Internet on the children’s computers. Moreover, the results showed that all the teachers 

expressed that the use of computers should be learning equipment for the children, but that 

they often play instead and this has mainly to do with that the games are at the wrong 

difficulty level. Teachers' education in pedagogics and ICT has little bearing on the interest in 

computer use, it is more often the teachers’ own experiences and use inspire them. The 

observations shows that children can easily become restless and uninterested if the games are 

too easy or too difficult. Moreover, the results showed that the children cooperate well in front 

of the computer.

Keywords: Computer, teacher interviews, learning, children observations, preschool.
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Sammanfattning
Studiens syfte var att undersöka om användandet av dator i förskolan utgör ett lärtillfälle eller 

ett tidsfördriv? Jag intervjuade sammanlagt fyra pedagoger på fyra olika förskolor. På tre 

förskolor observerade jag två barn på varje förskola, på den fjärde förskolan observerade jag 

ett barn. Barnens ålder var 4-5 år. Resultatet visar att alla de intervjuade pedagogerna önskade 

bättre spel och datorer samt internet till barnens datorer. Vidare visade resultatet att samtliga 

pedagoger uttryckte att användningen av datorer borde utgöra ett lärtillfälle för barnen, men 

att det ofta blir ett tidsfördriv. Det beror huvudsakligen på fel svårighetsgrad på spelen. 

Pedagogernas utbildning inom pedagogik och IKT har ingen större betydelse för 

pedagogernas intresse för datoranvändandet, det är ofta egna erfarenheter och eget 

användande som inspirerar dem. Observationerna visar att barnen lätt blir rastlösa och 

ointresserade om spelen är för lätt eller för svårt. Det visade sig även att barnen samarbetar 

bra framför datorn. 

Nyckelord: Dator, förskola, lärarintervjuer, lärtillfälle, barnobservationer.
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1. Inledning

Under min utbildning till lärare har jag blivit mer och mer intresserad av datorns betydelse i 

förskolan. Jag har märkt att datoranvändandet har ökat och tycker därför att det är viktigt att 

se hur olika förskolor använder sig av IKT1.  Jag anser därför att en undersökning om 

datoranvändandet i förskolor är viktigt eftersom IKT är ett självklart verktyg i dagens 

samhälle. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att: 

Förskolan ska 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. 

(Skolverket, 2010 s.9-10)

Detta visar att förskolor ska uppmuntra barns intressen för olika medier. Utifrån egen 

erfarenhet har jag stött på många pedagoger som inte är särkilt positiva till att datorn har 

kommit in i förskolan. Man kan nästan få känslan att de är rädda för att använda sig av datorn. 

Därför vore det intressant att se hur datoranvändningen ser ut på några förskolor och se vad 

pedagogerna tycker om datorn och vad deras mål med arbetet är. Jag har pratat med många 

pedagoger om datoranvändningen i förskolan och har fått en uppfattning om att det är stor 

skillnad från förskola till förskola hur och om datorn används. Jag vill därför undersöka hur 

användningen ser ut på olika förskolor och vad pedagogernas syfte med datoranvändningen 

är. 

1.1 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka om användandet av datorn i förskolan utgör ett 

lärtillfälle eller ett tidsfördriv för barn?

1.2 Frågeställning
De specificerade frågeställningarna är:

• Vad har pedagogerna för mål med barnens datoranvändning? 

• Vad får barnen möjlighet att lära sig genom datoranvändningen?

• Vad behövs utvecklas inom IKT på förskolorna?

1 IKT betyder information och kommunikationsteknik (Nationalencyklopedin, 2011).
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1.3 Litteraturgenomgång
Det finns inte särskilt mycket forskning kring användningen av datorer inom förskolan, 

litteraturen är huvudsakligen riktad mot skolan. Den litteratur som huvudsakligen är riktad 

mot skolan kretsar ofta runt internetanvändandet och hur elever söker och vilka möjligheter 

och faror det finns med internet. Åkerlund (2008) skriver att datorer i skolan är till för 

inlämningsuppgifter och internetsökning. Han skriver även om farorna som finns med alla 

kommunikationssidor där elever surfar och kan bli utsatta för t.ex. mobbning. Föräldrar blir 

ofta oroliga över vad barnen gör vid datorn och att de inte har någon kontroll på vad barnen 

gör (ibid).

1.3.1 Datoranvändning i förskolan
Nohrstedt (1999) anser att IKT-användningen är oerhört positiv, all informationsteknik gör så 

att man har tillgång till hela världens kunskaper och informationer. Han menar även att det är 

viktigt att pedagoger har bra kunskap om IKT och lärande för att hjälpa och ge barnen 

möjligheter till att utvecklas (ibid). Alper T. Kumtepe (2006) understryker att det är viktigt att 

pedagoger har bra kunskap eftersom barn ofta kan mer om datorer än pedagogerna. Johansson 

(2000) och Åkerlund (2008) har valt att lyfta fram att barn lär sig i relation till andra och 

därefter kan de lära sig själva, de understryker att det är viktigt att det sker en kommunikation 

runt datorn barn emellan. Det är därför viktigt att ha datorn bra placerad så att barnen kan sitta 

vi datorn samtidigt för att få samspela och lösa problem tillsammans (ibid). Även i läroplanen 

står det att det är förskolans uppdrag att ”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan 

vuxna och barn som på att barnen lär av varandra” (Skolverket, 2010 s.7). Kumtepe (2006) 

understryker att barn oftast föredrar att sitta tillsammans vid datorn hellre än att sitta enskilt, 

och att det påverkar barnen positivt genom att de då samarbetar. Åkerlund (2008) skriver att 

datoranvändandet ökar ständigt, barn och ungdomar har stor mediekonsumtion varje dag. Han 

menar då att det är konstigt att mediekunskap och diskussioner om medier inte har etablerat 

sig mer än vad det gjort i den svenska skolan (ibid). Nohrstedt (1999) menar att det är viktigt 

och bra med datorer i skolan. Han skriver även att det är bra om datorn kommer in i 

verksamheten så tidigt som i förskolan. Han menar att tillgången till datorn i tidig ålder 

intresserar och lär barn ny teknik där de får nya idéer och tankar. Bell, Randy L; Sackes, 

Mesut & Trundle, Kathy Cabe (2011) understryker att datoranvändning redan i förskolan 

gynnar både flickor och pojkar i sitt lärande om datorkunskap. Datoranvändningen i förskolan 

är ett bra bidrag till barns långsiktiga utveckling av datorkunskap. Barnen drar även stor nytta 
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av användningen av datorer på förskolan inför sin skolgång eftersom datorn används flitigt i 

skolan (ibid). Nohrstedt (1999) menar dock att det finns många pedagogiska program som är 

dåliga. Han understryker att det är för mycket spel där det är en fråga och barnen ska svara ja 

eller nej, detta blir endast upprepning genom att göra samma fråga flera gånger. Det kan vara 

bra för att enbart nöta in kunskap men för att få ett bra lärtillfälle och få ut så mycket som 

möjligt av datoranvändandet är det bra om barnen själva kan göra olika saker vid datorn. Ett 

exempel som han tar upp är att en flicka ritat en blomma på dator och vill visa den för en 

pedagog genom att sätta till lite musik. Nohrstedt menar att man kan göra många vardagliga 

saker vid datorn som att t.ex. rita. Han anser att det är bra att kunna göra en bild på många 

olika sätt genom att använda olika sinnen inte endast med hjälp av en penna och papper (ibid). 

