
 Beteckning:    

 

 
 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

"Den innehåller ju ganska mycket  

- tiden vid datorn" 

En studie om datoranvändning i förskolan 

Helena Voxblom och Jenny Warodell 

December 2009 

Examensarbete, 15 hp 
Pedagogik C 

Lärarprogrammet 
Examinator: Peter Gill 

Handledare: Else-Maj Eineborg Falk 



 

 
 



 

Voxblom, H. & Warodell, J. (2009). ”Den innehåller ju ganska mycket – tiden vid datorn”: 

En studie om datoranvändning i förskolan. Examensarbete. Högskolan i Gävle. Institutionen 
för pedagogik, didaktik och psykologi.  

 
 

Abstrakt 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur förskolan kan använda datorn för att främja 

barns lärande. För att motsvara syftet har sex förskollärare från två olika kommuner 
intervjuats. Intervjuerna bestod av elva i förväg formulerade frågor sammanförda i en 

intervjuguide. Vid intervjuerna ställdes också ett antal uppföljningsfrågor. Det insamlade 
datamaterialet har analyserats och delats in i teman för att därefter sammanställas och 
presenteras som resultat. Majoriteten av intervjupersonerna anser datorn vara ett viktigt och 

positivt inslag i förskolans verksamhet. Via datorn erbjuds barn möjlighet att lära på ett roligt 
sätt. Förutom att vara underhållande bidrar datorspel, datorprogram, bildvisning och 

informationssökning via Internet till pedagogiska fördelar och möjliggör bland annat kognitiv 
utveckling för barn. De val- och individualiseringsmöjligheter datorn medför bidrar vidare till 
att barn erbjuds möjligheter till lustfyllt lärande. Pedagogens roll anses vara vägledande med 

strävan att inspirera barn i deras lärande.  
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Förord 
 
Vi vill tacka de förskollärare som medverkat i undersökningen. Tack för att Ni delade med er 

av era tankar och åsikter om datorns roll i förskolan. Ni bidrog till att göra studien intressant 
och lärorik. 

 
Stort tack också till vår handledare Else-Maj Eineborg Falk för ditt stöd och din vägledning. 
 

Vi vill även tacka alla andra som stöttat oss under arbetet med denna studie.  
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Helena Voxblom & Jenny Warodell 
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Inledning 
 
 

 
Dagens samhälle har genomgått stora förändringar och datorn har blivit en del av människors 

vardag. I både privat- och arbetsliv krävs allt mer kunskap att hantera datorer för att bland 
annat söka information och sköta ärenden. Datorns funktioner underlättar olika aspekter av 
livet. Idag behöver olika institutioner inte besökas fysiskt utan ärenden kan ordnas via datorn 

på några minuter. Via teknologi förenklas kontakter världen över och information kan 
omgående nå alla berörda genom bland annat e-post och elektroniska anslagstavlor. 

Möjligheterna kan tyckas vara oändliga.  
 
Att barn erhåller kunskap inom multimedia och informationsteknik i syfte att främja deras 

livslånga lärande framhålls redan i förskolans styrdokument. Från tidig ålder bör barn 
erbjudas kunskap om hur datorn kan användas. Framförallt bör de få möjlighet att lära genom 

tekniken. Många förskolor har idag tillgång till dator. Trots detta är vår erfarenhet att den i 
förskolans verksamhet sällan används med pedagogisk medvetenhet i syfte att främja barns 
lärande. Hur kommer det sig? Saknas kunskap om datorns pedagogiska möjligheter? 

 
Datorns framträdande roll i samhället och förskolans brist på medvetet datoranvändande gör 

det viktigt och intressant att undersöka hur pedagoger tänker om datoranvändning i 
verksamheten. Vi frågar oss i denna studie: hur och i vilket syfte förskolan kan arbeta med 
datorn för att främja barns lärande? 
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Bakgrund 
 
 

 

Perspektiv på lärande 

 
Under det senaste århundradet har framförallt tre perspektiv påverkat synen på undervisning 
och lärande (Säljö, 2000). Under 1920-talet hade behaviorismen med det yttre och 

observerbara beteendet i fokus ett stort inflytande. Främst Burrhus Fredric Skinners (1904-
1990) tolkning av behaviorism slog igenom i undervisningssammanhang. Han menade att 

individen upprepar beteenden där hon upplever positiva resultat och därför kan styras med 
belöningar och förstärkningar. Under 1960-talet hade Jean Piagets (1896-1980) 
kognitivistiska utvecklingsteori stor inverkan på det europeiska utbildningsväsendet. Han 

intresserade sig för vad som händer i en människas tankar, det inre lärandet, i motsats till 
behaviorismens yttre lärande. Piagets utgångspunkt för barns lärande var att utveckling främst 

sker inifrån och är beroende på vilken utvecklingsnivå barnet befinner sig på. Omgivningen 
anses vara passiv och ett objekt för barnets aktivitet. Vid samma tid som Piaget formade Lev 
S. Vygotskij (1896-1934) ett sociokulturellt perspektiv på lärande vilket har sin utgångspunkt 

i det kollektiva samspelets inverkan på individens lärande (Säljö, 2000; Strandberg, 2006). 
Det sociokulturella perspektivet har enligt Ludvigsen, Rasmussen och Solheim (2002) gett en 

ny förståelse för hur människor lär och detta perspektiv har stort inflytande på teorier om 
lärande och utveckling i dagens utbildningssammanhang. 
 

 

Ett sociokulturellt perspektiv 

 

Strandberg (2006) menar i sin tolkning av Vygotskij att den inre lärandeprocessen föregås av 
yttre aktivitet tillsammans med andra, i specifika kulturella miljöer och med stöd av 
artefakter. Genom att använda ting, hjälpmedel och redskap som konstruerats av och för 

människan i syfte att underlätta vardagen kan vi idag utföra sådant som tidigare inte varit 
möjligt (Säljö, 2002). Den viktigaste yttre aktiviteten för att främja lärande är den 

kommunikativa processen där språket är en förutsättning för människans tänkande och 
intellektuella utveckling (Alexandersson, 2000; Strandberg, 2006;  Säljö, 2000). Vidare ses 
individen som ständigt lärande i samspel med den omgivande kulturen (Strandberg, 2006; 

Säljö, 2000, 2002). För barn innebär detta enligt Säljö (2000) att omgivningen hjälper henne 
att välja vad som bör uppmärksammas och beskrivas samt hur hon bör agera inom den 

sociokulturella ram i vilken hon ingår. Barn formar därmed ständigt nya kunskaper och 
insikter i möten mellan kollektiva kunskaper och egna erfarenheter (Säljö, 2002). Emellertid 
krävs att omgivningen anpassar utmaningar, förklaringar och stöd till barns närmaste 

utvecklingszon där den erfarenhet och de färdigheter de har påverkar vilket lärande som sker 
(Säljö, 2000). 
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Datorns inträde i pedagogiska sammanhang 

 
Informationsteknik (IT) är ett samlingsbegrepp för olika tekniker som kan användas för att 

skapa, lagra, bearbeta, överföra och presentera text, ljud och bild (Regeringens proposition 
1995/96:125). Under 1990-talet gick begreppet IT gradvis över till att benämnas 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) (Trageton, 2005). Innebörden var dock 
densamma, med förbehållet att begreppet IKT till stor del fokuserar på den kommunikativa 
aspekten av IT (Appelberg & Eriksson, 1999; Trageton, 2005). 

 
Då informations- och kommunikationsteknologi gjorde sitt intåg i utbildningssammanhang 

var syftet främst att barn skulle lära sig förstå teknologin (Alexandersson, 2000; 
Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001; Becker, 1998; Lindh, 1997). Lärandet var fokuserat 
på programmering och ordbehandling (Alexandersson, 2000). Ett motiv till datorns roll i 

lärandemiljöer var dess arbetslivsförberedande funktion (Fahlén, 2000). 
 

