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Abstract 

 

The purpose with this research is to see how and for what the computer is used in preschool, if 

the children cooperate in front of it and what´s the teacher’s attitude against children’s 

computer use in preschool is. The method was to do interviews with teachers and observations 

of children using the computer. It became two observations and three interviews. The 

observations were written down by protocol and the interviews were referenced and 

similarities and differences were produced from these.  

 

The result shows that the teachers have different views on how important the computer is on 

children´s learning. Some means that the children’s learns a lot and that they cooperates and 

communicates in front of the computer. While one think that the computer can be used too 

much and doesn’t want it to replace the free play and that it in fist hand should be used to seek 

information.  

They had different computer programs at the preschools, some hade pedagogical game while 

one had only a drawing program; they used the computer to seek information and to write in 

Word. 

Through my observations I saw that the children most cooperated when they played the 

pedagogical games were they were going to solve mathematical problems. But they also 

helped each other if they needed too and they learned through looking what the other one 

were doing.  

 

Keywords: technology in preschool, children’s computer use, children’s cooperation.    
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning är att titta på hur och till vad datorn används i förskolan, om 

barnen samarbetar framför datorn och vad pedagogernas inställning till att barnen använder 

datorn i förskolan är. Metoden var att göra intervjuer av pedagoger och observationer av barn 

när de sitter framför datorn. Det blev två observationer och tre intervjuer. Observationerna 

skrevs ner i löpande protokoll och intervjuerna refererades och likheter och skillnader togs 

sedan fram ifrån dessa.  

 

Resultatet visar att pedagogerna har olika syn på hur viktigt datorn är för barnens lärande. Ett 

par menar att barnen lär sig en hel del och att de samarbetar och kommunicerar framför 

datorn. Medan en anser att dator inte får användas för mycket eller ersätta leken och att den 

främst ska vara till för kunskapssökande.  

De hade olika dataprogram på förskolorna, några hade pedagogiska spel medans en annan 

hade enbart ritprogram, de använde även datorn till att söka information och att skriva i Word. 

Genom mina observationer såg jag att barnen främst samarbetade när det spelade pedagogiska 

spel där de skulle lösa olika mattetal. Men de hjälpte varandra om det behövdes och lärde sig 

genom att titta på hur den andre gjorde.  

 

Nyckelord: teknik i förskola, barns datoranvändning, barns samarbete.  
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1. Inledning 
Eftersom datoranvändning är en sådan stor del av våra liv idag så tycker jag att det är viktigt 

att barnen tidigt ”vigs” in i den världen och får lära sig hur en dator fungerar så att de när de 

blir äldre har en bra grund att stå på.  

 

Jag har valt att undersöka hur 4-5 åringar i förskolan använder datorn och hur de samarbetar 

med varandra framför datorn. Jag tycker det ska bli intressant att se hur barnens samarbete ser 

ut, då jag tror att det blir mycket samarbete just framför datorn. 

 

Jag läser till förskollärare vid Karlstads universitet med inriktning naturkunskap, vilket 

innebär att vi har fått läsa mycket om teknik och även de andra naturvetenskapliga ämnena. 

Jag tycker att det är viktigt att vi använder våra kunskaper inom dessa ämnen tillsammans 

med barnen så att de förstår att de är viktiga för våra liv och finns med i det mesta vi gör.  

 

Att arbeta med dator tillsammans med barn är inget jag har någon direkt erfarenhet av och jag 

har inte heller läst så mycket om det tidigare. 

Men jag tycker att det är intressant och efter att ha gjort klart detta arbete hoppas jag att jag 

har mycket mer kunskap om att arbeta med dator i förskola som jag kan ta med mig ut i 

arbetslivet.  

Pedagogerna tror jag har en mängd olika åsikter om detta ämne, en del är säkert emot och en 

del tycker nog att det är väldigt bra att barnen får använda dator. Det ska bli kul att se vad de 

pedagoger jag intervjuar har för åsikt om det här.  

 

Teknik är något som genomsyrar det mesta vi gör utan att vi kanske tänker på det och det var 

därför jag tyckte det var intressant att skriva om det. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet är att undersöka hur och till vad barnen i förskolan använder datorn.  

1.2 Frågeställningar 

 

• Hur och till vad används datorn av 4-5 åringarna i förskolan? 

• Hur samarbetar barnen med varandra framför datorn? 

• Vad är pedagogernas inställning till att barnen använder datorn i förskolan? 

 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Styrdokument 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) står det att användandet av material och teknik kan 

stödja barns lärande och multimedia och informationsteknik kan med fördel användas i vid 

olika tillfällen i förskolan (Skolverket, 2010).  

Där står även beskrivet att det ingår i förskolans uppdrag att barnen ska komma i kontakt med 

och se hur enkel teknik fungerar, pedagogerna ska även försöka ta fram barnens intresse för 

olika medier. Det ligger även i förskolan uppdrag att se till att barnen utvecklar ett intresse för 

både teknik och naturkunskap, de ska komma i kontakt med dessa ämnen i förskolan (Lpfö 

98/10).  

Här följer de citat som bäst beskriver hur läroplanen (Lpfö 98/10) ser på barn och teknik i 

förskolan.  

”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 

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

fungerar ” (Lpfö 98/10, Skolverket 2010, s.10) 

”Förskollärare ska ansvara för 

• att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 
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- stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik” (Lpfö 98/10, 

Skolverket 2010, s.11) 

 

”Arbetslaget ska  

• utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation 

samt för matematik, naturvetenskap och teknik” (Lpfö 98/10, Skolverket 2010, s.11) 

I lgr 11 står det att barnen ska utveckla sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet 

för att kunna föra sig i en teknik-intensiv värld (Skolverket 2011).  

 

2.2 Barn lär av varandra 

I denna studie är jag intresserad av barns samspel med varandra. Säljö (2000) argumenterar att 

kunskap först finns i samspel mellan människor för att sedan bli en del av den enskilde 

individen.  

Piaget (1896-1989) menar att vuxnas hjälp för att utveckla moraliska värderingar till barnen 

behövs men är inte tillräcklig och för att barnen ska kunna utveckla denna känsla bör det ske i 

samverkan med andra barn. 

Piaget menar också att barns tänkande stimuleras av motstånd som inte kommer ifrån vuxna, 

utan när barn diskuterar med andra barn så uppstår det situationer där de kan ifrågasätta sitt 

eget tänkande eftersom de är mer på samma nivå (Williams, 2006). 

Williams, Pramling Samuelsson och Sheridan (2000) skriver om barn som löser problem 

tillsammans. Barn delar upp arbeten emellan sig och den som kan mest får rollen som 

”gruppledare” och de andra blir övervakare. Den som övervakar kan då bidra med sina åsikter 

om vad som är bra och dåligt osv. De tar upp ett exempel på barn som sitter vid datorn, där 

barnet som har hand om musen blir ledare och det barnet som sitter bredvid blir observeraren.   