Även i läroplanen (2010) står det att förskolorna ska sträva efter att barnen ska använda 

datorn i skapande processer (Skolverket 2010). Trageton (2005) anser att datorn inte blir ett 

lärtillfälle utan ofta ett tidsfördriv för barnen. Datorn blir ofta en leksituation p.g.a. dåliga 

program till barnen i de lägre åldrarna. Utvecklingen inom IKT har gått oerhört snabbt och 

klippfrekvenserna inom tv och datorspel har fördubblat och har medfört att 

koncentrationsförmågan har försämrats hos barn (ibid). Trageton (2005) understryker att 

tekniken har utvecklats så att bilder, ljus och ljud går snabbar och det är mer effekter och 

händelser under kortare tid än förr. Barn sitter inte vid datorn korta tider utan kan sitta vid 

datorn i flera timmar. Koncentrationssvårigheter har därför ökat bland barn på grund av för 

mycket tv-tittande och datorspelande. Trageton menar att datoranvändningen är bra om datorn 

används på rätt sätt, genom att utforska i ordbehandlingsprogram och andra bra utmanande 

program och spel som har med svenska och matematik att göra (ibid).

1.3.2 Datorn som hjälpmedel för lärande i andra skolämnen
Nohrstedt (1999) anser att pedagoger ofta säger att barnen ska läsa böcker för att bli 

intresserade av läsning, men det finns barn som har svårt för läsinlärning eller helt enkelt inte 

tycker att det är roligt att sitta och läsa böcker. Nohrstedt ställer då en viktig fråga om hur 

barnet skulle utvecklas om han/hon fick andra hjälpmedel och material. Nohrstedt undrar vad 

som hänt om barnet fick tillgång till en dator? Han menar att barnens lärande måste vara roligt 

och lustfyllt och detta kan ske genom datoranvändning (ibid). Johansson (2000) menar också 

att en dator är ett bra hjälpmedel som uppfyller detta som Nohrstedt (1999) tryckt på. Varje 

förskola har i uppdrag att arbeta med skrivning, läsning, musik m.m. och detta genereras 

genom datoranvändning på förskolorna (Johansson, 2000). Datorn har visats sig vara ett bra 
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verktyg om den används på ett pedagogiskt sätt med spel på en bra nivå för alla barn. Leka 

med ordbehandlingsprogram och ritprogram är ett bra lärtillfälle för barnen, att göra sagor 

tillsammans är också ett mycket bra moment för lärandet vid datorn (Trageton, 2005). Enligt 

Skolverkets rapport (2009) varierar datoranvändandet mycket mellan barnen på förskolorna, 

intressent av datorn var mycket olika bland barnen, vissa barn satt vid datorn upp till en 

timme medan något barn inte satt alls vid datorn. 

Trageton (2005) anser att svenska är ett ämne som är viktigt i alla åldrar och barn lär sig hela 

tiden. De lär sig genom att lyssna, prata, se, läsa och skriva, därmed är dator ett mycket bra 

verktyg för att utveckla dessa sidor hos barnet. Att barnen får träna på svenska genom lek i 

tidig ålder stärker deras tänkande, kreativitet och kommunikationsförmåga. Även matematik 

är ett ämne som är viktigt att ha med i verksamheten i form av lek. Datorn är även där ett 

mycket bra verktyg för att utveckla barnens kunskaper inom matematik (ibid). Rast (2006) 

anser också att det är viktigt att datorn ska ses som ett verktyg, man ska lära sig saker med 

hjälp av datorn, vi ska inte lära oss saker om datorn. 

I datorn styrs det mesta genom ikoner och symboler, vilket gör att det inte krävs läskunnighet 

för att hitta rätt. Detta menar Nohrstedt (1999) är en stor tillgång för barn med läs och 

skrivsvårigheter. Enligt Johansson (2000) gäller det att ta tillvara på datorns tillgång genom 

en bra placering och bra pedagogiska spel, pedagogerna får heller inte glömma att lyssna på 

barns intressen, lägga utmaningarna på rätt nivå samt använda sig av många områden och 

ämnen för att många barn ska bli intresserade. För att skapa ett bra lärtillfälle vid datorn 

menar Johansson att det gäller att förskolan har en stöttande och organiserad verksamhet 

(ibid). 

1.3.3 Förutsättningar för datorn i förskolan 
Rask (2006) skriver om att utvecklingen sker mycket snabbt och att det gäller att hänga med 

när allt utvecklas så pass snabbt som det gör idag. Alltså att datorn utvecklas bl.a. med mer 

och svårare program där det behövs mycket kunskaper för att kunna utnyttja programmen fullt 

ut.  Rask hävdar också att alla generationer tänker att deras egen tid är utöver det vanliga i 

utvecklingen (ibid). Rask (2006) menar att eftersom utvecklingen ständigt går framåt kan 

ingen enbart luta sig mot sina egna erfarenheter utan måste utvecklas och ta till sig den nya 

tekniken och tänkande. På pedagogen ställs det extra stora krav på kunskap och engagemang 

för att hänga med i det nya. Kraven ställs och reaktionerna blir ofta olika hos människor när 

det gamla möter det nya. En del blir stressade och känner obehag medan andra ser det som en 
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stor möjlighet till att kunna utvecklas (ibid). 

Johansson (2000) hävdar att det största problemet man ofta stöter på när man vill börja 

använda IKT i förskolan/skolan är bristen på pengar till produkter och fortbildning. Han 

menar att det gäller att planera tiden och användandet av datorn för att alla barn ska kunna 

sitta vid datorn och få den stöttningen och hjälpen de behöver för att utvecklas. Men han 

understryker att detta kan vara ett tufft moment eftersom det ofta är många barn och få 

pedagoger (ibid). För att ha en dator i verksamheten krävs det inte särskilt mycket om man 

endast ska ha datorn till spel, text eller bildpublicering. Det enda kravet är att det finns DVD 

eller Cd-romläsare, detta finns på de flesta datorerna. Åkerlund (2008) hävdar att många 

pedagoger känner att de inte vill lägga ner mycket tid på att använda datorn eftersom datorer 

kan krångla mycket. Pedagoger kan ofta känna att det inte är värt att lägga ner all möda. Här 

menar då Åkerlund att det gäller att hitta enkla program som alla kan andvända, det ska vara 

lätt att titta på bilder, starta program osv. (ibid). Johansson (2000) understryker vikten av att 

ha grundläggande program i datorn så som ordbehandlingsprogram, ritprogram och ett 

ljudprogram , vilket räcker långt på en förskola för att lära sig grunderna. En mikrofon som 

står vid datorn är även bra. Genom dessa verktyg kan man rita, göra ljud och fixa bilder i 

programmet. Johansson (2000) skriver även att det är mycket roligt och givande om det finns 

en scanner för att kunna kopiera bilder till sitt projekt på datorn. Hon tycker även att det blir 

ett bättre och roligare lärande om man införskaffar sig en kamera, då man kan skanna in bilder 

och filmer. En grundläggande kunskap om datorn underlättar självklart arbetet och 

lärandeprocessen för barnen vid datorn (ibid).