Nya redskap förändrar människans relation till omvärlden och hennes sätt att handla i olika 
situationer (Säljö, 2000). Denna ändrade relation medför ökade krav på vad människor ska ha 
insikt i. Säljö menar att samhället förutsätter kännedom och kunskap om intellektuella och 

fysiska redskaps olika funktioner i olika miljöer. Människor måste idag vara kompetenta att 
lösa arbetsuppgifter som med historiska mått är mycket komplicerade. Han ger även uttryck åt 

att datorn är en artefakt som inom olika verksamheter har förändrat hur man arbetar och 
utvecklas. Inom utbildningsområdet är karaktären av lärandet förändrad eftersom det inte 
längre är nödvändigt att memorera olika uppgifter. Istället anses det viktigt att lära sig läsa, 

skriva, organisera och tolka information (ibid.). 
 
Tillgängligheten av datorteknik har ökat och kraven på vad skolan ska erbjuda barn likaså 

(Alexandersson, 2000). I takt med denna utveckling har användandet av IKT i 
undervisningssammanhang blivit mer omfattande och rymmer bland annat 

informationssökning, Internetsurfing, multimediepresentationer och lek- och lärprogram 
(ibid.). Nuförtiden betonas att IKT ska fungera som drivande kraft i skolans utvecklingsarbete 
(Fahlén, 2000).  

 
Enligt Myndigheten för skolutveckling (2007) kan informationsteknik ur ett pedagogiskt 

perspektiv erbjuda nya möjligheter att anpassa material, metoder och arbetssätt till varje 
individs förutsättningar och behov. Informations- och kommunikationstekniken gör det vidare 
möjligt att sudda ut gränserna och öppna den pedagogiska verksamheten mot omvärlden 

(Fahlén, 2000). Informations- och kommunikationsteknologi ska bidra till ändrade arbetssätt 
och målet med IKT-användning handlar om att barn ska använda olika program för att lära sig 

genom den nya teknologin (Alexandersson, 2000; Lannér, 1999; Lindh, 1997). Tekniken har 
följaktligen blivit ett verktyg för lärande där lärarens roll kommit att bli handledande med 
strävan att inspirera barn i deras lärande (Alexandersson, 2000; Fahlén, 2000). Att lära barn 

att lära har kommit att bli en av skolans huvudsakliga uppgifter (Fahlén, 2000). 
 

Användandet av IKT i lärandemiljöer bidrar enligt Alexandersson (2000) till lärprocesser 
vilka ännu inte är helt kända. Olika programvaror erbjuder barn möjlighet att själva söka sig 
fram och därmed erbjuds de tillfälle att inverka på både lärandeprocessen och vad som 

kommer att läras. Datorn är därmed ett verktyg för att i utbildningssammanhang spränga 
gränser och för att stimulera det enskilda barnets lärande. IKT som arbetsredskap är dock 

ointressant såvida det inte handlar om ett medvetet arbete där redskapet bidrar till att 
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åstadkomma ett lärande (ibid.). Säljö (2000) ger uttryck åt att vissa datorprogram ger 

möjligheter till nya former av interaktivitet mellan människa och maskin. Beroende på vilka 
val användaren gör svarar programmet och ger nya kommunikativa initiativ tillbaka vilket ger 

förutsättningar och möjligheter till kognitiv utveckling. Emellertid anses kommunikationens 
kvalitet i de pedagogiska datorprogrammen vara tämligen låg (ibid.). 
 

Utvecklingen inom IKT har satt spår i dagens läroplaner såväl som i andra aktuella 
styrdokument (Alexandersson, 2000; Jedeskog, 2005). De huvudsakliga argumenten för att 

integrera datorer/IKT i svenska utbildningssammanhang är: 
 

 det demokratiska argumentet – oavsett var i landet och vilken social klass barn tillhör 

har de rätt att genom utbildningsväsendet erhålla datorvana,  

 det yrkesförberedande argumentet – barn behöver kunna hantera ny teknologi i syfte 

att vara förberedda för framtida arbetsliv och 

 argumentet för att förbättra lärande – IKT bör användas i syfte att förbättra och 

underlätta barns lärande (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001; Jedeskog, 2005).  
 

I förskolans läroplan [Lpfö 98] (Utbildningsdepartementet, 1998) uttrycks behovet att barn får 
erfarenhet av informations- och kommunikationsteknik. Detta bör ske genom inslag av 
multimedia och informationsteknik i såväl skapande processer som tillämpning.  

 
 

Datorn i förskolan 

 

 

Möjligheter till lärande 

 
Ljung-Djärf (2004) anser att olika pedagogiska förhållningssätt ger barn skilda förutsättningar 

att tillägna sig kunskap och erfarenhet via datorn. En förskolemiljö identifierar datorn som ett 
hot mot andra och viktigare aktiviteter. En andra miljö anser datorn vara ett tillgängligt val för 
de barn som väljer att använda den vilket främst är de med tillgång till dator i hemmet. En 

tredje miljö ser datorn som en viktig del av förskolans verksamhet och pedagoger involverar 
alla barn i användandet. Beroende på vilken miljö ett barn befinner sig i möter hon olika 

datorer. Även om datorerna är fysiskt likvärdiga så blir användandet och därmed 
möjligheterna till lärande och utveckling påverkade av pedagogers inställning till 
verksamheten och till hur datorn kan användas (ibid.).  

 
Den institutionella tröghet till förändring som ofta finns i förskolan anser Ljung-Djärf (2004) 

kan bero på två olika orsaker. Den ena orsaken är olika sätt att relatera till övergripande 
mönster där vissa artefakter, datorn och dess användningsområden i detta fall, uppfattas vara i 
konflikt med förskoleverksamhetens grundläggande värden. Den andra orsaken är att 

förändringar i förskolan kan ske så långsamt och omärkligt att de ibland kan tyckas vara 
osynliga (ibid.). En annan anledning kan enligt Lundkvist (2005) vara att pedagoger har svårt 

att föreställa sig de möjligheter datorer kan ge eftersom de i ringa utsträckning eller inte alls 
använder datorn för eget intresse. Vidare menar hon att pedagoger anser brist på tid vara ett 
hinder för att sitta vid datorn tillsammans med barnen. Lundkvist anser dock att tidsbrist 

snarare beror på att pedagogerna prioriterar det de själva har intresse och engagemang för i 
verksamheten. 
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Pedagogers syn på datoranvändande i förskolan 

 

Många pedagoger anser sig ha god förmåga att både tekniskt och pedagogiskt hantera den nya 
IKT-tekniken (Nissen, Riis & Samuelsson, 2000). Det motsatta uttrycks dock av Lundkvist 
(2005) då hon menar att förskollärare känner bristande tilltro till den egna förmågan att 

hantera tekniken. Lundkvist antyder att många pedagoger uttrycker missnöje med att de 
kurser som erbjudits dem framförallt fokuserar på hanteringen av olika program istället för 

hur datorn kan användas på ett pedagogiskt sätt. Trots detta missnöje menar Nissen (et al., 
2000) att IKT-frågor sällan framhålls som viktiga i syfte att utveckla skolan. Det bristande 
intresset kan bero på att många pedagoger inte upplevt att informations- och 

kommunikationsteknologi haft särskilt stor betydelse i deras verksamhet. En ytterligare 
anledning till det bristande intresset att utveckla datoranvändandet i utbildningssammanhang 

uppges av Nissen (et al.) vara att pedagoger anser andra områden än IKT vara viktigare att 
utveckla. 
 