Sträng och Persson (2003) skriver att barn lär sig genom att titta på hur andra gör och de 

erfarenheter barnet får i en sociokulturell gemenskap leder till en utvecklad kunskap. Barnen 

utvecklas mer och mer hela tiden men det sker inte av sig självt utan är beroende av att barnet 

ingår i sociala lärandesituationer.  
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Williams, Pramling Samuelsson och Sheridan (2000) talar om att lärande mellan lärare och 

barn är något båda parter vinner på. Den som lär sig utifrån att denne frågar och får 

återkoppling och den som undervisar genom att denne får omformulera sin kunskap för att 

den lättare ska kunna föras vidare till nästa part, vilket gör att läraren får använda sin kunskap.     

Enligt Williams (2006) så lär barn lättare av varandra eftersom de pratar ”samma språk”, de 

pratar på ett sätt som den andre kan förstå. De tar argument och respons ifrån andra barn 

seriöst och de kan få konstruktiv återkoppling på sitt sätt att begripa saker.  

Williams Pramling Samuelsson och Sheridan (2000) Beskriver barns rätt att få säga sin 

mening. De menar att få säga vad man tycker och våga utmana andras åsikter gör barnen mer 

självständiga och de får ta ansvar för sina egna åsikter och andras välmående. 

 

2.3 Barn och datorer 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) beskriver att utvecklingen pekar mot att vi 

kommer att använda datorer som kommunikationsmedel och läromedel ännu mer i framtiden. 

Vi letar idag ofta efter information på nätet via en dator än någon annanstans.  

De menar även att användandet av pedagogiska datorspel är en aktivitet som kan jämställas 

med att läsa, se på film eller liknande. Kan man kalla pedagogiska datorspel för läromedel så 

kan man även säga att datorvärlden kan användas till undervisning. De pedagogiska 

dataspelen är utformade på så sätt att de ska motsvara barns sätt att lära sig. Programmen kan 

jämföras med de läromedel som vi annars har, såsom textböcker och olika häften t.ex.   

Ljung-Djärf (2004) menar att tekniken förväntas i undervisningssammanhang förbereda inför 

framtiden samt bidra till lärande och förändring av undervisningen.  

När det handlar om IKT (informations- och kommunikationsteknik) i förskola och skola 

brukat tre motiv tas upp enligt Alexandersson m.fl. (2001). Inlärningsaspekten är den första. 

Att ha dator i förskola har gjort att det blivit mer variation och har förändrat arbetssätten. 

Relationen mellan barnen och pedagogerna har även de förändrats. Det andra motivet är 

arbetslivsaspekten. Samhället förväntar sig att skolan skall förbereda barn och ungdomar inför 

arbetslivet och i det ingår tekniken. Demokratiaspekten är det tredje motivet. Alla ska ha 

likvärdig utbildning på datorområdet och det är nödvändigt med sådan kunskap i en 

fungerande demokrati.   
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Tron på att datorn skulle kunna förbättra skola och lärande har kritiserats en del enligt 

Trageton (2005). Att använda sig av distansutbildning bland annat ger en förlust av 

verklighetskänsla och det blir ett väldigt anonymt sätt att studera på.   

Trageton (2005) beskriver också att det inte finns tillräckligt med stöd för att användandet av 

IT i grundskolan skulle förbättra varken elevers kunskaper eller undervisningen. 

Enligt Healy (1998) så utsätts eleverna för ett experiment, att se om datoranvändandet kan 

förbättra inlärningen och förbereda barnen för framtiden, men hon är osäker om den verkligen 

gör det.   

Hennes forskning visade även att det datorstyrda lärande som barnen får är mindre 

upplyftande för hjärnan än vad t.ex. brädspel är. En del av de mest pedagogiska spelen kan ha 

skadlig inverkan på kreativiteten och motivationen. 

Alexandersson (2002) skriver dock att datorn förutom att förmedla kunskaper även utvecklar 

barns sociala relationer. Barnen får ett samspel som är annorlunda än många andra situationer 

i klassrummet. Det blir ett kulturellt redskap som gör att barnen utvecklas tillsammans med 

varandra. De diskuterar och tar hjälp av sina kompisar.  

Ljung-Djärf (2004) anser att utbildningens avsikt är att förbereda inför arbete och framtid och 

eftersom teknik är en stor del av samhället så blir det naturligt att den blir en del av skola och 

förskola.  

Alla har inte en dator hemma och för att kompensera det och göra så att teknikutbildning blir 

likvärdig för alla så har datorn integrerats i utbildningen.  

Ljung-Djärf (2004) skriver också att på senare år så har datorn blivit vanligare i förskolan och 

personalen har därför utbildats inom datakunskap för att kunna hjälpa barnen på ett bra sätt.  

Folkesson (2004) tar även hon upp det här med att lärare är rädda att eleverna får för lite 

vuxenkontakt när de använder dator.  

Hon menar även att eleverna samarbetar med varandra framför datorn men att de även lätt kan 

tröttna på vissa program eller ha svårigheter med att bemästra tangentbordet. Och en annan 

negativ effekt kan vara att tekniken ibland krånglar.  

Klerfelt (2007) beskriver en undersökning där de tittat på barns samspel vid datorn och 

jämfört den med deras samspel vid andra aktiviteter. De kom fram till att samarbetet barnen 
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hade framför datorn var engagerat och barnen hjälpte verkligen varandra och de var 

målinriktade. De samarbetade i högre grad vid öppen mjukvara (t.ex. Word) i jämförelse med 

färdiga pedagogiska program. Ändå valde lärarna ofta de färdiga programmen och gjorde det 

med en tilltro till deras möjligheter att ge barnen kunskaper inom olika ämnen såsom 

matematik t.ex. 

Att använda pedagogiska datorspel menar Alexandersson m.fl. (2001) kan motivera barn till 

att lära sig ett visst innehåll. De anses roligare än böcker och andra läromedel då de blandar, 

musik, bild och text. De får inte heller bara ett innehåll tilldelat att läsa utan gör något med 

det. Det blir en rolig inlärning. Och eftersom det är roligare än andra sätt att lära sig saker på 

så håller barnen på med det längre vilket kan göra att de lär sig mer.  

Ett argument som Healy (1998) tar upp är att IT är dyrt, inte bara vad gäller pengar utan även 

utvecklingstid, den tid när hjärnan, kroppen och själen formas som mest. Hon menar att barn 

som sitter mycket vid datorn förlorar en del av sin utveckling av kropp och hjärna när de 

kunde gjort andra saker istället som utvecklar dem på ett bättre sätt. Så vi måste ha en kritisk 

analys innan vi bestämmer hur och när det ska användas för barn och ungdomar. 

Trageton (2005) menar att det i USA har bekräftats stora skadliga effekter på mindre barn 

efter att de överdrivet och ensidigt använt vuxenstyrda program på Internet och CD-rom. 

Allting ska gå så snabbt nuförtiden och sitter man på Internet så dröjer det inte mer än någon 

sekund innan man kommit in på nästa adress man klickat på. Detta leder till att barn idag har 

svårt att koncentrera sig. 