1.3.4 Pedagogens tankar om dator i förskolan
Rask (2006) hävdar att när datorn kom in i förskolor och skolor skapade den nya möjligheter 

till lärande. Han menar även att det många gånger har varit svårt att släppa in det nya. De 

gamla rutinerna och strukturen kan vara svår att ändra på för att släppa in ny kunskap och 

annat tänkande. För många som jobbat på ett speciellt sätt under många år och inte är 

uppvuxen med datorer kan det vara både stressigt och obehagligt att ändra på sin verksamhet 

för något nytt (ibid). Johansson (2000) håller med Rask och tror att pedagoger ofta är rädda 

för att de ska förstöra datorn om de använder den, det har med okunskap att göra. Man kan 

inte ha sönder en dator genom att enbart trycka på fel knapp, för att förstöra en dator behöver 

man använda våld eller hälla något över den, t.ex. vatten (ibid). Enochsson (2007) menar då 

att det gäller att pedagogerna vågar ändra sin inställning och sina tankar angående. lärande 
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och utveckling. Detta kommer att hjälpa pedagogerna att undervisa på ett annat sätt vilket 

kommer leda till en annan utveckling. Det kan vara allt från små ändringar i verksamheten till 

stora ändringar. Enochsson (2007) menar även att det är viktigt att pedagogerna tittar på sig 

själva med de pedagogiska glasögonen för att göra det bästa för barnen. Enochsson frågar sig: 

hur inställning till datorer är bland pedagogerna, hur pedagoger ser barnen och deras lärande 

vid datorn samt hur datorn kan påverka barnen.

1.3.5 Pedagogens betydelse i förskolan i samband med datoranvändning 
Enochsson (2007) hävdar att många pedagoger som jobbar på förskolor i dag har inte växt 

upp med datorer, pedagoger har därför andra krav idag jämfört mot förr. Olika generationer 

har och kommer att lära sig på olika sätt. Enochsson menar att det är viktigt att tänka på att 

alla lär sig på olika sätt. Man kan nå sina mål genom många olika metoder. Som pedagog 

gäller det att veta var det kan finnas svårigheter och då gäller det att finnas där för barnen i 

deras lärande (ibid). Detta menar Herskin (2001) är viktig kunskap för pedagogen och för 

barnens lärande. Om pedagogen kan programmet så behöver inte innehållet i programmet 

bestämma undervisningsformen utan pedagogen väljer själv vad som är det bästa och mest 

effektiva sättet att lära sig på (ibid). Johansson (2000) menar att det inte spelar någon roll hur 

många datorer som ställs in i förskolor och skolor om pedagoger inte intresserar sig och 

använder datorerna på ett lärorikt sätt genom att använda sig av t.ex. pedagogiska spel (ibid).

Det är därför viktigt att pedagoger väljer ut bra spel som utmanar barnen på en bra nivå för 

deras kunskaper (Trageton, 2005). Även läroplanen trycker på att pedagogerna ska utveckla 

barns kunskaper om teknik. I läroplanen (2010) står det att ”Förskolan ska sträva efter att  

varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 

fungerar” (Skolverket, 2010, s.9-10). Genom att till exempel sätta på eller stänga av datorn, 

kunna använda musen och bekanta sig med tangenterna. Johansson (2000) menar att barn ofta 

är duktiga på att lära av varandra, de hjälper varandra att lösa problem och komma fram till 

olika lösningar och det tycker Johansson att pedagoger ska ta tillvara på. 

Trageton (2005) menar att pedagoger måste kunna göra tillfället vid datorn roligt och 

inspirerande, så som leken i verksamheten är, leken ska tas med in i datorns värld. Han menar 

att IKT ska användas som ett bra hjälpmedel i verksamheten (ibid). 

10



1.3.6 Pedagogers kompetens inom IKT
Åkerlund (2008) hävdar att det länge har varit prat om vilken ordning barn och elever ska lära 

sig saker och det kommer antagligen alltid vara diskussioner om hur man ska lära ut olika 

kunskaper. Det ställs höga krav på pedagoger som ska lära ut all kunskap till alla barn och 

elever. Åkerlund understryker även att barn och elever lyckas och misslyckas i skolan. Han 

diskuterar vidare, varför vissa barn misslyckas. De bidragande faktorerna som påverkar det är 

b.l.a. hur individen lär sig, om han/hon har ett handikapp, förhållandet mellan pedagog, barn 

och elever, lokaler, material alltså alla pedagogiska metoder. Pedagoger måste se till 

individens bästa och vad som krävs för att alla ska få samma möjligheter till att utvecklas 

(ibid). Alexandersson m.fl. (2001) hävdar att en viktig del i lärandet och individanpassningen 

är att pedagoger ska vara med och vara medvetna om vad barnen gör vid dator för att ha koll 

på vad de lär sig och vad som är barnets svårigheter vid datorn. En ”fara” som kan uppstå om 

pedagogen inte är uppmärksamma på hur det går för barnet vid dator är att barnet kör fast och 

börjar leka istället för att be om hjälp. Om detta händer kommer barnet lära sig att det går att 

”leka bort” moment som han/hon inte kan eller är osäker på. Alexandersson m.fl (2001) 

menar då att barnen vid datorn lätt kan blir rastlösa och därför börja leka för att han/hon inte 

får en bra utmaning på deras kunskapsnivå, spelet kan alltså vara för lätt eller för svårt (ibid). 

Åkerlund (2008) understryker att det gäller för pedagoger att ha bra kunskap för att behärska 

och använda tillgångarna fullt ut i olika datorprogram. Genom att använda fel tecken på fel 

plats när man t.ex. söker på datorn blir detta ett ”misslyckande”. Åkerlund (2008) hävdar även 

att det ständigt kommer ut nya program som ställer fler och högre krav på pedagogerna som 

måste hänga med i utvecklingen för att få ut så mycket som möjligt (ibid). Enligt skolverkets 

rapport (2010) är PIM IT – praktisk mediekompetens det huvudsakliga stödet till 

kompetensutveckling för undervisningen inom förskolorna. PIM är en webbsida där 

pedagoger kan få en praktisk utbildning via webben (Skolverket, 2010). 
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2. Metod
Här kommer jag att beskriva de metoder jag har använt mig av för att undersöka om 

användandet av datorn i förskolan utgör ett lärtillfälle eller ett tidsfördriv. Det finns olika 

tillvägagångssätt att använda sig av och jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer 

samt observationer. Jag valde dessa två metoder för att få ut så tydliga svar som möjligt. Jag 

bestämde mig för att intervjua pedagogerna för jag ansåg att det var ett bra sätt för att få svar 

på mina frågeställningar. Jag valde att observera barnen för att kunna se hur barnen använde 

datorn samt kunna jämföra datoranvändningen förskola för förskola och även kunna se om 

pedagogernas tankar om datoranvändandet fungerade som de tänkte. 

En kvalitativ intervju kan man genomföra på två olika sätt, antingen har man fasta frågor som 

man ställer till sin deltagare, man kan även göra en kvalitativ intervju genom mer fria frågor 

(Johansson och Svedner, 2006). Under mina intervjuer använde jag mig av fasta frågor vilket 

man kan kalla för strukturerad intervju. Jag gjorde en pilotundersökning för att prova om jag 

fick svar på det jag avsåg att undersöka. Efter pilotundersökningen ändrade jag några frågor 

för att få så tydliga och bra frågor som möjligt. I och med att deltagaren ska dela med sig av 

sina egna åsikter hävdar Johansson och Svedner (2006) att det gäller att vara tydlig med att 

intervjun kommer att vara anonym och visa förtroende för personen som blir intervjuad (ibid). 

Johansson och Svedner (2006) menar också att det är givande att göra intervjuer för att få svar 

på sina frågor, metoden ger ofta bra, intressanta och lärorika svar från både elever och 

pedagoger. Johansson och Svedner menar dessutom att Intervju är en bra metod som är 

mycket användbar i läraryrket (ibid).  Jag testade även mitt observationsschema för att vara 

säker på att jag fick med allt jag behövde, även där ändrade jag någon kategori för att få ut 

mer av observationen. 