Många pedagoger anser datorn vara ett bra hjälpmedel vid barns individuella aktiviteter 
(Nissen, Riis & Samuelsson, 2000; Alexandersson, 2000; Gertsen Pedersen, 2006; Söderlund, 

2000). En fördel uppges vara möjligheten för barn att arbeta i sin egen takt och på sina egna 
villkor. Samtidigt framhålls betydelsen av att använda datorn på ett medvetet sätt i syfte att 
skapa möjligheter via tekniken (Gertsen Pedersen, 2006).  

 
Pedagoger belyser möjligheten att skapa text i ordbehandlingsprogram och de fördelar detta 

medför som ett viktigt och positivt sätt att använda datorn på (Gertsen Pedersen, 2006; 
Lundmark, 2000; Nissen, Riis & Samuelsson, 2000). Vidare framkommer att pedagoger 
upplever att datorn via Internet gör det enkelt att åstadkomma färskt arbetsmaterial. 

Pedagoger menar dock att Internetanvändande medför nya uppgifter för dem själva. Dessa 
nya uppgifter består i att som pedagog själv granska det material som inhämtas via nätet samt 

hjälpa barn förstå den information de möter (ibid.).  
 
Att använda datorn i utbildningssammanhang upplevs av många pedagoger svårt eftersom 

antalet datorer ofta är få och placeringen av dessa olämplig (Nissen, Riis & Samuelsson, 
2000). Som en följd av detta uttrycks ofta önskemål om att ha tillgång till fler datorer samt 

placera ut dessa fritt i verksamheten (ibid.). Ett stort hinder för att i utbildningssammanhang 
uppnå större effekt av IT menar pedagoger vara att de själva inte har tillräckliga kunskaper för 
att kunna integrera datorn i verksamheten (Alexanderson, Linderoth & Lindö, 2000; Gertsen 

Pedersen, 2006; Lundkvist, 2005). Pedagogers bristande IT-kunskap kan vara en anledning 
till att datorn inte används i särskilt stor utsträckning. Den egna kunskapsbristen kan medföra 

att pedagoger inte är bekväma i sitt användande av datorn utan är rädda för vad som kan gå fel 
då de själva och/eller barn använder IT (Gertsen Pedersen, 2006; Söderlund, 2000). Dock kan 
potentiella möjligheter med datoranvändning i verksamheten uppfattas och förskollärare är i 

enlighet med Lundkvist (2005) och Saúde (et al., 2005) öppna för att lära sig mera om 
hantering av IT-teknik. 

 
 



 

6 

Läs- och skrivutveckling 

 

En viktig fråga vid diskussion av lärande och IKT handlar enligt Alexandersson, Linderoth 
och Lindö (2001) om hur barns skriftspråk utvecklas med datorn som verktyg. Forskning 

visar att textproduktion med hjälp av ordbehandlare, och de redigeringsmöjligheter denna 
medför, gör skrivande mer lustbetonat och stärker barns självförtroende (Lindh, 1993; 
Lundmark, 2000; Söderlund, 2000). Särskilt betydelsefullt är detta för barn med läs- och 

skrivsvårigheter då datorn bland annat medför möjligheten att förstora bokstäver på skärmen 
vilket underlättar läsinlärning (Alexandersson, 2000; Alexandersson et al., 2001). Ett annat 

positivt resultat av datoranvändning för läs- och skrivsvaga barn är att intresset att lära ökar. 
Det ökande intresset kan enligt Alexandersson (2000) och Lannér (1999) förklaras genom att 
barn då de skriver på datorn kan ägna sig åt innehållet i sina texter istället för att lägga energi 

på att forma bokstäver. Ovan nämnda aspekter ökar barns skrivglädje och den språkliga 
medvetenheten gynnas. Ytterligare positiv effekt av läs- och skrivinlärning via datorn är att 

barn via datorskrivande åstadkommit mer korrekta, uttrycksfulla och längre texter än de 
tidigare gjort (Alexandersson, 2000). 
 

Barn som har tillgång till datorer skriver markant bättre texter än de som sällan eller aldrig 
använder dator (Lannér, 1999). Vidare framkom att barn vid datorn intog en mer reflekterande 

inställning till sin egen text vilket antogs bero på att datorns relativt objektiva framtoning 
gjorde det lättare för barn att läsa texten ur läsarens perspektiv och skapa en mer distanserad 
syn på det egna skrivandet (ibid.). Cochran-Smith, Paris och Kahn (1991) har funnit liknande 

resultat men påvisar även att ordbehandlingsprogram i sig inte förbättrar kvaliteten på barns 
skrivande. Utöver ordbehandling påverkar bland annat faktorer som tidigare erfarenheter, 

lärarens mål och strategier samt färdighet att använda tangentbordet kvaliteten på barns texter 
(ibid.). 
 

 

Fysiska aspekter 

 
Motorik är samspelet mellan nerv och muskel och handlar om rörelseförmåga (Grindberg & 

Langlo Jagtøien, 2000). Allt synligt handlande är motorik och motorisk utveckling innebär att 
barn tillgodogör sig olika färdigheter som har att göra med rörelse och förflyttning. Motorik 

kan delas upp i två kategorier, grovmotorik och finmotorik. Grovmotorik är en beteckning 
som syftar på de stora rörelser som ingår då man exempelvis sitter, står och går.  Finmotorik 
är de mer precisionskrävande rörelser som krävs för att till exempel skriva och greppa. Till 

finmotorik räknas även rörelser med ögonen vilket motiverar att öga/hand- och 
öga/fotkoordination klassas som finmotoriska handlingar (ibid.). 

 
När barn ska tillägna sig en färdighet, till exempel att hantera en dator, bildas en vana 
(Lindahl, 1998). Till en början finns en distans mellan barnet och redskapet. Allteftersom hon 

lär sig hantera redskapet minskar detta avstånd, för att till slut upphöra. Den uppnådda 
förmågan har satt avståndet ur spel och barnet har genom erfarenhet lärt sig något om att 

hantera redskapet i fråga och införlivat det med sin kropp. Varje gång hon sedan sätter sig vid 
datorn förenas den spontant med kroppen (ibid.). Xiaoming och Atkins (2004) uttrycker 
däremot att det i en studie genomförd i syfte att undersöka kopplingen mellan barns tidiga 

erfarenheter av datorer och deras motoriska utveckling har upptäckts att inget samband råder 
mellan datorvana och visuo-motorisk eller grovmotorisk förmåga. Emellertid menar Falkner 
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(2007) att undersökningar visar att datorspelande på ett påfallande sätt förbättrar utövarens 

reaktionsförmåga. 
 

Cordes och Miller (2000) menar att datoranvändande utsätter barn för risk att drabbas av 
repetitiva belastningsskador, ögontrötthet och fetma. Söderlund (2000) betonar att användning 
av datorer leder till allt för mycket stillasittande hos barn. Detta motsägs till viss del av 

Falkner (2007) som menar att samband mellan datorspelande och övervikt inte har kunnat 
påvisas. De ovan nämnda problemen förekommer sannolikt endast vid oavbruten och 

långvarig användning av datorer vilket varken pedagoger eller skolans teknikstandard 
förordar (Swaminathan & Wright, 2003). För att undvika och minimera möjliga risker med 
barns datoranvändning bör deras datortid övervakas och belysningen, möblerna och datorns 

placering medvetet anpassas till verksamheten (WebMD Health News, publicerat 16 juni, 
2000). 

 
 

Kognitiva förmågor 

 

Enligt Nationalencyklopedin (2009) är kognition de tankefunktioner genom vilka kunskap 
och information behandlas. Exempel på kognitiva funktioner är perception, minne, 

problemlösning och uppmärksamhet. Battle Vold (2003) diskuterar att barn behöver 
möjligheter att undersöka och interagera i varierade miljöer för att konstruera mening. Hon 
menar vidare att erfarenheter underlättar kognitiv utveckling och är de t mest effektiva sättet 

för barn att lära. Case, Griffin och Kelly (2000) menar att ett barns kognitiva behov består av 
möjlighet att: 

 

 kommunicera tankar och känslor,  

 bearbeta information på ett meningsfullt sätt, 

 utöva konstruktiv problemlösning och 

 erfara framgång i såväl skolan som i samhället. 
 