Han beskriver även en undersökning som gjordes 2002. Barn ifrån några 

handskrivningsklasser (som börjat undervisningen med att skriva bokstäver för hand) och 

barn ifrån datorklasser (som börjat skrivundervisningen på datorn) fick en tryckt text ifrån en 

lärobok och blev tillsagda att skriva av den så fint de kunde på två minuter. Texterna 

bedömdes av två grundskollärare och resultatet visade att datorklasserna var bättre. Detta 

betyder att de som började med datorundervisning skrev snyggare än de som började med att 

lära sig skriva på papper. Datorklassen skrev däremot något långsammare men det rättades till 

när de sedan började skrivundervisningen på traditionellt sätt (2005). 

Alexandersson m.fl. (2001) menar att det inte finns självklara motiv till att använda 

pedagogiska datorspel men att det finns antaganden om att olika lärprocesser kan förbättras 

med hjälp av detta.   
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 De beskriver även att samarbetet och kommunikationen barn emellan när de använder 

pedagogiska datorspel mest visar sig genom pekningar. De pekar på skärmen där de vill att 

kompisen ska trycka och uppmanar samtidigt kamraten att åka dit. De behöver inte alltid 

använda ord alls utan kan bara peka i vissa spel.  

Ljung-Djärf (2004) beskriver det som att pedagoger tycker datorn är viktigt på två sätt, dels 

att barnen har något att göra, dels att de lär sig saker. Det huvudsakliga är att barnen har något 

att göra. Förskolans verksamhet är ofta i full rörelse och för att barnen ska få en lugn stund, 

kan de få gå och sätta sig vid datorn. Pedagogernas osäkerhet i hur man använder tekniken gör 

att de ibland inte låter barnen pröva sig fram tillräckligt mycket.  

Ljung-Djärf (2004) trycker även på att datorn inte är något av sig självt utan blir vad man gör 

det till. Den kan användas på hur många sätt som helst och vi väljer själva hur och till vad vi 

ska använda den och vilken programvara, vilka spel som vi vill utrusta den med.  

Litteraturgenomgången visar att teknik i undervisningssammanhang är till för att förbereda 

inför framtiden och pedagogiska datorspel kan samställas med andra läromedel. Men det finns 

de som även anser att pedagogiska datorspel kan ha skadlig effekt. Men genom att använda 

datorn som redskap så får barnen både samspel och kommunikation i hög grad.   
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3. Metod                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                

I studien används kvalitativa intervjuer (Trost, 2010). Observationer görs med löpande 

protokoll. Den litteratur och forskning som använts är sådan som passat ämnet. Pedagoger har 

intervjuats för att se deras syn på vad barnen gör vid datorn och observationer av barn har 

genomförts när de sitter framför datorn för att se vad som kan tydas utifrån det.  

 

3.1 Urval 

 

Undersökningar har genomförts i en liten stad i Mellansverige. Intervjuer med pedagoger och 

observationer på barn var det metoder som användes i undersökningen. Ifrån början var det 

tänkt ha med fler intervjuer och observation än de 3 resp. 2 som till slut kunde genomföras.   

Undersökningen startade med ett telefonsamtal till en slumpvis vald förskola i staden för att 

fråga om jag kunde tänkas få komma och intervjua pedagoger och/eller observera barn. De 

tyckte inte att de använde sig tillräckligt av datorn för att jag skulle få ut något av mina 

undersökningar där. De tipsade om en annan förskola som det visade sig inte hade tid. Så 

fortsatte det tills jag hade ringt alla förskolor i staden och det slutade med tre intervjuer och 

två observationer.  

 

3.2 Genomförande 

 

Förskolorna kontaktades via telefon och ibland framkom tips om vilka som vore bra att ringa 

härnäst. Efter att ha ringt runt till alla förskolor i staden så slutade det med tre intervjuer och 

två observationer. Det var många som inte kunde med en rad olika anledningar, de hade 

mycket innan jul, de hade redan elever som var där och gjorde uppgifter, många 

sjukskrivningar, de använde sig inte av datorn i så hög grad eller datorn var trasig.  

Tre pedagoger intervjuades och frågorna till det finns som Bilaga 1. De intervjuades enskilt 

och de fick själva välja vart på förskolan intervjun skulle äga rum. Två barnpar observerades 

när de satt framför datorn och då användes löpande protokoll (Johansson & Svedner 2006) där 

precis allt som hände och sades skrevs ner.  
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3.3 Datainsamlingsmetoder 

 

I undersökningen användes kvalitativa intervjuer. Det innebär att man ställer raka och enkla 

frågor och genom dem får innehållsrika svar (Trost 2010). Intervjufrågorna som ställdes till 

tre pedagoger på tre olika förskolor ligger under Bilaga 1.  

De intervjufrågor som användes var sådana som skulle hjälpa att svara på frågeställningarna. 

Inga onödiga frågor togs med utan bara de som behövdes för att få bra, användbara svar. 

Intervjuerna tog ca 15 min var, alltså sammanlagt 45 min.  

Observationer av två barnpar på två olika förskolor gjordes med hjälp av löpande protokoll. 

Allt som sades och gjordes skrevs ner vilket var till hjälp när undersökningarna skulle 

bearbetas. Jag satt i båda fallen bakom barnen och de visste att jag var där, men jag gjorde 

inget väsen av mig utan svarade bara om barnen pratade med mig, vilket de gjorde i den första 

observationen, men inte i den andra. Observationstillfällen var båda på ca 30 min.  

En diktafon eller liknande hade varit bra att ha under både intervjuerna och observationerna 

eftersom det då skulle vara lättare att få med allting som sades utan att missat något. Men 

tillgång till en sådan fanns tyvärr inte. Däremot tror jag att jag fått med i stort sett allt ändå 

och tror att om jag missat något så var det nog inte något som hade en avgörande betydelse 

för resultatet.  

 

Litteraturen hämtades ifrån Karlstads universitetsbibliotek och ifrån biblioteket i min 

hemstad. Jag har använt böcker som vi haft i tidigare kurser och resten utav litteraturen 

hittade jag genom att jag tittade på tidigare gjorde examensarbete med liknande 

frågeställningar.  

 

3.4 Databearbetning och analys 

 

Resultatet redovisas genom att de båda observationerna skrivs ner precis som de var och 

sedan jämförs för att hitta likheter och skillnader. Intervjuerna sammanfattas genom referat 

sedan jämförs de för att hitta likheter och skillnader.  
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3.5 Reliabilitet och validitet 

 

I undersökningen användes kvalitativa intervjuer och det är jag som forskare som tolkar 

pedagogernas svar. Det som användes var enkla, raka frågor, samma frågor till alla och det 

var enbart jag själv som gjorde alla intervjuer och jag tolkar deras svar som sanningsenliga. 

De som blir intervjuade skulle kunna ge de svar de tror att den som intervjuar vill ha men det 

finns ingen anledning att tro att de inte svarade sanningsenligt utan jag är säker på att det de 

svarade stämde. 

 

I observationerna på barnparen så stämmer allt som hände eftersom allt skrevs ner i löpande 

text, dock kan barnen ha blivit lite osäkra eftersom jag satt strax bakom dem och de kände 

inte mig, vilket kan ha gjort att de inte agerade som de annars skulle ha gjort. Men jag anser 

ändå att det nog var snarlikt hur det annars skulle ha varit. Tillförlitligheten är alltså ganska 

hög men eftersom det inte blev inspelat så kan något ha missats. Det kan vara en 

validitetsfråga att är så lite data. Träffsäkerheten är dålig eftersom det bara är två 

observationer, det skulle kunnat bli ett annat utslag om det var fler observationer med i 

undersökningen.  