12



2.1 Urval 
Under tiden jag var vikarie på en förskola hörde jag mig för om de visste någon 

förskola som använde dator i samband med ”undervisningen” inom förskolan. Jag fick 

några tips på olika förskolor och ringde därefter runt till flera förskolor för att höra mig 

för. Jag berättade att jag hört att de använde en dator i sin verksamhet och berättade att 

jag skulle göra ett examensarbete om datoranvändning i förskolan. De fick en muntlig 

förklaring på hur undersökningen skulle genomföras. 

Jag har gjort intervjuer och observationer på fyra förskolor i Västsverige. Jag valde 

dessa förskolor genom de tips jag fått där jag vikarierat. Jag intervjuade en pedagog per 

förskola. Pedagogerna på avdelningen fick själva välja om de ville delta i 

undersökningen och den pedagog som deltog fick sedan välja ut vilka barn som jag 

skulle observera, eftersom jag inte var bekant med vare sig barnen eller pedagogerna. 

Pedagogen fick två brev (Bilaga 1, Bilaga 2) som innehöll information angående 

studien, ett brev var till pedagogen och det andra var till vårdnadshavaren. Där fick 

vårdnadshavarna svara om det var okej att deras barn var delaktig i observationen och 

bad om deras samtycke till undersökningen.

2.2 Genomförande
Vid intervjun fick pedagogen välja vart vi skulle sitta för att han/hon skulle känna sig trygg. 

Alla pedagoger valde ett avskilt rum där vi fick sitta i lugn och ro. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av min mobiltelefon. Intervjuerna tog mellan 15-20 minuter. Observationen gjordes 

direkt efter intervjun. Jag använde mig av mitt observationsschema (Bilaga 4) som bestod av 

sju olika kategorier. Jag bad pedagogerna presentera mig för barnen och därefter följa med till 

datorn. Jag berättade för barnen vem jag var och att jag gärna ville observera när de satt vid 

datorn. Jag frågade om jag fick sitta bakom dem och titta vad de gjorde samt göra lite 

anteckningar. Min roll som aktör var att enbart sitta bredvid och observera. Observationerna 

tog från 15-30 min. 

2.3 Databearbetning och analys 
Dataanalysen av materialet från varje förskola gjorde jag genom att lyssna på inspelningen av 

intervjun samtidigt som jag granskade mina anteckningar. Andra gången lyssnade jag igenom 

intervjun och skrev ner det som jag missat under intervjun. När intervjuerna var granskade 

renskrevs observationerna. Därefter började jag jämföra svaren på alla intervjuer och letade 
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efter likheter och skillnader på alla frågor de svarat på, därefter grupperade jag svaren för att 

kunna portionera ut alla svar under grupperingarna. Jag valde att använda mig av mina 

frågeställningar för att sortera svaren. Jag bestämde mig för att använda mig av dessa 

grupperingar för att få en tydlig röd tråd genom arbetet. Några citat och händelser som stack 

ut lite extra eller var generella för förskolorna skrevs ner under rubrikerna. När jag hade all 

rådata klar sammanställde jag alla svar i en löpande text där jag skrev likheter och skillnader 

mellan förskolorna som jag styrkte med några citat från intervjuerna och händelser från 

observationerna.  

2.4 Etiska överväganden
Johansson och Svedner (2006) nämner några punkter som är viktiga att ha med om man ska 

göra intervjuer och observationer till sin studie. Deltagarna ska få god information om syftet 

samt undersökningsmetoder och vårdnadshavare till barn som inte är myndiga måste 

kontaktas för ett godkännande (ibid). Detta fick både pedagoger och vårdnadshavare igenom 

ett varsitt brev där det framgick att inga namn på varken barn, pedagoger eller förskola skulle 

användas. Det framgick även att studien var frivilligt och att de fick avbryta undersökningen 

när de ville. Det stod även att jag skulle göra intervjuer och observationer. Johansson och 

Svedner (2006) understryker att alla deltagare ska kunna ställa frågor när som helst och få ett 

ärligt svar från den som gör undersökningen. I breven som gavs ut till pedagoger och 

vårdnadshavare stod mitt mobilnummer samt min mejl-adress och att de kunde kontakta mig 

om de undrade över något. Jag redogjorde även för pedagoger och barn att de fick ställa 

frågor om de undrade över något under undersökningens gång. 
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3. Resultat
Resultatet kommer att redogöras genom tre olika rubriker. Under rubrikerna finns en tydlig 

jämförelse förskolorna emellan. Under varje rubrik finns även några citat och händelser för att 

tydliggöra resultatet. Förskolorna är numrerade från 1-4. 

3.1 Vad har pedagogerna för mål med barnens datoranvändning? 
3 av 4 förskolorna hade som mål att barnen själva ska kunna sätta på och stänga av datorn 

samt sätta på och stänga av ett spel. Alla förskolor hade som mål att barnen ska behärska 

musen på ett bra sätt. Samtliga förskolor tryckte på att det var viktigt att det skulle vara ett 

roligt tillfälle samtidigt som det skulle vara en lärande situation. Här följer ett citat från 

förskola 1 för att tydliggöra målen. 

IT-planen är ett grundläggande mål som trycker på att barnen ska kunna sätta 

på datorn och kunna sätta på ett program själva och även kunna använda 

musen. Vi pedagoger tycker det är oerhört viktigt att barnen har roligt och att  

det blir ett bra lärtillfälle. (förskola 1).

Här kan man tydigt se hur kunskaperna kan skilja sig från förskola till förskola beroende på 

hur målen sätts upp. Barnen som klarade sig själva tittade stolt på mig och förklarade att de 

kunde. De barn som satt tillsammans vid datorn skrattade och hjälptes åt med spelet och kom 

fram till svaren. Det barnet som satt själv, blev snabbt rastlös när det var för lätt eller svårt 

och det var mycket fokus på mig. Han ville att jag skulle titta hela tiden på vad han gjorde. 

Här följer en observation för att tydliggöra situationen på förskola 2. 

Barnet valde spel och pedagogen satte på datorn och förde in skivan och startade upp spelet. 

Barnet blev snabbt rastlös och tyckte det var roligast att titta på annat. När barnet inte ville 

spela mer gick han därifrån och pedagogen kom och stängde av datorn.

Här följer en observation från förskola 3; Barnen kom gemensamt överens om ett spel som de 

ville spela, ett av barnen satte på datorn och det andra barnet satte i skivan och startade upp 

spelet. Ena barnet kollade på mig och sa, - vi kan detta helt själva!
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3.2 Vad får barnen möjlighet att lära sig genom datoranvändningen?
Alla pedagoger trycker på att det gäller att de pedagogiska spelen är på rätt nivå för barnet 

som sitter framför datorn. De pedagogiska spelen som används på de olika förskolorna 

handlar främst om svenska och matematik. Det var stor skillnad på svårighetsnivå och hur 

kunskapen skulle framföras. Under mina observationer syntes det tydligt om spelet var för lätt 

eller för svårt för barnen. Vare sig spelet var för lätt eller för svårt blev barnen mer och mer 

okoncentrerade och tycket inte det var roligt. De började fokusera på andra saker som ej hörde 

till spelet samt ”spelade apa” och skratta åt saker som inte var roligt. 