Tydliga indikationer finns på att datoranvändning främjar barns motivation och lärande 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007). Förutom att vara underhållande har digitala medier 
fördelen att bidra med kognitiva och pedagogiska vinster för barn (Kearney, Van den Berghe 

& Wastiau, 2009). Att barn genom datoranvändning erhåller ökad kognitiv förmåga stöds 
även av Xiaoming och Atkins (2004). Barn som har tillgång till dator presterar bättre i tester 

av bland annat kognition vilket tyder på att datorexponering före och/eller under förskoleåren 
är associerat med kognition bland små barn (ibid.). Datorns fördelar för barns kognitiva 
förmågor kan bland annat förklaras av att man genom datorn kan åstadkomma en 

svårighetszon i vilken lärande inträffar (Kearney et al., 2009). Att använda datorn för att 
anpassa utmaningar till barns individualitet kan associeras till Vygotskij´s proximala 

utvecklingszon där den kognitiva utmaningen måste vara anpassad till den lärandes förmågor 
för att lärande ska äga rum (ibid.).  
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Samspel 

 

Genom att ta tillvara kollektiv kunskap kan barns samlärande främjas vilket ger goda 
möjligheter till lärande och utveckling för det enskilda barnet (Ljung-Djärf, 2004; Williams, 

2006). Barn som arbetar ensamma fastnar lättare i uppgifter eller i hanteringen av datorn i 
jämförelse med barn som ingår i ett samarbete (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). 
Samarbete stärker en känsla av kompetens och ger mod att ta risker vilket kan leda till 

intellektuella utmaningar (ibid.). Datorn är därmed ett bra verktyg för att gynna en miljö 
präglad av samarbete (Appelberg & Eriksson, 1999; Alexandersson et al., 2001). 

 
Datorn är konstruerad för att användas av en person (Johansson, 2000; Ljung-Djärf, 2004). 
Det finns en mus, ett tangentbord, skärmen överblickas lättast av en person och de flesta 

program och spel till datorn förutsätter en aktiv spelare åt gången (ibid.). Dessa 
förutsättningar sätter enligt Ljung-Djärf (2004) barns vilja och förmåga att samarbeta på prov. 

Johansson (2000) påvisar att många barn föredrar att spela datorspel ensamma eftersom de då 
slipper vänta på sin tur och/eller bli stressade av andras synpunkter. Å andra sidan framhåller 
barn att det är roligare att spela datorspel tillsammans (ibid.).  

 
Barn upplever enligt Johansson (2000) ofta en motstridig kamp när de använder datorn. 

Samtidigt som de vill ha roligt och hjälper varandra framåt så vill de även vara den som har 
kommit längst i spelet (ibid.). Gruppen av barn omkring en dator kan ibland enligt 
Alexandersson (2000) upplevas som en gemensam användare där glädjen att knäcka 

programkoden och nå målet i ett datorspel är det primära. Vem som hanterar datormusen 
verkar då ha mindre betydelse. I motsats till detta menar Ljung-Djärf (2004) att samspelet till 

stor del är beroende på det barn som kontrollerar musen och hennes intresse av att dela med 
sig av spelandet. Andra barn kan av användaren tillåtas ta viss del av vad som sker genom att 
förslag accepteras, men också uteslutas ur samspelet om förslag avvisas (ibid.).  

 
Ett varierat samspel förekommer när barn arbetar tillsammans vid datorn (Alexandersson, 

2000; Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001; Johansson, 2000). Vissa barn turas rättvist 
om (Alexandersson, 2000; Alexandersson et al., 2001). Andra styrs av iver och vilja att lösa 
uppgifterna på datorn vilket ofta resulterar i att ett barn blir mer aktivt och andra mer passiva, 

både angående tankearbetet och det fysiska kommandot över datorn (ibid.). Johansson (2000) 
menar att samarbete mellan barn har påvisat mer eller mindre framträdande förhandlingar och 

maktkamper bestående av både öppen strid och fysiskt slagsmål samt av samarbete, 
uppmuntran och generositet. Enligt Plowman och Stephen (2005) är samspelets karaktär 
omkring datorn beroende på pedagogens förhållningssätt. En ansats som främjar samlärande 

leder till att barn ofta har en karaktär av gemensam problemlösning vid datorn. En pedagogisk 
ansats som inte främjar samlärande leder ofta till ett problemfyllt samspel. (ibid.). 
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Kommunikation 

 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) anser att den kommunikation som äger rum vid 
datorn är osocial. Språket som används vid datoraktiviteter är ett kort instruktionsspråk riktat 

till det barn som håller i datormusen. Datorn riskerar därmed bli en medierande länk som 
bidrar till indirekt kommunikation mellan barn. Alexandersson (et al., 2001) frågar sig i 
samband med detta vilka kvaliteter som försvinner i det mellanmänskliga mötet då barn 

istället för att möta varandra i direkt relation möter varandra i indirekt relation framför datorn. 
I arbete med barn och datorer är det av vikt för pedagogen att vara medveten om det indirekta 

samspelet och på andra sätt kompensera det datorn inte kan förmedla i verksamheten (ibid.). 
 
I kontrast till detta kan diskuteras att barn då de arbetar med IKT utbyter upplevelser och 

erfarenheter (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). När barn samspelar vid datorn måste 
de kunna verbalisera sin kunskap så att kamraten förstår. De behöver också göra reflektioner 

och samtala om sitt lärande utifrån egna funderingar, tolkningar och bedömningar. Att 
formulera det egna lärandet i ord kan utveckla barns språkliga och kommunikativa kompetens 
och göra dem till kunskapsproducenter (Alexandersson et al., 2001; Trageton, 2005). Datorn 

kan fungera som stöd till barns kommunikation och genom dess motiverande kraft bidra med 
nya möjligheter att utveckla deras språkrepertoar (Dawes, Mercer & Wegerif, 2000). 

Motivationen kan bland annat förklaras genom att multimedia inte bara använder skriven text 
utan varierade media. Kombinationen av text, ljud och visuella material underlättar för 
individer att lära på sina egna villkor (ibid.).  
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Syfte och frågeställningar 
 
 

 

Syfte 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur och i vilket syfte förskolan kan arbeta med 
datorn för att främja barns lärande.  

 
 

Frågeställningar 

 

För att konkretisera syftet med studien har följande frågeställningar formulerats: 
 

 Hur kan datorn användas i förskoleverksamheten? 

 Hur kan datorn bidra till barns lärande? 

 Vilket/vilka syften kan finnas med datoranvändning i förskolans verksamhet?  

 Vilken är pedagogens roll för barns lärande vid datorn?  
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Metod 
 
 

 

Undersökningsstrategi 

 
I syfte att besvara studiens frågeställningar användes en kvalitativ metod i form av intervjuer. 
Kvalitativa metoder innefattar eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade, och 

redskapet består av det traditionella ordet (Backman, 2008). Enligt Cohen, Manion och 
Morrison (2007) bör kvalitativa intervjuer användas när studien har som mål att analysera 

människors personliga relationer till ett forskningsområde, i motsats till allmänna åsikter om 
ämnet. Vidare förespråkas en intervjuguide med öppen, ostrukturerad karaktär innehållande 
ett fåtal frågeställningar med möjlighet till uppföljningsfrågor (Cohen et al., 2007; Kvale, 

1997). Frågorna bör utformas så att de stimulerar ett positivt samspel där respondenten känner 
sig motiverad att berätta om sina upplevelser och känslor (Kvale, 1997). En öppen 

intervjuguide ger vidare intervjuaren frihet att fördjupa sig i en fråga och prova sina 
tolkningar av respondentens svar (ibid.). För denna studie användes en intervjuguide1 med 
elva övergripande frågor. I syfte att komma åt svar vilka kunde bidra till att besvara studiens 

frågeställningar ställdes uppföljande frågor.  
 