 

3.6 Etiska överväganden 

 

För att skydda den intervjuades anonymitet så finns det fyra huvudkrav av individskyddskrav 

som används av forskare. Dessa har även jag använt. Det första är informationskravet som 

innebär att forskaren skall informera deltagna om deras uppgift och villkor i undersökningen, 

de ska även informeras om att de är frivillig medverkan. Det andra är samtyckeskravet vilket 

innebär att man ska få deltagarnas samtycke till medverkan i undersökningen och göra de 

medvetna på att de kan avbryta sin medverkan när som helst. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet vilket innebär att materialet behandlas konfidentiellt och att ingen kan 

kopplas ihop med undersökningen. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket 

innebär att undersökningen inte får användas i något annat sammanhang än just det den är 

menad för (Vetenskapsrådet 2002). 
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Personerna som har deltagit i min undersökning har frivilligt gått med på att vara med i 

undersökningen och de har fått veta vad min forskning gått ut på. De har blivit upplysta om 

att de kommer råda full anonymitet på vilka som deltagit och att materialet sedan kommer att 

förstöras.  

4. Resultat och analys 

 

Här berättar jag om två observationer och tre intervjuer.  

4.1 Observation 1 

 

I min första observation var jag på en förskola i en liten stad i Mellansverige. På den 

avdelningen jag kom till gick det 12 stycken femåringar. Datorn är placerad i en liten 

”skrubb” eller förråd med hyllor på båda sidorna där de har undanstoppat material de inte 

använder för tillfället. Mitt emellan dessa hyllor fanns ett bord där datorn stod och där fick 

precis två stolar plats framför. Ovanför datorn, närmare taket finns ett litet fönster. De har en 

dörr dit in och pedagogen berättar för mig att den brukar vara stängd och barnen sitter oftast 

därinne själva i lugn och ro. När jag är där sitter det två pojkar framför datorn och jag blir 

ombedd att sätta mig på en stol strax bakom dem. Pojkarna kallar jag för Johan och Kalle. 

 

Pojkarna berättar att de spelar Pettson och Findus, ett spel där man ska sköta om växterna i 

trädgården och lösa olika uppgifter. Jag frågar vad de har mer för spel och de visar upp de 

spelen som finns vilka är: Pippi, ett målarspel som heter kidpix, leka lär – förskola och Nalle 

Puh.  

 

Johan är den som sitter vid musen och han är helt inne i spelet medans Kalle som sitter 

bredvid har svårare att sitta still och pratar gärna med mig under tiden. Men mest utav allt 

försöker han hjälpa till med spelet. De får olika mattetal med hjälp av grönsaker och räknar de 

rätt så får de flytta fram på planen och till sist komma fram till en låda. Klarar de det så får de 

en del av ett ansikte som de ska försöka få ihop. Många utav talen är alldeles för svåra och 

pojkarna chansar mest tills det blir rätt.  

 



17 
 

De kommunicerar mycket med varandra och Johan frågar Kalle om de ska ta 6, och han svara 

– ”ja”. De chansar och det är rätt. De får då flytta fram.  

Den kommunikationen de har handlar nästan uteslutande om spelet. De dividerar med 

varandra om vilka tal de ska gissa på. – nej inte 4, utan 5. De gissar på det men det visar sig 

att det var sju sen. De skrattar och flyttar fram sin spelpjäs. De prövar sig fram med olika 

siffror hela tiden, räknar till tio och kommer ibland fram till vad det blir.  

Johan har hela tiden sista ordet eftersom det är han som kan ”klicka” vart han vill på planen.  

 

De börjar prata om andra spel och Kalle vill byta till ett annat, och de bestämmer sig för att 

gör det. Det har de gjort förut, för bytet av CD-romskiva går smidigt och de vet precis hur 

man ska göra.  

Nu vill Kalle byta plats och själv sitta vid musen, så han frågar om de kan byta. Nej får han 

till svar.  

 

De börjar med det nya spelet där de ska lägga lock på olika djur som kommer upp ur marken. 

Det går bra men de har inget samarbete här utan Johan spelar själv. Kalle vill fortfarande byta 

plats och nämner det flera gånger. Johan verkar tröttna och börjar dra musen fram och tillbaka 

över spelplanen. Kalle säger att han inte ska göra så, - ”blir så mycket dåligare då”.  

 

Nu byter de plats och Kalle väljer luffarschack. Man kan välja att spela mot en kompis eller 

spelet, han väljer spelet även fast Johan ville spela igen.  

Han börjar spela, man ska få tre eller fyra gubbar i rad på planen och samtidigt försöka stoppa 

den andre ifrån att få det genom att lägga sin gubbe i vägen.  

- ”Det var inte smart”, säger Johan om hur han lade sin pjäs.  

Han upprepar den kommentaren vid ett par andra tillfällen. Men hjälper inte till så mycket i 

början. Efter en stund tipsar han om platser han tycker att Kalle borde placera sin pjäs på.  

 

Det blir inte så väldigt mycket samarbete i det här spelet utan Johan säger till efteråt hur han 

skulle ha lagt pjäsen. Kalle blir väldigt sur när han förlorar men desto gladare de gånger han 

vinner.  

30 min har gått och det är dags för mig att gå så jag säger hej då och lämnar förskolan.  
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4.2 Observation 2 

 

Min andra observation gjordes även den på en förskola i en liten stad i Mellansverige. 

Förskolan har inriktningen Reggio Emilia. Jag fick komma in på en avdelning som hade barn 

mellan 3 och 5 år. Vi hade bestämt tid när jag skulle komma men när jag kom så fanns det 

inga barn där. Det hade snöat för första gången i vinter kvällen innan så barnen ville så gärna 

vara ute på gården efter frukost. Jag fick snällt vänta inomhus tills barnen tröttnat och kom in, 

vilket pedagogen trodde de skulle göra rätt snart. Under tiden tog jag mig en titt på lokalerna.  

Det var väldigt öppet mellan rummen och de var stora rum. De hade två datorer placerade 

väldigt öppet intill en vägg utanför ateljén. Framför datorerna stod två stolar.  

 

Efter att ha väntat i ca 30 min så kom två barn in, en pojke och en flicka. Flickan lite över 4 år 

och pojken skulle strax fylla 4. Jag kallar dem för Elsa och Martin.  

 

Pedagogen hade tidigare berättat att de enbart hade ett program som barnen använde. Ett 

gratisprogram som heter Tux-paint där de får måla med hjälp av olika mönster och färger.  

Så det är det som barnen får använda.  

 

De sätter sig vid datorn och Martin sätter sig vid musen och Elsa bredvid. Jag och pedagogen 

sätter oss vid ett bord bakom dem. Barnen vet precis hur man gör för att starta programmet 

och får igång det snabbt och lätt.  