När de fick rätt utmaning blev de engagerade och fokuserade på att spela spelet och blev 

glada när de lyckades att lösa det som skulle göras. Förskola 4 använde sig av programmet 

Word, här följer ett citat från intervjun. Citat från pedagog 4;

Datorn är ett bra redskap för alla barnen, det skulle vara bra om vi fick mer 

lärorika spel som var anpassade till alla åldrar och behov. Word är ett bra 

ordbehandlingsprogram men att det skulle vara bra om vi även hade ett mer 

varierande och lustfullt pedagogiskt spel som skulle passa alla.

3 av 4 pedagoger uttryckte att det blev mest ett nöje och de ville ha bättre spel för att barnen 

ska få ett bra lärtillfälle framför datorn. Förskola 1 nämnde aldrig att det blev för mycket nöje 

framför datorn men påpekade som sagt att de behövde mer spel där fokus låg på lärandet. 

Här följer en observation från förskola 1; Barnen skrattade och samtalade om spelet och 

utmaningarna som dök upp på skärmen, de hjälptes åt och var mycket närvarande fast barn 

runtomkring kom och kollade. 

Här följer en observation från förskola 2; barnet var okoncentrerat, fokuserade på saker som 

hände runt om datorn, ”spelade apa” för att få min uppmärksamhet. 

Här följer en observation från förskola 3; barnen räknade och löste ”uppgifterna” tillsammans, 

rättade varandra om den andra sa fel (på ett vänligt sätt) och var fokuserade samtidigt som de 

skrattade åt saker som hände på skärmen. 
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Här följer en observation från förskola 4; De två barnen samarbetade bra framför datorn, de 

löste tillsammans alla ”uppgifter” som dök upp på skärmen och var ivriga att komma vidare i 

spelet. 

Jag såg tydligt att barnen lärde sig bäst när de fick en utmaning som de kunde klara. På 

förskola 1, 3 och 4 samarbetade barnen bra framför datorn, på förskola 3 blev barnen störda 

av leken som skedde runt om dem stundtals. På 3 förskolor där barnen satt tillsammans var 

det ett bra samarbete mellan barnen framför datorn, de hjälptes åt och rättade varandra.

Alla förskolorna strävar efter att få bättre spel som är mer inriktade mot lärandet och menar att 

det är viktigt att det ska vara roligt att använda datorn samtidigt som barnen ska utvecklas. 

Skillnaden mellan förskolorna och situationerna vid datorn var om de satt två och två eller 

ensamma. På förskola 2 satt barnet själv vid datorn och blev lätt okoncentrerade och blev inte 

intresserad av att lära sig. 

På alla förskolorna var datorn placerad så att de barn som inte satt vid datorn kunde se vad 

som hände. Datorn var placerad i olika rum beroende på var pedagogerna ansåg att det skulle 

vara bäst. Den var placerad allt från i en garderob (utan dörrar) till i det största lekrum. Här 

följer ett par citat från förskola 1 och 2.

Datorn är placerad öppet i ett stort lekrum med en liten hylla bakom, vi har två 

stolar och en pall vid datorn. 2010 hade vi datorn ”gömd” bakom en skärm för 

att skapa en liten speciell plats men det fungerade inte, det blev hysteri, alla 

ville stå i kö för att komma fram till datorn och de kunde inte leka som vanlig.  

(Förskola 1).

Datorn är placerad i en garderob i ett litet rum men en fåtölj, när datorn stod 

ute i det stora rummet var det ett barn som blev låst vida datorn och kunde inte 

leka, det blev som ett beroende. (Förskola 2).

Datorn är placerad i vårat lekrum där alla barn kan se vad som händer på 

datorn. Det finns faktiskt barn som inte tycker om att ”styra” datorn utan lär 

sig bäst genom att titta. (Förskola 4). 
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Det är 3 av 4 förskolor som minst har två stolar framför datorn för att få fram ett samarbete 

framför datorn. Förskola 2 hade endast en fåtölj framför datorn men barnen kunde stå runt om 

för att se vad som hände. 

Här följer en observation från förskola 4; Två barn satte på datorn och började spela, båda 

barnen kunde enkelt skifta styrandet av datorn utan att byta plats. Barnen runt omkring kom 

och tittade till datorn mellan sina lekar. 

3.3 Vad behövs utvecklas inom IKT på förskolorna?
Alla pedagoger hade fått ta del av PIM undervisningar där de fått lära sig grunderna i olika 

program, de får alltså inte lära sig om pedagogiska spel till barnen eller hur man kan använda 

datorn för att skapa ett lärtillfälle för barnen. Alla vill lära sig mer om hur datorn kan 

användas för att gynna barnen och de vill också få mer tid till att sitta med vid datorn. Alla 

pedagoger hade gått en kurs om datoranvändning, det innebär, grundläggande kunskaper i 

några program t.ex. Word eller ett bildbehandlingsprogram. Pedagogernas kunskap varierar 

när det gäller datoranvändning i förskolan. Förskola 1 och 4 var mycket positiva till 

datoranvändning inom förskolan. Här följer ett citat från förskola 4.

Vi pedagoger har fått utbildning i PIM nivå 1 och 2. Jag använder datorn 

mycket för eget bruk samt personaldatorn. Datorn är ett roligt och bra verktyg 

som är bra för alla barn.

Förskola 2 ville ha mer kunskap om datorn och här följer ett citat från den förskolan.

Vi pedagoger har fått en utbildning i PIM nivå 1 och 2 och jag har tagit en 

extra kurs i några grundläggande program. Jag tycker att vi pedagoger borde 

få en utbildning om hur man kan använda datorn med barnen, barnen kan ju 

mer om datorn än jag.

Förskola 3 lade ingen större vikt på datoranvändning för att de ansåg att alla har en dator i 

hemmet. Här följer ett citat från förskola 3.

Vi pedagoger har fått en kort föreläsning av en IT-pedagog och även PIM 

undervisning nivå 1,2 och 3. Jag använder nästan aldrig datorn och kan därför 
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inte särskilt mycket.”  ”Vi lägger ingen prioritet på datorn eftersom alla barn 

använder datorn så mycket hemma.

Resultatet indikerar att de pedagoger som använder datorn mycket i vardagen tycker att datorn 

är ett bra verktyg och är bra att använda till lärsituationer med barnen. Pedagogernas 

utbildningar inom IKT har ingen större betydelse för hur intresset är för datoranvändandet 

inom förskolan. 

Här följer ett citat från förskola 3.

Jag har gått PIM utbildning och en kurs om olika grundprogram inom data. 

Bara för att jag har gått de kurserna anser jag mig inte mer kunnig om olika 

spel och hur jag ska hjälpa barnen i deras lärande. Jag har för dåligt intresse 

och kunskap för att bli självlärd därför behöver jag eller vi här på förskolan 

mer utbildning om hur man använder datorn tillsammans med barnen.

Resultatet  visar även att  pedagogernas grundutbildning och hur länge de har arbetat  inom 

yrket inte har någon större betydelse, de som tyckte att datorn var ett mycket positivt verktyg 

var en barnskötare (som arbetat 33 år) och förskollärare (som arbetat 5 år). Resterande var 

utbildade förskollärare som arbetat 35 och 36 år.

Alla förskolor som var med i min undersökning hade många idéer som de ville förverkliga, 

det var allt från en fungerande dator till internet. Man ser tydligt vad som behövs förbättras på 

förskolorna både genom mina intervjuer och observationer. Alla förskolor vill ha internet och 

både bättre datorer och spel. Det som skiljer sig är kunskap och intresse för vad de vill 

utveckla inom IKT. På förskola 1 ser man att det finns många tankar om hur de skulle vilja ha 

det. Här följer ett citat från förskolan för att tydliggöra vad pedagogen vill. 