Ett kvalitativt perspektiv innebär att den omgivande verkligheten betraktas subjektivt 
(Backman, 2008). Verkligheten ses i detta perspektiv som en individuell, social och kulturell 
konstruktion (ibid.). I denna studie medförde detta att respondenternas subjektiva uppfattning 

om det valda ämnet undersökts i intervjuerna. Metoden medförde att respondenterna och 
intervjuarna var de huvudsakliga instrumenten. Den kvalitativa ansatsen är övervägande 

induktiv vilket innebär att ett generellt samband skapas utifrån enskilda fall (Backman, 2008).  
 
Att spela in intervjuerna rekommenderas av Bryman (2002) och Cohen, Manion och Morrison 

(2007).  Ljudinspelning ger intervjuaren större möjligheter att koncentrera sig på och möta 
respondentens svar vilket bidrar till ett bättre samtalsklimat mellan dem (ibid.). Vidare ger 

ljudinspelning möjlighet att lyssna på den insamlade informationen upprepade gånger och 
möjlighet att transkribera materialet inför analys (Bryman, 2002). Denna studie genomfördes i 
enlighet med ovan nämnda aspekter.  

 
Transkribering innebär en omformulering från ljudinspelningens talspråk till läsandets 

skriftspråk (Bryman, 2002). Kvale (1997) menar det vara av vikt att formulera sig som man 
tror att respondenten själv skulle uttrycka sig i skrift. I denna studie har hela intervjuerna 
skrivits ut i det närmaste ordagrant. Endast ord som upprepas och hummanden har uteslutits 

och dialektala uttryck samt talspråk formulerats om till skriftspråk. Också avbrott i 
intervjuerna och ohörbara ord antecknades i transkriberingarna.  

 
En av Kvale (1997) rekommenderad metod för att analysera kvalitativa intervjuer är 
meningskoncentration vilket innebär att den väsentliga innebörden i intervjuerna koncentreras 

och formuleras mer koncist. Av vikt i denna process är att så långt det går tolka uttalandena 
utan fördomar och utifrån respondentens synvinkel (ibid.). Det koncentrerade resultatet av 

analysen bör enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) presenteras överskådligt. I syfte att 

                                                 
1
 Se bilaga 2 
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åskådliggöra resultaten strukturerades analysarbetet i teman som svarade mot studiens 

frågeställningar. Inom dessa teman skapades underrubriker baserade på intervjuernas innehåll. 
I resultatdelen redovisas det meningskoncentrerade intervjumaterialet i kombination med citat 

i anslutning till litteratur. 
 
 

Etiska överväganden 

 

För denna studie har Humanistiskt Samhällsvetenskapliga Vetenskapsrådets (2002) 
forskningsetiska principer beaktats. 

 
Informationskravet innebär att forskare är skyldiga att informera de som är berörda av 
forskningen om syftet med densamma (Vetenskapsrådet, 2002). Det ska vidare tydligt framgå 

att medverkan i undersökningen är frivillig. Informationskravet medför även en skyldighet för 
forskare att till de medverkande delge hur och var forskningsresultatet kommer att 

offentliggöras (ibid.). I enlighet med informationskravet förklarades syftet med 
undersökningen för de intervjuade personerna. Detta gjordes både vid tillfrågandet om 
medverkan och vid intervjutillfällena. Vidare informerades intervjupersonerna om 

frivilligheten att delta, möjligheten att avbryta intervjun och hur det insamlade materialet stod 
i begrepp att användas. De meddelades även att deltagandet var konfidentiellt. 

 
Samtyckeskravet medför att deltagarna i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin 
medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Vid aktiv medverkan i en undersökning ska samtycke 

alltid inhämtas och rätten att när som helst avbryta sin medverkan framgå (ibid.). Vid 
information om undersökningens syfte gav samtliga intervjupersoner sitt samtycke till 
medverkan. Samtliga respondenter informerades även om rättigheten att avbryta intervjun 

och/eller sin medverkan i studien, en rättighet vilken en deltagare valde att använda sig av. 
 

I enlighet med konfidentialitetskravet ska alla uppgifter om deltagarna i en undersökning 
förvaras på så sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). En garanti 
ska lämnas att respondenten inte ska kunna identifieras (ibid.). De intervjuer som genomförts i 

denna studie ägde rum enskilt och respondenterna vet ej vilka mer som ingår i 
undersökningen. I syfte att ytterligare säkerställa kravet på konfidentialitet ombads deltagarna 

att inte nämna namn på personer, förskola eller kommun. Under arbetets gång lagrades allt 
datamaterial på personliga usb-minnen. Datamaterialet skrevs efter studiens avslut över på cd-
rom för att förvaras på Högskolan i Gävle under ett års tid för att därefter förstöras. 

 
Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material endast får användas till det ändamål vilket 

respondenterna blivit informerade om (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare gäller att uppgifter 
insamlade om enskilda individer endast får användas för forskningsändamål (ibid.). Vid 
intervjutillfällena meddelades respondenterna att det insamlade materialet endast kommer att 

användas för denna studie. Gällande personuppgifter valde vi att inte samla in några då det 
inte ansågs relevant för undersökningen.  
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Tillvägagångssätt 

 
 

Provintervjuer 

 
I syfte att testa den valda metoden bokades provintervjuer med två verksamma förskollärare. 
De tillfrågades på grund av kännedom om att de använder datorn i verksamheten i syfte att 

främja barns lärande. Intervjuerna genomfördes enskilt med en intervjuare och en respondent i 
lugn miljö. Att använda ljudinspelning underlättade samspelet i intervjun och tillät ett bra 

samtalsklimat. Genom möjligheten att i efterhand lyssna igenom intervjuerna erhölls djupare 
förståelse för hur respondenterna uppfattat frågorna. Vid genomgång av intervjusvaren fann vi 
att intervjuguiden2 täckte in studiens problemområde. Frågorna gav respondenterna 

möjligheter att svara både uttömmande och fördjupande. Intervjuguiden gav utrymme att 
ställa följdfrågor inom olika områden för att få ytterligare djup och/eller bredd. Emellertid 

upprepade sig respondenterna till viss del, därför ströks en fråga och andra formulerades om3. 
 
 

Urval 

 
För att besvara studiens frågeställningar gjordes valet att intervjua sex förskollärare. Genom 

att basera studien på sex kvalitativa intervjuer ges möjlighet att med både bredd och djup föra 
fram och diskutera förskollärares uppfattningar om datorn i förskolans verksamhet. Efter 
diskussion med förskolans ledning i två kommuner kontaktades några förskolor vilka förfogar 

över samt använder datorn i verksamheten. Vid kontakttillfällena tillfrågades om någon av 
verksamhetens förskollärare ville medverka i denna studie. Urvalet kom att bestå av tre 

förskollärare från respektive kommun. 
 
Samliga intervjupersoner i denna studie är kvinnor. Av de medverkande förskollärarna 

arbetade en med barn mellan ett och tre år, tre med barn mellan ett och fem år och två med 
barn mellan tre och fem år. Innan intervjuerna bokades kontrollerades med arbetsgivaren om 

förskollärarna tilläts medverka på arbetstid – detta godkändes i bägge kommuner. 
 
 

Intervjuerna 

 
Inför intervjuerna fick samtliga intervjupersoner ta del av ett missiv4. Fyra av de medverkande 
erhöll missivet via e-post och övriga vid intervjuillfällena. Innan intervjuerna påbörjades 

kontrollerades att intervjupersonerna tagit del av missivet.  
 