 

Martin börjar trycka på ett mönster och trycker sen på skärmen där det ska vara, han måste ha 

använt sig av höger musknapp för på skärmen kommer det upp ett meddelande om att man 

ska komma ihåg att använda vänster musknapp. Man ska trycka OK där, så kan man fortsätta 

sen. Det förstår inte Martin, utan Elsa som har gjort detta förut flera gånger får hjälpa honom 

att trycka på den.  

 

Martin fortsätter, han skriver, säger han medan hans ritar svarta prickar och streck på 

skärmen. Meddelandet om att använda vänster musknapp kommer upp igen och Elsa hjälper 

honom utan att han behöver säga något. Han fortsätter rita streck och prickar och meddelandet 

fortsätter komma upp flera gånger, och när det kommer blir han helt nollställd, han vet inte 
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hur han ska göra. Elsa får hjälpa honom varje gång. Hon förklarar att ha ska trycka på OK, 

men han förstår inte utan hon får fortsätta hjälpa honom.  

 

De byter plats och Elsa får spela istället. Hon vet precis hur man göra och trycker fram olika 

mönster. Hon tar fram ett mönster med tegelstenar så att det ser ut som att hon gör en vägg. 

 – Hon bygger, säger Martin och börjar berätta en historia om byggande.  

Sen byter hon och gör grodor istället. Martin fortsätter prata om vad hon ritar för något, nu 

gör hon fåglar säger han och de pratar lite om det. Programmet säger namnet på engelska på 

det man väljer. Elsa klickar fram en ny vit bild och börjar göra flygplan.  

Martin vill då ha musen och hon ger den till honom direkt. Hon får direkt hjälpa honom att 

trycka OK på meddelandet igen. Han börjar trycka på allt möjligt, även utanför programmet 

på skärmen och olika saker kommer upp, han verkar inte veta vad han ska göra. 

Han vill veta hur man gör cirklar och Elsa visar honom. Hon väljer nytt papper åt honom och 

han vill ha blå färg, det gillar han, säger han. Så hon hjälper honom att få blå färg. Hon sparar 

den tidigare bilden och de börjar på en ny. När inte pojken kan så blir han väldigt frustrerad så 

hon tar över igen.  

 

Elsa ändrar till olika färger flera gånger och Martin kommenterar hela tiden vilka färger hon 

väljer. – Nu ser det ut som en riddarborg, säger han när hon väljer mönster.  

Hon gör ett hus menar hon och fyller pappret med tegelstenar. Hon målar det vitt precis den 

färg som hennes hus har säger hon. Martin säger att han har ett blått hus.  

 

– Men bygg då! säger han till Elsa.  Han vill göra det själv men kan inte. 

Han ser väldigt fascinerad ut över vad hon gör och han sliter inte blicken ifrån pappret.  

 

Elsa fortsätter att göra såpbubblor, sedan blommor. Efter en stund vill inte Martin sitta där 

mer, så han går därifrån.  Då slutar även Elsa spela.  

Pedagogen berättar för mig att Elsa brukar prata betydligt mer i vanliga fall, men att hon 

troligen blev lite blyg och osäker över att jag var där och tittade på vad de gjorde.     
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4.3 Intervjuer 

 

Här refererar jag resultatet av intervjuerna. Jag benämner pedagogerna som pedagog 1, 2 och 

3. 

 

4.4 Pedagog 1 

 

Pedagog 1 är 50 år och har arbetat sedan 70-talet. Hon var barnskötare först men läste en 

kortare period för att kunna bli förskollärare som hon är idag.  

Datorn på deras avdelning är för tillfället trasig men hon berättar att den finns i det stora 

rummet. Den är bakom en skärm så den är lite avskärmad samtidigt som den ändå är 

tillgänglig för barnen.  

Hon berättar att barnen inte får sitta där för ofta, max en kvart i veckan var, knappt det. De får 

även turas om. Datorn får inte ersätta leken menar hon. När de sitter vid datorn får de sitta två 

och två. 

De har två stycken spel till datorn som har funnits länge. Det är ett lek- och lär spel och ett 

mattespel. Men utöver spelen så söker de information om t.ex. något djur de vill veta mer om 

tillsammans med pedagoger vid tillfälle. De köper inte in några fler spel för tillfället men 

kanske i framtiden menar hon.  

Hon menar att datorn ska användas som en informationskälla, man ska lära barnen att det är 

så. Att det är en kunskapsbank, där man kan titta på t.ex. djur m.m.  

När jag frågar om hon tycker att det är viktigt att barnen får använda datorn så svarar hon att 

det är det i begränsad användning. Det får inte bli för mycket. Någon gång då och då bara. Det 

får inte ersätta lek. Det är enbart till för kunskap. Hon menar också att barnen ofta får sitta vid 

datorn mycket hemma och hon tycker då inte att de ska sitta vid den även på förskolan. Men 

hon förtydligar att hon inte heller vill hindra utvecklingen. 

Hon förklarar att barnen samarbetar en del när de sitter tillsammans framför datorn, de hjälper 

varandra om hur man spelar spelet osv. Men de flesta kan väldigt mycket redan innan om hur 

spelen går till så de behöver ingen hjälp.   
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4.5 Pedagog 2 

 

Pedagog 2 är 50+, förskollärare och har arbetat sedan 70-talet.  

Datorn på deras avdelning är placerad i en liten skrubb där barnen kan få lugn och ro. Barnen 

frågar och säger till när de vill sätta sig vid datorn och de får göra det nästan när som helst. De 

har ingen speciell tid som de får sitta där utan pedagogerna försöker bara se till så att det inte 

jämt blir samma barn som sitter där. Skulle flera barn vilja gå dit samtidigt så används ett 

timglas där de ställer in den tiden som varje barn får sitta vid datorn.  

Barnen sitter oftast två och två men det händer även att de sitter där själva. Det som används 

är olika spel, de har några stycken olika. Det är pedagogiska spel. De får även använda Word 

ibland där de får skriva lite. De köper för tillfället inga nya spel då det råder köpstopp i 

kommunen. De har haft samma spel länge men eftersom det är pedagogiska spel tycker hon 

inte att det gör något att de har funnits ett tag. 

Hon menar att datoranvändande ligger i tiden och att eftersom det används mycket i skolan så 

vill de förbereda barnen på det som kommer. Hon tror att de kan få med sig mycket inom 

läsinlärning och även matematik vid datorn.  

Hon menar att hon inte tycker att det är lika viktigt med datoranvändning för barnen som 

hennes 30-åriga kollegor tycker. Det är även viktigt att leka och samspela med sina kompisar 

menar hon men att man ändå inte ska sätta de två sakerna mot varandra.  

Hon tycker att barnen samarbetar till viss del framför datorn. En del vill klara sig själva 

medan andra hjälper och tipsar varandra. ”Där kan du trycka, så kommer du dit” osv. så kan 

barnen hjälpa varandra. Men hon menar att hon inte vet så mycket om hur barnen agerar 

framför datorn eftersom de pga. tidsbrist inte sitter så mycket med dem där.  

 

 

4.6 Pedagog 3 

 

Pedagog 3 är 35 år och har jobbat som förskollärare i 6 år. Hon gick en högskoleutbildning i 

Karlstad som heter Hinder och Möjligheter. Hon jobbar just nu på en Reggio Emilia förskola 

som har funnits i tre år.  