Vi vill ha internet, fler program, mikrofon, en kamera till barnen för att de ska 

kunna lägga in bilder och filmer. Det finns ett program där barnen kan prata in 

en saga och sen lyssna på datorn för att höra hur sagen lät, ett mycket bra 

program, ett sånt vill jag ha. Jag har även hört förskolor som har fått några 

iPad, det vore ju en stor tillgång om vi skulle få såna.
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På förskola 2 lägger mer vikt på att få utbildning inom IKT för att kunna hjälpa barnen på ett 

bra sätt samtidigt som de vill ha en bättre dator och internet. Här följer även ett citat från 

förskola 2 för att kunna se skillnaden på de två förskolorna.

Vi har en dator som nästan inte fungerar så vi vill ha bättre dator och spel. Vi  

vill ha internet och vi behöver mer kunskap för att kunna hjälpa och lära 

barnen mer. Men det där med iPad är inget jag begriper mig på.

Förskola 3 använde inte datorn särskilt mycket, pedagogen kände att kunskapen var en stor 

brist inom detta ämne. Här följer ett citat från pedagog 3.

Jag har som sagt dålig kunskap om datorer och känner att jag inte har någon

kunskap för att kunna välja ut rätt spel, eller bra spel till barnen. Har du några 

tips?” ”Jag hoppas att vi någon gång får hjälp med att använda datorn på ett  

bra sätt för att intressera barnen på ett pedagogiskt sätt.

En tydlig röd tråd genom alla förskolor är att de vill ha bättre datorer samt internet på dem för 

att kunna söka fram fakta och bilder samt spela pedagogiska spel. 3 av 4 förskolor berättar att 

internet är ett bra medel till att följa upp barns intresse samt skapa ett intresse hos barnen 

genom bilder, sagor och texter. 
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4. Diskussion

4.1 Vad har pedagogerna för mål med barnens datoranvändning?

Målen med datoranvändningen skilde sig mellan de fyra förskolorna. Alla förskolorna hade 

som mål att det skulle vara ett roligt lärtillfälle för barnen samt att barnen skulle lära sig 

behärska datormusen. Förskola 1 och 4 hade även som mål att barnen själva skulle sätta på 

och stänga av datorn samt sätta på och stänga av ett spel. Jag tycker att det är viktigt att 

barnen får möjlighet att lära sig att sätta på och stänga av datorn och spel. I läroplanen (2010) 

står det att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik  

i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” (Skolverket, 2010 s.9-10). Jag anser att 

det är bra om barnen får se datorn som ett bra verktyg och att de vet hur den fungerar i stora 

drag. När jag var ute på förskolorna där barnen själva fick sätta på datorn såg jag hur de lyste 

upp när jag fick sitta och titta på när de startade upp det spel som de valt. På förskola 2 där 

pedagogen satte på spelet kommer barnen heller inte att lära sig att sätta på, stänga av vare sig 

datorn eller ett spel. Då begränsar pedagogerna barnens lärande i hur tekniken fungerar. På 

förskola 4 fick barnen själva sätta på och stänga av datorn, barnen lyste av glädje när de fick 

visa mig att de klarade sig själv. Tre förskolor ansåg att barnen gärna skulle sitta och 

samarbeta vid datorn, de hade minst två stolar framför datorn, det var endast en förskola som 

bara hade en stol framför datorn. Jag tycker att det är viktigt att barnen ska få samarbeta och 

lära av varandra. Johansson (2000) understryker att barn är ofta duktiga på att lära av varandra 

och det tycker han att pedagoger ska ta tillvara på (Johansson, 2000).

Datorns placering på alla förskolorna såg ganska lika ut. Datorn var placerad synlig för att alla 

barn inte skulle behöva vara så nyfikna på vad som hände vid datorn. Två utav förskolorna 

hade haft datorn mer undanskymd för något år sedan men det fungerade inte på grund av att 

barnen blev för nyfikna och kunde därmed inte leka med ro i kroppen. Trageton (2005) 

understryker att datorns placering är oerhört viktigt för lärandet, datorn ska vara synlig och på 

en bra plats där många barn kan ta del av datorn samtidigt. Det är opraktiskt att ha ett 

enmansbord och en stol framför datorn om man är ute efter att socialt samspel. Barn lär sig 

bäst när de får vara tillsammans och hjälpas åt enligt Trageton (ibid). Det var endast en 

förskola som hade en stol framför datorn, men barnen som lekte runt om kunde ändå se 

datorn. Resultatet visar att ingen av förskolorna introducerade datorn för de nya barnen. Alla 

pedagoger gav som svar att det var barnen som lärde varandra och om de behövde hjälp så 
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visade en pedagog barnet som ville lära sig. Jag anser att det är viktigt att visa barnen datorn 

och hur den fungerar, välja ut ett spel som passar just det barnets kunskaper. Det är viktigt att 

introducera datorn för barnen för att den ska användas på ett bra sätt. I Läroplanen (2010) står 

det, Förskolans uppdrag: 

”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.” (Skolverket, 2010 s.6) 

Därför tycker jag att det är viktigt att pedagoger ”visar vägen” för barnen och introducerar 

bland annat dagens teknik, dels för att göra dem intresserade men också för att visa vilket bra 

verktyg det är och skapa bra lärtillfällen vid datorn.  

4.2 Vad får barnen möjlighet att lära sig genom datoranvändning?

Av mina intervjuer och observationer ser jag en röd tråd genom alla förskolor då de använder 

sig av pedagogiska spel. Det var endast en förskola som använde sig av programmet Word. 

Resultatet visar att det var 3 förskolor som tyckte att det blev för mycket nöje framför datorn 

och för lite lärande. Alexandersson m.fl. (2001) menar däremot att det är en fördel med 

pedagogiska spel, att lärandet ofta sker utan att barnen tänker på det, de får ”belöningar” i 

spelet när de gjort rätt och inget händer om de svarar fel, därför fortsätter barnen tills de gjort 

rätt och tänker enbart på vad som kommer näst (ibid). Detta kan man tydligt se i 

observationen på till exempel förskola 4. Barnen skrattade och samtalade om spelet och 

utmaningarna som dök upp på skärmen, de hjälptes åt och var mycket närvarande fast barn 

runtomkring var nyfikna och tittade på vad de gjorde vid datorn (förskola 4). Resultatet visar 

även den motsatta effekten genom att kunskapsnivån på spelet är fel och därmed blir spelet 

inte alls intressant, här följer en observation från förskola 2. En pojke sitter själv vid datorn, 

fokus är inte på datorn utan fokuserar mest på mig. Han visste precis vad som hände och vad 

som skulle komma upp när han tryckte på sakerna, behövde inte vara koncentrerad för att 

komma vidare i spelet (förskola 2). 