Fem av intervjuerna ägde rum i intervjupersonernas verksamheter och på deras arbetstid 
medan en intervju skedde på förskollärarens fritid, i hennes hem. Den intervju som 
genomfördes i hemmet avbröts kort vid tre tillfällen av att intervjupersonens telefon ringde. 

                                                 
2
 Se bilaga 2 

3
 Se bilaga 3 

4
 Se bilaga 1 
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En av intervjuerna i förskoleverksamheten blev avbruten då en kollega, omedveten om att 

intervju pågick, kom in i rummet. Avbrotten torde inte ha påverkat intervjupersonernas 
uppfattning om ämnet och därmed inte heller intervjuernas eller studiens utfall. I likhet med 

provintervjuerna genomfördes även dessa intervjuer med en intervjuare och en intervjuad 
närvarande. 
 

I syfte att nå konfidentialitet i studien ombads intervjupersonerna att under intervjun inte 
nämna namn på personer, förskola eller kommun. Detta då handledare och examinator har rätt 

att ta del av datamaterialet. I en intervju fungerade inte detta vilket resulterade i att 
intervjupersonen bad om att bli exkluderad ur studien. Inspelningen av intervjun raderades. 
För att uppnå sex intervjuer genomfördes ytterligare en intervju. Sammantaget intervjuades 

sju förskollärare. I resultatdelen användes fingerade namn. Intervjupersonerna benämndes 
Anna, Birgitta, Cecilia, Denise, Elin och Frida. 
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Resultatdel med analys 
 
 

 

Datorns användningsområden i förskolan 

 
 

Spel och program 

 

Anna uttrycker att datorns användningsområden känns oändliga. Även Birgitta, Cecilia, 
Denise och Elin menar att datorn kan användas på många sätt i förskolan. Ett lämpligt sätt att 

använda datorn är enligt Anna att spela kunskapsspel. Sådana spel innehåller framförallt 
alfabetet, matematik och sånger och är uppskattade av många barn (Anna). Även Cecilia 
nämner att det finns bra pedagogiska spel, språk- och matematikprogram vilka kan användas i 

förskolan. Hon nämner Mulle Meck5 som ett spel där barn kan lära sig: 
 

 […] a llt möjligt på ett ro ligt sätt. 

 
Även Birgitta, Denise och Frida diskuterar att olika datorprogram kan användas tillsammans 

med barnen på förskolan. Birgitta nämner uttalsprogram, matematikprogram, ritprogram, spel, 
teckenprogram, TeckenHatten6, SångHatten7 och Ebba Editor8. Denise talar om Nallelek9 och 

Villes värld10 och spel som stimulerar mattetänk. Elin nämner bland annat Bolibompas-
webbsida11 där spel kan hittas. Enligt Frida är lek- och lärspel utvecklande inom matematik, 
skriftspråk och lärande generellt. Även Gertsen Pedersen (2006) och Lundmark (2000) menar 

att färdigheter såsom skrivförmåga understöds med hjälp av datorn. Frida uttrycker dock även 
att det finns spel och program som inte är bra. 
 

Elin uttrycker att vissa spel kan spelas bara för att de är roliga, men hon tror ändå att någon 
form av lärande äger rum. Hon menar att: 

 
[…] det finns jättemycket bra lärandespel som kan vara roliga men lärande samtidigt. […] man 

tänker liksom inte på att det är någonting, att nu sitter jag med det här för att jag ska lära mig eller 

träna färger eller vad det än är utan att det blir mer i leken. Att man lär sig på ett ro ligt sätt . 

 

                                                 
5 Mulle Meck är en svensk barnbokskaraktär av George Johansson och Jens Ahlbom. Flera av böckerna finns som datorspel. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Mulle_Meck, 

2009-11-30). 

6 TeckenHatten är ett dataprogram skapat för att göra det enkelt, roligt och effektivt att lära sig tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. 

(http://www.hattenforlag.se/index.asp?mainId=104&prodcat=5&prodcat2=&label=Favoriter&id=1 , 2009-12-07). 

7 SångHatten är en film med fokus på tecken, ljud och kommunikationslekar där klassiska och nyskrivna barnvisor varvas med ljudträning och gissningslekar. 

(http://www.hattenforlag.se/index.asp?mainId=104&prodcat=20&prodcat2=2003&label=Film%20&id=8 , 2009-12-07). 

8 ”Ebba Editor är ett lätthanterligt redigeringsverktyg för att skapa berättelser och andra pedagogiska arbetsmaterial  med teckenillustrationer, text, bilder och egna 

fotografier.” (Hatten förlag,  

http://www.teckenhatten.com/index.asp?mainId=104&prodcat=&label=&id=10993 , 2009-11-19) 

9 Nallelek är ett program med övningar och tydliga bilder, ljudeffekter, musik och talade instruktioner. I Nallelek finns 12 olika övningstyper med tre olika svårighetsgrader. 

(http://www.elevdata.se/produkter/programmer/8255/default.asp, 2009-11-30). 

10 I en vetenskaplig värld väcker Ville nyfikenhet, glädje och upptäckarlust. Ville lär användaren sortera, klassificera vetensk apligt, ordna kronologiskt, iaktta, förutse och 

konstruera. Användaren får dels undersöka och upptäcka själv men också svara på frågor. (http://www.elevdata.se/produkter/programmer/Villes/default.asp, 2009-11-30). 

11 Bolibompa är ett svenskt barnprogram (http://svt.se/2.95214/bolibompa). 

http://www.hattenforlag.se/index.asp?mainId=104&prodcat=5&prodcat2=&label=Favoriter&id=1
http://www.hattenforlag.se/index.asp?mainId=104&prodcat=20&prodcat2=2003&label=Film%20&id=8
http://www.teckenhatten.com/index.asp?mainId=104&prodcat=&label=&id=10993
http://svt.se/2.95214/bolibompa
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Alexandersson (2000) menar att lek- och lärprogram är ett av de vanligaste sätten att använda 

informations- och kommunikationsteknik på i undervisningssammanhang. I likhet med 
Kearney, Van den Berghe och Wastiau (2009) menar Elin vidare att digitala medier förutom 

att vara underhållande också bidrar med kognitiva och pedagogiska vinster för barn.  
Birgitta anser teckenprogram på datorn vara bra eftersom de är ett snabbt sätt att ta reda på 
teckenspråk utan att behöva slå i böcker. Vidare menar hon att det kan vara: 

 
[…] svårt att se på en bild som är ritad eller fotograferad hur ett tecken ser ut när händerna rör sig.  

 
Också Denise menar att teckenbilder via datorn kan användas för att utveckla 
språkmedvetenhet hos barn: 

 
Alltså man stöttar upp det talade språket med tecken för att det ska bli så förståeligt som möjligt . 

 
Dock uttrycker Denise att datorn bara används för att ta fram materialet.  
 

 

Individualisering 

 
Många pedagoger anser datorn vara ett bra redskap vid barns individuella aktiviteter 

(Alexandersson, 2000; Gertsen Pedersen, 2006; Nissen, Riis & Samuelsson, 2000; Söderlund, 
2000). Med hjälp av datorn kan barn arbeta i sin egen takt och på sina egna villkor (ibid.). 

Birgitta uttrycker att det via datorn blir möjligt att: 
 

[…] ta in på o lika sätt, man kan välja att ta in på det sätt som passar en bäst. Det är inte bara ljud, 

man kan kombinera ljud och bild på ett väldigt bra sätt. 

 
Även Cecilia diskuterar att datorn möjliggör individualisering. Hon resonerar dock kring 

individanpassning genom att uttrycka att: 
 

[…] det kan bli mer individuellt anpassat liksom om man har ett program med en massa olika 

övningar […] de känner en utmaning med sig själv eller repeterar det som de kan. De kan välja 

litet fritt. Man kanske har t illång till några olika program som de kan välja det de är intresserade av 

helt enkelt så då blir det roligare.  