Datorn på deras avdelning är placerad lite utanför Ateljén där de sitter och målar och pysslar. 

Det är en öppen planlösning och där finns två datorer på ett skrivbord intill ena kortväggen. 
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Barnen ser datorn och får använda den när de vill. De har inga bestämmelser men hon att 

ingen sitter där för mycket eller för länge och det kanske är därför de inte behöver ha några 

bestämmelser. Barnen sitter där själva, två och två eller ibland tre, det varierar.  

De har bara ett program till datorn som heter Tuxpaint. Det är ett gratisprogram som de har 

laddat ner ifrån nätet. Det man gör på Tuxpaint är att rita med hjälp av olika mönster, färger 

osv. de kan ibland även få använda webbkamera och ta kort på sig själva och sedan sätta dit 

peruker m.m. De använder ibland pedagogernas bärbara dator till att visa bilder eller film på 

en stor duk de har på loftet. Köpa in spel är inget de tänker på utan är för tillfället nöjda med 

det spel de har, det har ju bara funnits i tre år sedan förskolan öppnade. 

Hon menar att datoranvändande gynnar barns samarbete och kommunikation. De ser hur den 

andre gör och berättar för varandra. Samarbetet är stort menar hon och de får mycket bra 

kommunikation framför datorn.  

Hon menar även att det är där vi är idag i samhället. Så man får hänga med och det är viktigt 

att barnen får in en datavana tidigt.  

 

4.7Likheter och olikheter mellan observationerna  

 

Likheter 

 

• Det var två barn som satt tillsammans framför datorn vid båda observationstillfällena. 

• De barn som kan spelet ”kör” bara på utan att behöva hjälp utan de vet precis vad de 

ska trycka på.  

• De hjälper varandra vid de tillfällen det behövs.  

 

Olikheter 

 

• Det var olika ålder på barnen vid de olika förskolorna. 

• Medans de två femåringarna vid den ena förskolan kunde det mesta om de spel de 

spelade så var det bara flickan som kunde på den andra förskolan. 

• Medans de både pojkarna tjafsade om vem som skulle sitta vid musen så bytte pojken 

och flickan plats så fort den ena ville det. 
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• Pojkarna hade ett pedagogiskt spel som gick ut på att lösa uppgifter och räkna matte 

medan de andra barnen hade ett målarspel. 

• Pojkarna hjälpte varandra och samarbetade när de skulle räkna matte medans det på 

den andra förskolan mest var flickan som fick ta över när pojken inte kunde. Det var 

inget direkt samarbete men jag tror att han lärde sig en del ändå genom att titta på vad 

hon gjorde. 

 

4.8 Likheter och olikheter mellan intervjuerna 

 

Likheter 

• Alla är utbildade förskollärare. 

• Alla menar att datorn är viktig för framtiden och ingen vill hindra utvecklingen. 

• Alla menar att barnen samarbetar när de sitter framför datorn. 

• Ingen utav förskolorna köper för tillfället in nya datorspel.  

• Barnen sitter oftast två och två framför datorn på förskolorna. 

 

Olikheter 

• De äldre förskollärarna tyckte det var mindre viktigt för barnen att använda datorn i 

jämförelse med den yngre som tyckte det var väldigt bra för barnen att använda dator.  

• På två utav förskolorna fick barnen sitta hur länge de ville medans på den tredje 

fick barnen enbart sitta en kvart i veckan.  

• På två av förskolorna användes pedagogiska spel medan den tredje enbart hade 

ett ritspel. 

• En pedagog tycker det är viktigt att barnen får datavana tidigt eftersom det är där 

vi är idag i samhället medans de andra inte tycker den ska ersätta lek (men man 

kanske inte ska sätta de emot varandra menar en av dem).  
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4.9 Sammanfattning resultat 

 

I båda observationerna hade jag med två barn men pojkarna i observation 1 var 5 år medan 

flickan i den andra observationen var 4 år och pojken där 3 men skulle snart fylla 4.  

Det användes lite olika dataprogram vid de olika förskolorna, Johan och Kalle hade 

pedagogiska spel där de fick lösa matematiska uppgifter tillsammans. Medan Elsa och Martin 

hade ett ritprogram där de fick rita teckningar med hjälp av olika mönster, former och färger. 

När Johan och Kalle spelade så samarbetade de lite just när det gällde att räkna ut hur de olika 

mattetalen. Efter att de spelat ett tag så börjar de argumentera om vem som ska sitta vid 

musen då Kalle också vill sitta där. Efter en stund byter de plats och Kalle spelar luffarschack. 

Där blir det inget samarbete. Men jag tyckte att de samarbetade bra när de spelade 

mattespelet. Vid Elsas och Martins ritprogram blev det inte så mycket samarbete då det var 

Elsa som kunde spelet och Martin visste inte helt hur det fungerade, därför blev det Elsa som 

fick hjälpa honom när det behövdes men till slut så fick hon sitta där själv och han tittade på. 

Jag tror att han lärde sig en del genom att titta även fast han inte gjorde något själv. 

 

Åldrarna på pedagogerna jag intervjuade var 50, 50+ och 35 år. Alla var utbildade 

förskollärare. På den första pedagogens förskola är datorn trasig, men hon berättar att den 

ändå inte används särskilt ofta. Barnen har den knappt en kvart var i veckan. Hon tycker att 

barnen använder datorn så mycket hemma ändå så det behövs inte även på förskolan utan ska 

enbart vara en informationskälla. Vid förskola två används datorn desto flitigare, och 

pedagogen menar att barnen lär sig en del om matematik och läsinlärning vid den. Vid 

förskola 3 används datorn också flitigt och det finns ingen gräns för hur länge barnen får sitta. 

Alla pedagogerna är överens om att datoranvändning ligger i tiden och ingen utav de vill 

hindra utvecklingen utan förbereda barnen för vad som ska komma. Men pedagog 1 tycker 

enbart att datorn är till för informationssökande och verkar inte tro att barnen kan få med sig 

något mer utav att använda den. Alla pedagogerna menar att barnen samarbetar framför 

datorn.    
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5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Jag har i min undersökning valt att använda mig av kvalitativa intervjuer (Trost, 2010) och 

observationer med löpande protokoll (Johansson & Svedner 2006). Jag fick ihop tre intervjuer 

och två observationstillfällen. Jag hade ifrån början tänkt ha med flera men efter att ha ringt 

runt till förskolorna i staden så slutade det med dessa då flertalet inte kunde utav olika 

anledningar. En del hade redan elever där som gjorde andra undersökningar, andra ansåg sig 

inte använda datorn tillräckligt mycket. Men det verkade som att många var rädda för ämnet, 

de tyckte inte de hade tillräcklig kunskap inom detta och vågade då inte ställa upp på intervju 

eftersom de var rädda att ”svara fel”.  Det är synd att fler inte kunde vara med men det fanns 

inte så mycket jag kunde göra åt det utan det vara bara att börja ändå.  