När jag var ute på förskolorna och fick se hur de olika spelen fungerade lade jag märke till att 
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det alltid var mycket saker på skärmen, kändes ofta rörigt och för mycket. Det kunde vara hög 

musik samtidigt som de skulle försöka räkna och läsa, olika objekt rörde sig ständigt på 

skärmen. Enligt Trageton (2005) har koncentrationssvårigheter ökat bland barn p.g.a. för 

mycket tv och datorspelande. Datoranvändningen är alltså bra om den används på ett lärorikt 

sätt och i mottliga mängder, barn ska få utforska i ordbehandlingsprogram och andra bra 

utmanande program och spel som har med svenska och matematik att göra (ibid). Förskola 4 

använde sig av både pedagogiska spel och programmet Word, jag tror att det är bra för barnen 

att variera mellan olika spel och program. Programmet Word är ett bra program där barnen får 

utforska tangenterna på datorn samt få skriva själv utan alla instruktioner och krav som finns 

på många spel. Medan ett pedagogiskt spel innehåller mer instruktioner och mer saker att 

trycka på och göra, jag tror att det är bra att ha en bra balans mellan dessa. De pedagogiska 

spelen handlar ofta om matematik och svenska där barnen får möjlighet att lära sig allt från 

siffror, bokstäver, färger och former. 

Som jag nämnt tidigare var det mest pedagogiska spel som användes på de förskolor jag 

gjorde min undersökning på. Jag anser att de spelen som fanns på förskolorna var både bra 

och dåligt. Ett spel som de använde på förskolorna 3 och 4 var ”katten Gustaf”, jag tycker att 

detta spel var ett bra pedagogiskt spel som handlade om matematik. Det fanns många olika 

matematiska svårighetsgrader i spelet. De fick möjlighet att lära sig räkna, både framlänges 

och baklänges, fylla i luckor där en siffra saknades, para ihop ett tal med rätt siffra och så 

vidare. Jag trycker att detta var ett spel för de lite äldre barnen, det fanns mycket humor i 

spelet i form av roliga figurer och bilder, spelet blev samtidigt en bra lärsituation för barnen. 

Alexandersson (2001) understryker att det är bra för barnens lärande när spelen berättar eller 

visar en sak med både bild, ljud, text och animation. Han menar att det är ett bra sätt att lära 

sig olika saker eftersom alla lär sig på olika sätt. Alexandersson skriver även att det är en 

fördel med pedagogiska spel för att lärandet ofta sker utan att barnen tänker på det. En annan 

viktig företeelse barnen ska ha med sig är att de ska kunna fråga sig fram, pröva sig fram och 

gissa sig fram (Alexandersson, m.fl. 2001). Detta såg jag tydligt när jag var ute på förskolorna 

1, 3 och 4, barnen samarbetade bra och hjälpte varandra och frågade om de inte kunde, de 

provade även sig fram tills det blev rätt. Jag anser att det är bra att barnen får samarbeta vid 

datorn, ofta är barnen bra på olika saker och kan därför hjälpa varandra. Barn lär sig genom 

att lära ut och lära sig av någon annan. På förskola 1 spelade två pojkar ett spel som heter 

”Lekis” från ”Lek och lär” det spelet är också till för lite äldre barn. Pojkarna samarbetade bra 

och kom fram till lösningar tillsammans. I spelet fick de möjlighet till att lära sig former, 
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bokstäver, siffror och färger. Detta är alltså ett allsidigt spel där de får lära sig lite av allt. Det 

är ett varierande och roligt spel. Pedagogen berättade att de hade spelet ”Kalle kunskap” som 

var jättebra för de minsta barnen där det räckte med att dra musen till olika objekt på skärmen 

för att det skulle hända något, man behövde alltså inte klicka på saker för att ta sig vidare. 

Resultatet visar att det inte var någon av pedagogerna som satt med vid datorn på någon av 

förskolorna, alla pedagoger sa att det inte fanns tid men att de gärna skulle ägna mer tid till att 

vara med och hjälpa barnen vid datoranvändningen.

4.3 Vad behövs utvecklas inom IKT på förskolorna?
Efter alla intervjuer och observationer såg jag att alla förskolor hade gamla datorer. Två 

förskolor förklarade även att alla spel inte fungerade i datorerna för att datorn var för gammal. 

I läroplanen (2010) står det att: 

”Förskolan ska 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.” (Skolverket, 2010 s.9-10). 

För att kunna sträva efter detta måste förskolorna ha bra och fungerande teknik. Jag anser att 

både barnens och pedagogernas intresse skulle öka om de kände att de hade fungerande teknik 

där de kunde utforska och utvecklas inom många ämnen. Resultatet visar att alla pedagoger 

har viljan till att utveckla datoranvändningen men att det är olika hinder på vägen till 

utvecklingen. En genomsyrande faktor i alla förskolor är bristen på pengar. Båda pedagogerna 

på förskola 1 och 4 anser att pengar sätter det största stoppen för utvecklingen. Pedagogerna 

på förskolorna 2 och 3 anser att de har för lite kunskap om datorn och att barnen nästan kan 

mer än pedagogerna. Alla pedagoger hade fått utbildning via PIM och enligt skolverkets 

rapport (2010) är PIM IT – praktisk mediekompetens det huvudsakliga stödet till 

kompetensutveckling för undervisningen inom förskolorna. PIM är en webbsida där 

pedagoger kan få en praktisk utbildning via webben (Skolverket, 2010). Utifrån mina 

undersökningar och intervjuer ser jag att pedagogerna anser att de enbart fått utbildning om 

olika program som pedagogerna kan använda sig av men inte någon kunskap om vad som kan 

göras för barnens lärande. Detta tror jag är ett stort hinder när det gäller datorns utveckling 

inom förskolan. Jag kan tänka mig att det finns många pedagoger som inte tycker att 

datoranvändandet ska förekomma i förskola på grund av att de har för dålig kunskap. De blir 

rädda för att ta in datorn i förskolan för att det är något nytt som det behövs mycket tid för, för 
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att det ska bli ett lärande tillfälle för alla. Nohrstedt (1999) understryker att det är viktigt att 

pedagoger har bra kunskap om IKT och lärande för att hjälpa och ge barnen möjligheter till 

att utvecklas (ibid). Även Rask (2006) menar att det ställs extra krav på kunskap och 

engagemang för att hänga med i det nya. Kraven ställs och reaktionerna blir ofta olika hos 

människor när det gamla möter det ny. En del blir stressade och känner obehag medan andra 

ser det som en stor möjlighet till att kunna utvecklas (ibid). Pedagogerna på förskola 2 och 3 

sa att alla pedagoger på förskolan borde få en bra utbildning där de får lära sig hur man 

använder datorn på ett pedagogiskt sätt som hjälper barnen att utvecklas. Det håller jag med 

om, det räcker inte med att en pedagog på en förskola kan mycket om datorer, utan det blir ett 

bättre lärande om alla kan. Det är en viktig del i lärandet och individanpassningen. Pedagoger 

ska vara medvetna om vad barnen gör vid dator för att vara medvetna om vad de lär sig och 

vad som är barnets svårigheter vid datorn. En ”fara” som kan uppstå om pedagogen inte är 

medveten om hur det går för barnet vid dator är att barnet kör fast och börjar leka istället för 

att be om hjälp. Om detta händer kommer barnet lära sig att det går att ”leka bort” saker som 

de inte kan eller är osäker på. Leken kan även börja om barnet känner att han/hon inte 

upplever några utmaningar, alltså om spelet är för lätt (Alexandersson m.fl., 2001). 