 
Intervjupersonernas tankar om att datorn möjliggör individanpassning kan underbyggas med 

Myndigheten för skolutvecklings (2007) uttryck för att informationsteknik ur ett pedagogiskt 
perspektiv erbjuder nya möjligheter att anpassa material, metoder och arbetssätt till varje 

individs förutsättningar och behov. Genom datorn kan en svårighetszon i vilken lärande 
inträffar åstadkommas, ett tillvägagångssätt vilket kan relateras till Vygotskij´s proximala zon 
(Kearney, Van den Berghe & Wastiau, 2009).  

  
Denise uttrycker vidare att datorn är bra för barn med funktionsnedsättning: 

 
[…] där har jag kännedom om att det finns väldigt många bra specialpedagogiska program. Och 

många hjälpmedel. 

 
Detta underbyggs av det Frida ger uttryck åt då hon säger att datorn kunskapsmässigt kan 
hjälpa barn som har problem: 
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Det är lättare kanske för dem att få den här direkta responsen som man får vid en dator. Det händer 

något direkt, du får ett svar direkt. 

 

Säljö (2000) diskuterar att vissa datorprogram ger möjligheter till nya former av interaktivitet. 
Beroende på vilka val barnet gör svarar programmet och ger vissa kommunikativa initiativ 
tillbaka. Denna kommunikation menar Säljö ger barnet förutsättningar och möjligheter till 

kognitiv utveckling. I anslutning till detta kan nämnas att Alexandersson (2000) menar 
användandet av informations- och kommunikationsteknik i lärandemiljöer bidra med nya 

lärprocesser. Olika datorprogram erbjuder barnen möjligheter att själva orientera sig fram 
vilket bidrar med tillfällen för barnen att inverka på både lärandeprocessen och vad som lärs. 
Med detta som grund kan datorn påstås vara ett redskap som stimulerar det enskilda barnets 

lärande (ibid.). 
 

 

Informationssökning 

 
Att söka information på Internet är enligt Anna, Birgitta, Cecilia, Elin och Frida ett annat 

datoranvändningsområde som kan användas i förskolans verksamhet.  
 

Ska man ha reda på någonting så sitter man ju och söker (Elin). 

 
Även Denise nämner att datorn är ett bra sätt att ta reda på saker, dock utan att nämna 

Internet. Informationssökning på datorn kan användas då någon fråga dyker upp på 
exempelvis en samling (Anna) eller för att söka efter bilder eller information (Cecilia). Då kan 
pedagogen snabbt tillsammans med det undrade barnet söka på Internet för att där kunna läsa 

om ämnet i fråga (Anna, Frida). På så sätt tänker Anna och Denise att barn kan lära sig både 
om datorn och om ett ämne. Även Birgitta nämner att Internet är ett : 

 
[…] lätt sätt att ta reda på saker. 

 

Det är enligt Birgitta nyttigt att barn i förskolan lär sig söka information. Frida diskuterar att 
informationssökande med hjälp av datorn är bra för att: 
 

[…] visa på att man kan hämta information på flera ställen.  

 

Anna nämner vidare i likhet med Cecilia att datorn bör vara tillgänglig på förskolan, men 
inom vissa gränser. Enligt Anna behöver barn också skyddas från det som kan finnas på 
datorn och Cecilia betonar att Internet inte bör kunna användas fritt när som helst. Birgitta 

diskuterar på liknande sätt då hon uttrycker det vara viktigt att barn lär sig granska 
informationen på Internet. I likhet med ovanstående resonemang kan nämnas att Nissen, Riis 

och Samuelsson (2000) diskuterar att Internetanvändande medför nya uppgifter för 
pedagogerna. Dessa uppgifter består i att som pedagog granska det material som inhämtas via 
datorn samt hjälpa barn att förstå den information de möter (ibid.). Denise belyser vidare att 

barn då datorn används får en bild av att den kan användas till det mesta. 
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Bilder 

 

Anna och Denise menar att bilder som tagits med digitalkamera kan föras över till datorn för 
att senare visas för barn. 

 
Så det tycker de är jätteku l, att titta på när de är liten och sådär (Anna). 

 

Även Birgitta nämner dokumentation av bilder som ett av datorns användningsområden. Med 
hjälp av bilder på datorn kan barns dag synliggöras (Birgitta, Denise). Bilder på barn kan 

sparas i en mapp som kan vara rolig för dem att ha kvar och kunna titta på (Birgitta). Också 
Cecilia diskuterar bildvisning som ett av datorns användningsområden. Bildspel på datorn 
anses vara bra eftersom barn i anslutning till bilderna kan kommunicera med varandra och 

sina föräldrar om vad de gjort på förskolan. Bilderna på datorn kan framförallt hjälpa barn 
med svagt språk att berätta vad de varit med om (Cecilia). Liknande aspekt uttrycks av 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) och Trageton (2005) vilka menar att barn 
utvecklar sitt språk vid datorn. Genom det samspel som uppstår behöver barn verbalisera sin 
kunskap så att kamraten förstår. De behöver också samtala om sitt lärande utifrån egna 

funderingar, tolkningar och bedömningar. Att formulera sina egna erfarenheter i ord kan leda 
till att barns språkliga och kommunikativa kompetens utvecklas samtidigt som det gör dem 

till kunskapsproducenter (ibid.).  
 
Elin uttrycker att foton kan skrivas ut och sättas in i barns portföljer. Orsaken till att bilderna 

skrivs ut är att: 
 

[…] har man det dig italt så blir det liksom en i taget, nu kan de sitta fler samtidigt då och jämföra 

och det gör de ganska ofta faktiskt.  

 

Denise och Elin diskuterar vidare bildvisning genom att nämna digital fotoram. Denise 
uttrycker att en digital fotoram kan användas för att barn: 
 

 […] ska få förmiddagens aktiviteter visade för sig under eftermiddagen. Att man t illsammans med 

föräldrar kan titta, ’vad har v i gjo rt idag’? 

 

Liknande motivering uttrycks av Elin som menar att digital fotoram är: 
 

[…] ett sätt att visa att det här har vi g jort idag, för föräldrar och även för barnen […] det blir 

liksom lite respons personal–barn–föräldrar […]  barnen visar ‘och titta, där gjorde v i det och det’ 

och så kan man som personal berätta lite mer och så. Föräldrarna […] stannar upp också och tittar 

mera. 

 
Genom att använda PowerPoint12 kan även ljud och text läggas till i bildspelen (Cecilia). Att 

visa en PowerPoint-presentation kan vidare vara ett roligt sätt att visa föräldrar hur en dag går 
till på förskolan: 

 
Det blir mera med bild och ljud än att bara höra liksom, det är annat att se. 

 

                                                 
12

 
PowerPoint är ett program där man kan skapa skärmbilder med effektiva kombinationer av text och foton, illustrationer, ritnin gar, tabeller, 

diagram och bilder, med smidiga övergångar i ett  snyggt bildspel. Vidare kan text och illustrationer animeras på skärmen med 

animeringsfunktionen och ljudeffekter och berättarröst läggas till. (Microsoft Office, http://office.microsoft.com/sv-

se/Novice/FX102659541053.aspx, 2009-11-19).
 

http://office.microsoft.com/sv-se/Novice/FX102659541053.aspx
http://office.microsoft.com/sv-se/Novice/FX102659541053.aspx
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Av liknande anledning anses datoranvändande motivera barn att samtala (Dawes, Mercer & 

Wegerif, 2000). Motivationen kan förklaras av att multimedia använder varierade media 
inkluderande text, ljud och visuella material vilket underlättar för individer att lära på sina 

egna villkor (ibid.). 
 
Ett annat användningsområde för datorn är att låta barn rita bilder eller skanna in teckningar 

och sedan låta dem tala in en saga och lägga till ljudeffekter (Cecilia).  
 