Pedagogerna intervjuades enskilt och de fick själva välja vart på förskolan intervjun skulle 

äga rum. Detta tror jag gjorde att de kände sig lite tryggare. Jag ställde raka och enkla frågor 

där jag lät dem svara utan att jag la något värde i det dem sa. Mina frågor baserades på mina 

frågeställningar så att jag skulle kunna besvara dessa. Jag tolkar pedagogernas svar som 

sanningsenliga. 

Observationerna gjorde av två barnpar och jag skrev ner precis allt som sades och gjordes i 

löpande protokoll. Jag satt bakom skulle jag göra annorlunda nästa gång, försöka sätta mig 

någonstans där se inte kan se mig. Men jag tror ändå inte att min närvaro har påverkat barnens 

sätt att vara nämnvärt. Den litteratur jag har med har jag hittat med hjälp av liknande 

examensarbetens referenslistor och utifrån tidigare kurser i utbildningen. Jag är nöjd med min 

litteratur och tycker att den hjälpt mig få fram mina resultat.  

För att skydda de intervjuades integritet och anonymitet använde jag mig av de fyra 

huvudkrav av individskydd som används av forskare. Dessa är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Jag berättade för alla i undersökningen att det var frivilligt deltagande och att de kunde dra sig 

ur om de inte ville vara med mer. De har även fått veta att de kommer vara helt anonyma och 

att materialet kommer att förstöras efteråt.  
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5.2 Resultatdiskussion 

 

5.3 Barns samarbete 

 

Jag kan utifrån min undersökning utläsa att barnen i den första observationen samarbetar när 

det kommer till matematikproblemen. Det är svåra tal som barn i förskoleålder oftast inte har 

lärt sig. Piaget menar att barns tänkande stimuleras av andra barn eftersom de då är på samma 

nivå och kan ifrågasätta sitt eget tänkande (Williams, 2006). Jag tror att det är det här som 

hjälper Johan och Kalle när de löser matematikuppgifterna. De diskuterar med varandra och 

lär sig antagligen lite mer genom att de gör det.  

 

När Elsa och Martin sitter vid ritprogrammet och ritar så samarbetar de inte så mycket 

eftersom Elsa kan spelet men inte Martin. Hon försöker hjälpa honom men han blir frustrerad 

och tittar hellre på henne när hon ritar. Barn lär sig genom att titta på hur andra gör de 

erfarenheter barnet får i en sociokulturell gemenskap leder till utvecklad kunskap (Sträng & 

Persson, 2003). Martin lär sig antagligen mer genom att titta på när Elsa spelar och nästa gång 

kanske han kan ännu lite mer och gången efter det ännu mer osv.  

 

Kunskap finns först mellan människor och blir sedan en del av den enskilde individen och 

hans/hennes tänkande (Säljö 2000). Detta visar hur viktigt samarbete är och det samarbete 

som Johan och Kalle hade har säkert hjälpt dem att lära sig lite mer.  

 

När Elsa ritade satt Martin bredvid och tipsade om vad han tyckte att hon skulle rita, han ville 

att hon skulle bygga och det kan man koppla samman med vad Pramling Samuelsson m.fl. 

(2000) säger om att barn löser problem tillsammans. De menar att barnen delar upp arbetet 

mellan sig och en blir ”gruppledare” de andra blir övervakare. De som övervakar kan bidra 

med åsikter om vad som är bra eller dåligt och de säger som exempel när barn sitter vid 

datorn att den som tar hand om musen blir ledare och den som sitter bredvid blir observatör.  

 

Pedagogerna jag intervjuade menar allihop att barnen samarbetar framför datorn, en utav 

pedagogerna menar även att kommunikationen är väldigt viktigt och att barnen verkligen får 
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använda den när de sitter tillsammans framför datorn. Det fick jag även se under 

observationerna där barnen kommunicerade med varandra större delen av tiden.  

 

5.4 Datorns användningsområden i förskolan 

 

I min undersökning har jag fått se barnen använda tre olika dataprogram. Ett pedagogiskt spel 

med matteuppgifter m.m., ett ritprogram och ett annat spel där det finns t.ex. luffarschack att 

spela på. Den första förskolan hade 5 olika pedagogiska spel, varav de spelade två stycken när 

jag var där, den andra förskolan hade bara ett spel, Tux-paint (ritspelet) så det var inte så 

många spel de hade att välja mellan. (Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) menar att 

användandet av pedagogiska datorspel kan jämställas med att läsa, se på film eller liknande. 

De tycker att man kan använda datorn till undervisning för spelen är utformade på sådant sätt 

att de ska motsvara barns sätt att lära sig. Programmen kan jämföras med olika läromedel.  

 

Pedagogerna som jag intervjuade menade att de hade pedagogiska datorspel, de använde 

Word där barnen fick skriva, de använde datorn som informationskälla där barnen får hjälp att 

söka information om t.ex. ett speciellt djur eller såg på film med hjälp av en stor duk kopplad 

till datorn.  

Alexandersson (2002) argumenterar att datorn förutom att förmedla kunskaper även utvecklar 

barns sociala relationer. Barn får ett samspel som är annorlunda många andra situationer och 

barnen utvecklas tillsammans, de diskuterar och tar hjälp av sina kompisar.  

Ljung-Djärf (2004) skriver att på senare år har datorn blivit vanligare i förskolan och 

personalen har utbildats i datakunskap för att kunna hjälpa barnen på ett bra sätt. Dock tror jag 

inte att någon utav pedagogerna jag intervjuade har gått någon datautbildning men jag vet att 

det är vanligt med olika sådana utbildningar.  

 

Klerfelt (2007) beskriver en undersökning där de tittat på barns samspel framför datorn 

jämfört med vid andra aktiviteter. Barnen hjälpte verkligen varandra och var målinriktade 

menar hon. De samarbetade i högre grad vid öppen mjukvara i jämförelse med färdiga 

pedagogiska program.  

Jag tycker dock att barnen samarbetade en hel del på det pedagogiska programmet i min 

observation.  
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Alexandersson m.fl. (2001) menar att användning av pedagogiska datorspel tycker många 

barn är roligt, vilket kan motivera dem att lära sig ett visst innehåll. Det blir en rolig inlärning 

och eftersom det är roligt så kan barnen hålla på med det en längre stund och kan därmed lära 

sig mer.  

Barnen jag observerade verkade tycka att det väldigt roligt att sitta framför datorn. Johan och 

Kalle använde sig av pedagogiska spel och de såg ut att ha väldigt roligt och jag tror att de 

lärde sig lite mer om matematik än om de hade tyckt att spelet varit tråkigt. 

 

Trageton (2005) beskriver en undersökning som gjorts på barn ifrån handskrivningsklasser 

och ifrån datorklasser. Handskrivningsklasserna började skriva för hand och datorklassen 

började skrivundervisningen på datorn. De fick sen en text att skriva av så fint de kunde på 

två minuter och det visade sig att datorklassen var bättre.  

På en utav förskolorna jag var på fick barnen skriva i Word ibland vilket säkert kan bidra till 

att de lär sig skriva snabbare och snyggare när de sedan börjar skolan.  