Resultatet visar att pedagogerna på förskolorna 2 och 3 hade dåliga kunskaper om datorer och 

använde inte datorn speciellt mycket för privat bruk. Medan pedagogerna på förskolorna 1 

och 4 använde datorn flitigt för privat bruk och hade därmed större intresse och vilja för att 

utveckla användandet av datorn i förskolan. Här kunde man se att varken ålder eller 

utbildningen spelade någon roll i hur pedagogernas inställning till datoranvändandet var. Tre 

utav alla pedagoger tycket att det blev för mycket nöje och för lite lärtillfällen för barnen när 

de satt vid datorn. Pedagogen på förskola 1 nämnde inte att hon tyckte att det var för mycket 

lek framför datorn men påpekade flera gånger att de behövde andra spel för att kunna utmana 

alla barn på deras nivå samt ha mer pedagogiska spel. Jag anser därför att det är viktigt att alla 

pedagoger på varje förskola får en utbildning om hur man kan använda datorn tillsammans 

med barnen för att det ska bli ett så bra lärtillfälle som möjligt. Jag tror ofta att bristen ligger i 

att det finns för lite kunskap för att kunna göra ett lärtillfälle roligt och intressant.  

4.4 Metoddiskussion
Att spela in intervjuerna var till stor hjälp när jag skulle sammanställa alla intervjuer. Jag hade 

därmed stor nytta av inspelningarna för att kunna använda mig av citat och kunna gå tillbaka 

för att lyssna på vad de svarade på frågorna. Jag skulle kunna ha skickat ut alla intervjufrågor 
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till pedagogerna för att få mer utförliga och genomtänkta svar. Jag skulle även ha kunnat 

begränsa frågorna mer och haft mer ingående och djupare frågor kring mina frågeställningar 

för att få mer utförliga svar. Jag skulle även ha kunnat intervjua alla pedagoger på förskolorna 

för att få mer säkrare svar på vad förskolan stod för och inte den enskilda pedagogen. 

Jag observerade barnen för att kunna se hur datorn användes i verksamheten och kunna 

jämföra med både intervjuer och andra observationer. För att verkligen få ut så mycket som 

möjligt om datoranvändningen och om de pedagogiska spelen skulle jag själv kunnat sitta vid 

datorn för att se hur alla spel fungerade. Det var svårt att få en helhetsbild av hur spelen 

fungerade och vad spelen innehöll. Jag anser inte att det påverkade resultatet särskilt mycket 

men att jag antagligen skulle ha fått ett tydligare resultat om jag satt mig in i spelen och 

barnens kunskaper om spelen mer. För att få ett ännu säkrare resultat skulle jag ha kunnat 

observera vid olika tidpunkter och olika barn på varje förskola.

4.5 Slutsats
I min studie har syftet varit att undersöka om användandet av datorn i förskolan utgör ett 

lärtillfälle eller ett tidsfördriv för barn?

Studien har visat att 3 av 4 pedagoger tycker att datorn enbart blir ett nöje. Alla förskolorna 

strävar efter att få bättre datorer och pedagogiska spel. Det som sätter stopp för utvecklingen 

är pengar, tid och kunskap. Vad barnen får för möjlighet att lära sig vid datorn beror till stor 

del på pedagogernas mål, inställning, erfarenheter och kunskaper. De spelen som används på 

förskolorna ger barnen möjlighet att lära sig bland annat bokstäver, siffror, former och sortera. 

Målen som finns på förskolorna spelar en stor roll för hur mycket barnen lär sig om 

grundläggande datakunskap. Alla förskolor hade som mål att barnen skulle ha en rolig 

lärsituation framför datorn. Resultatet visar även 3 av 4 förskolor hade som mål att barnen 

själva skulle sätta på och stänga av datorn och spelen. Av min studie kan man tydligt se att 

barnen som sitter tillsammans framför datorn samarbetar bra och stöttar varandra. Genom 

mina erfarenheter från praktik och vikariat kan jag se att det finns lite tid för att pedagogerna 

ska kunna sitta med barnen vid datorn. För att lösa detta gäller det att pedagogerna tar sig tid, 

genom att till exempel pedagogen sitter vid datorn och samtidigt ”har ett öga” på resten av 

barngruppen istället för att sitta vid ett bord tre meter längre bort. Som pedagog gäller det att 

planera sin tid i verksamheten, pedagoger kan komma överens att en pedagog sitter vid datorn 

med några barn och de andra sköter resten av barngruppen. 
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4.6 Vidare forskning
Jag tycker att det vore intressant att göra en större undersökning om datoranvändningen och 

även se om det skiljer sig åt mellan olika kommuner. Något att undersöka är även varför de 

använder datorer och vad barnen anser om datorn. Det är några saker som jag tycker vore 

intressant att undersöka vidare.
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Bilaga 1
Brev till pedagogen

Hej!
Jag heter Sofia Larsson och är lärarstudent vid Karlstads universitet. Jag läser min sista termin 

på lärarprogrammet med inriktning mot förskola och förskoleklass. Jag ska nu börja skriva 

mitt examensarbete där jag har valt att skriva om IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) i förskolan. 

Jag har valt att skriva om datoranvändningen på olika förskolor. I min undersökning kommer 

jag att använda mig av intervjuer med pedagoger och även observera några barn. Intervjun 

kommer att ta ca 15 min och jag kommer att spela in intervjun för att kunna analysera och gå 

tillbaka till svaren. När jag är klar med analyserna kommer inspelningen att kasseras. I mitt 

arbete kommer jag inte att använda mig av kommunen, förskolan, pedagogens eller barnens 

namn. Deltagaren kan när som helst avbryta undersökningen. Skulle vara mycket tacksam om 

just ni skulle vilja vara med i min undersökning. 

Hör gärna av er om ni undrar över något!

Vänliga hälsningar

Sofia Larsson

Tel: ***-*******

Mail: *****_**********@hotmail.com
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Bilaga 2 

Brev till vårdnadshavare

Hej!

Jag heter Sofia Larsson och är lärarstudent vid Karlstads universitet. Jag läser min sista termin 

på lärarprogrammet med inriktning mot förskola och förskoleklass. Jag ska nu börja skriva 

mitt examensarbete där jag har valt att skriva om IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) i förskolan. 

Jag har valt att skriva om datoranvändningen på olika förskolor. I min undersökning kommer 

jag att använda mig av intervjuer med pedagoger och även observera några barn. Därför 

undrar jag om det är okej för er att jag observerar ert barn vid datoranvändningen? I mitt 

arbete kommer jag inte att använda mig av varken kommunen, förskolan, pedagogens eller 

barnens namn. Deltagaren kan när som helst avbryta undersökningen. Skulle vara mycket 

tacksam om jag fick observera ert barn. 

o Jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen.

o Jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen.

Hör gärna av er om ni undrar över något!

Vänliga hälsningar

Sofia Larsson

Tel: ***-*******

Mail: *****_**********@hotmail.com

1
2
3
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Bilaga 3

Intervju

• Vad du har för utbildning inom pedagogik?

• Hur länge har du jobbat inom förskolan?

• Har du/ni fått någon utbildning i IKT/ vilka erfarenheter har du?

• Vilka mål har ni med att använda datorn?

• Hur introduceras datorn på förskolan?

• Vilka sitter vid datorn, hur länge?

• Vad gör barnen vid datorn?

• Gör alla barn samma saker vid datorn?

• Vart är datorn placerad?

• Vilken inställning har du till IKT i förskolan?

• Fördelar med IKT i förskolan? 

• Nackdelar med IKT i förskolan?

• Utvecklingsområden inom IKT i förskolan?
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Bilaga 4

Observationsschema

• Sitter barnen enskilt?

• Hur länge sitter barnen vid datorn?

• Vad gör barnen vid datorn?

• Är pedagogen med vid datoranvändandet?

• Vad lär sig barnen?

• Har barnen roligt och blir det ett lärtillfälle?

• Hjälps barnen åt? (om de sitter tillsammans)
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