 

5.5 Pedagogers inställning till barns datoranvändande 

 

De pedagoger jag intervjuade är alla överens om att datoranvändning ligger i tiden och att de 

inte vill hindra utvecklingen. Men de var inte helt överens om hur mycket tid de tyckte barnen 

skulle få sitta vid datorn. På två förskolor fick de sitta nästan obegränsat medans på en av 

förskolorna så fick barnen knappt sitta en kvart i veckan.  

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) skriver att utvecklingen pekar mot att vi kommer 

att använda datorer som kommunikationsmedel och läromedel ännu mer i framtiden. Idag 

letar vi oftare efter information på nätet än någon annanstans.  

 

Två utav pedagogerna menade att det var viktigt att ge barnen datavana tidigt och att 

förbereda dem på skolan där datorn används mycket idag, det skriver också Ljung-Djärf 

(2004) om, att tekniken förväntas i undervisningssammanhang förbereda inför framtiden och 

bidrar till lärande.  

Alexandersson m.fl. (2001) skriver om att ha dator i förskola har gjort att det blivit mer 

variation och det har förändrat arbetssätten. Alla ska ha likvärdig utbildning på datorområdet 
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idag och det är nödvändigt med sådan kunskap i en fungerande demokrati. Det tycker jag 

visar att det är viktigt att barnen tidigt invigs i denna värld och blir förberedda inför skola och 

arbetsliv. Ljung-Djärf (2004) anser även att utbildningens avsikt är att förbereda inför 

arbetsliv och eftersom teknik är en stor del av dagens samhälle så blir datoranvändning en 

naturlig del av förskola och skola.  

Alla har inte heller en dator hemma och för att kompensera det och göra teknikutbildningen 

likvärdig så har datorn integrerats i utbildningen.  

 

En utav pedagogerna beskriver att hon tycker att datorn inte får ersätta leken och att den 

främst ska användas som kunskapskälla vid valda tillfällen, hon tycker att barnen använder 

dator så det räcker hemma. Även en utav de andra pedagogerna menar att hon inte tycke 

datorn ska ersätta lek och samspel kompisar emellan men att man kanske ändå inte ska sätta 

de sakerna emot varandra. Alla tre pedagoger tycker barnen samarbetar framför datorn och en 

utav dem nämner också kommunikation som hon tycker är en stor del utav barnens 

datoranvändande.  

Trageton (2005) beskriver att användandet av distansutbildning t.ex. ger en förlust av 

verklighetskänsla och det blir anonymt och en känsla av ett liv utan mening. Även Folkesson 

(2004) tar upp att lärare är rädda för att eleverna får för lite vuxenkontakt när de använder 

datorn. Det här kan kopplas till vad pedagogen menar att hon inte tycker att barnen ska 

använda datorn för mycket. Kanske är hon rädd för att de får för lite vuxenkontakt och att 

samspelet barn emellan under lek inte blir lika ofta om barnen hellre sitter framför datorn.  

 

Enligt Healy (1998) så utsätts eleverna för ett experiment. Att vi inte har någon aning om ifall 

datoranvändandet kommer att förbättra lärandet och hon är osäker på om det kommer göra 

det. Det kan även vara såhär pedagog 1 tänker, att hon inte tror på att datorn kan bidra eller 

förbättra barns lärande. Utan hon anser att den bara borde vara till för att söka information och 

fakta på.  

Healys (1998) forskning visar även att datorstyrt lärande är mindre upplyftande för hjärnan av 

t.ex. brädspel. En del pedagogiska spel kan ha skadlig inverkan på kreativiteten och 

motivationen menar hon.  

Eftersom allt ska gå så snabbt i dagens samhälle och sitter man vid internet klickar man sig 

vidare mellan sidorna på några sekunder. Detta menar Trageton (2005) leder till att barn idag 

har svårt att koncentrera sig. Kanske att man kunde se det när Johan och Kalle satt framför 
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datorn och Kalle ville sitta framför musen, det blev någon form av stress i alla fall och när han 

sedan satt där hade Johan svårt att koncentrera sig utan satt mest och kommenterade otåligt.   

Ljung-Djärf (2004) menar att pedagoger tycker att datorn är viktig på två sätt. dels har barnen 

något att göra, dels lär de sig saker. Det huvudsakliga är att barnen har något att göra. Det 

tycker inte jag stämmer på de pedagoger jag intervjuade. I alla fall två av dem tyckte främst 

att barnen lär sig när de sitter vid datorn och det är därför de får sitta där, inte för att de ska 

”ha något att göra”.  

Pedagogernas inställning i min undersökning var i huvudsak positiv till barns användning av 

datorer och de trodde att barnen lärde sig något genom att sitta framför datorn. De tyckte även 

att samarbetet var bra och att barnen kommunicerade mycket just framför datorn.  

 

Jag tycker mig utläsa ifrån min undersökning att det finns olika uppfattningar ifrån både 

pedagoger och forskning om vad datorn används till, är bra för och om barnen samarbetar 

framför den. 

En del menar att datoranvändning är bra förberedelse inför framtiden och att man lär sig en 

hel del framför den samtidigt som den gynnar barnens samarbete och kommunikation.  

Medans andra tycker att den bara ska användas i måttliga mängder eller inte mycket alls. Bara 

i kunskapssökande men att de inte vill hindra utvecklingen. En del anser datoranvändning 

vara skadligt och att inte verkningarna av den ännu inte är fastställda.  

 

Jag tror att det är bra och lärorikt att använda datorn, det gynnar lärandet på många sätt, och 

eftersom det ofta är roligt så blir lärande bättre enligt mig. Men jag tycker inte heller att det 

ska ersätta leken utan barnen ska få både och i lika stor mängd. Jag tycker inte att datorn ska 

ersätta allt i framtiden, utan mänsklig kontakt och interaktion behöver alla. Men eftersom 

datorn antagligen kommer fortsätta vara en stor del av vårt samhälle så är det viktigt att 

barnen tidigt vigs in den världen så att de lär sig hur den fungerar. Men som sagt, datorn är 

bra i lagom mängd.  
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5.6 Vidare forskning   

 

Jag tycker att det skulle vara intressant att fortsätta på mitt spår, men att göra en större 

undersökning, intervjua fler pedagoger, göra fler observationer, besöka fler förskolor och 

kanske även intervjua barnen om deras syn på datoranvändning. Jag tycker även det skulle 

vara intressant att forska vidare på om datoranvändningen bidrar till lärande eller om det är 

skadligt för barnen. Det skulle också vara intressant att titta på om datoranvändningen 

utvecklar barns motorik.  
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Bilaga  

 

Intervjufrågor 

 

1. Din utbildning? Förskollärare? Inriktning? 

2. Vart är datorn placerad på avdelningen? 

3. Hur ofta får barnen sitta vid datorn och hur långa stunder? 

4. Sitter de själva, två och två eller på annat vis? 

5. Vad gör de på datorn? Vilka program/spel används? 

6. Vad tror du att datoranvändandet ger barnen? 

7. Tycker du att det är viktigt att barnen får använda dator? Varför/varför inte? 

8. Hur tänker ni när ni köper in spel till datorn?  

9. Samarbetar barnen med varandra framför datorn? Hur?  

 

 

 

 