 

Tidsfördriv och belöning 

 
Datorn kan ibland användas som tidsfördriv (Birgitta, Cecilia) och belöning (Denise). Vissa 
pedagoger kanske: 

 
 […] sätter barnen framför ett program utan att ha någon tanke bakom varför barnet sitter där, vad 

de ska lära sig, vad de ska få ut av det (Birgitta). 

 
Denise uttrycker att hon är rädd att datorn används som: 

 
 […] sitt här, du får sitta vid datorn nu medan jag gör det här.  

 

Lundkvist (2005) diskuterar att bristen på tid kan vara en anledning till att barn sitter utan 
pedagog vid datorn. Tidsbristen menar hon beror på att pedagoger prioriterar det de själva har 
intresse och engagemang för i verksamheten.  

 
Denise menar vidare att datorn kan användas som en belöning, när pedagogerna vill bjuda till 

lite grann. Frida anser det vara okej att datorn används som förströelse ibland men tycker 
också det är viktigt att barn lär sig använda datorn på ett bra sätt som hjälper dem gå vidare 
inom olika områden. 

 
 

Praktiska göromål 

 
Anna framhåller e-post som ett datoranvändningsområde. Via e-post kan pedagoger 
kommunicera med föräldrar genom att skicka ut månadsbrev, information och bilder. Att 

förskolan har en e-postadress möjliggör också för föräldrar att kontakta förskolan i olika 
ärenden såsom schemaändringar, sjukanmälan eller frågor. Enligt Anna kan majoriteten av 

denna typ av information skötas via datorn. Dock betonar hon att den personliga kontakten 
med föräldrar är viktig och inte får gå förlorad. Att använda datorn för att delge föräldrar 
information spar både miljö och tid (Anna). Även Cecilia nämner att datorn kan användas för 

praktiska göromål i förskolan såsom planering, lönerapportering, att lägga in scheman och 
rapportera närvaro. Också Elin nämner att datorn kan användas till att skriva veckobrev och 

för att via e-post nå ut med information till föräldrar samt för att föräldrar ska kunna nå 
förskolan. 
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Komplement, observation och samarbete 

 

Birgitta utrycker att barn inte behöver sitta vid datorn hela tiden då den används. Istället kan 
datorn införlivas i exempelvis rörelselek. Barn och pedagoger kan gå korta stunder till datorn 

och ta in den i verksamheten. Datorn kan användas: 
 

 […] som ett ytterligare redskap (Birgitta). 

 
Att använda datorn som ett redskap för att komplettera verksamheten nämns också av Frida. 

Datorn är: 
 

[…] ett instrument av allt man kan få in i ett temaarbete till exe mpel […] datorn kan också vara en 

av de här grejerna, att man liksom kan få en mångfald inom olika områden såhär. 

 

Denise ger uttryck åt att datorn är: 

 
[…] en situation som kräver koncentration och förmåga att ta instruktioner och sådant. Så den 

innehåller ju ganska mycket - t iden vid datorn
13

. 

 
Att observera barn vid datorn är därför ett användningsområde hon anser vara bra. 

 
Datorn kan enligt Cecilia också användas som ett verktyg för att få igång samarbete. Genom 
att placera barn som har problem med varandra tillsammans vid datorn kan de komma 

varandra närmare: 
 

Att man matchar ihop så med två som skulle behöva samarbeta bättre. 

 
Också Elin menar att barn kan samarbeta två och två vid datorn. Barn kan hjälpas åt trots att 

de bara har en dator tillgänglig. Att främja samspel med hjälp av den kollektiva kunskapen 
ger enligt Ljung-Djärf (2004) och Williams (2006) goda möjligheter till lärande för det 
enskilda barnet. 

 
 

Datoranvändning och barns lärande 

 

 

Perspektiv på lärande 

 
Barns lärande pågår ständigt enligt fyra av de intervjuade förskollärarna (Anna, Birgitta, 

Cecilia, Elin).  Anna och Frida anser att lärande bör integreras i leken, vilken enligt Frida är 
barns redskap för att lära. Att vara med i de situationer som intresserar barn här och nu är av 
vikt för deras lärande (Birgitta, Elin, Frida ). Birgitta anser att pedagogen är en medforskare 

som lär tillsammans med barn: 
 

Det man inte vet kan man ta reda på, att man lär sig att lära. Lär sig att ta in fakta. 

 

                                                 
13

 Citatet har använts till studiens titel. 
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En viktig faktor för lärande i olika situationer är enligt Elin främst samtalet, både mellan barn 

och med pedagoger: 
 

Jag tycker att det sker både dels genom samtal och så genom leken mellan barnen och när 

pedagogen är med […]  alltså det finns ju tillfällen hela dagarna som det alltid kommer in 

någonting, tillfällen för lärande för alla barn.  

 
Ovanstående resonemang är i enlighet med Strandberg (2006) och Säljös (2000, 2002) 
tolkning av ett sociokulturellt perspektiv där lärande anses vara ständigt pågående i alla möten 

och alla situationer. Samtalet är den viktigaste yttre aktiviteten för att främja lärande 
(Alexandersson, 2000; Strandberg, 2006; Säljö, 2000). Att lära barn att lära är enligt Fahlén 

(2000) en av skolans huvudsakliga uppgifter.  
 
Denise anser att barn lär genom att prova olika aktiviteter praktiskt. Hon menar vidare att 

aktiviteter måste anpassas till barns mognad så att de får en känsla av trygghet i situationen: 
 

Barn lär sig genom att pröva på. Det är v ikt igt för barn att få ta i det man ska lära. Att få vara med 

praktiskt. Det är jätteviktigt för barn, att det ska vara konkret. Tydligt. […] alltså uppgifterna lär ju 

vara anpassat efter barnets mognad så att säga. Alltså trygghet. 

 
Denise uttryck kan kopplas till Piagets kognitivistiska utvecklingsteori där utgångspunkten för 
barns lärande är att utveckling främst sker inifrån och är beroende på vilken utvecklingsnivå 

barnet befinner sig på (Säljö, 2000).  
 

 

Lärande genom datorn 

 
Datorn som redskap för lärande framhålls på olika vis i intervjuerna. Birgitta och Cecilia 

belyser att datorns roll främst är att vara ett pedagogiskt hjälpmedel på väg till det egna 
lärandet: 

 
Jag tror att datorn är ytterligare ett redskap på vägen till det egna lärandet. Om barn lär sig använda 

datorn så har de tillgång till mycket mer informat ion och kunskap som finns i den världen. Det är 

ett nytt sätt att ta in fakta och lära sig på som är väld igt varierande (Birg itta).  

 
Birgitta och Cecilias inställning till datorn överensstämmer med Strandberg (2005) och Säljö 

(2000, 2002) vilka betonar att artefakter har betydelse för lärande. Anna prioriterar inte datorn 
som ett hjälpmedel till lärande men ser den som ett frivilligt val att använda för barn. Denise 

tycker emellertid inte att datorn är ett viktigt redskap i förskolan utan menar att verksamheten 
har så mycket annat att erbjuda och att det finns andra sätt att lära barn kunskaper och 
färdigheter: 

 
Det blir inte så tydligt heller. För jag menar att flytta musen dit, det ger ju inte samma sak, den lilla 

rörelsen, som att ’här är en v indruva’ och ’här är fem’. ’Hur känns det att äta en’? […] Man får 

inte den här känslan rikt igt. Det är min bild. Jag tror inte, faktiskt, så mycket på användande av 

datorn i förskolan. För barn behöver ha tid, t id med vuxna. Nej, inte datorn. 

 

Enligt Ljung-Djärf (2004) har pedagogernas inställning till och prioritering av datorn i 
verksamheten betydelse för barns möjligheter till lärande och utveckling. En inställning där 

datorn ses som hot mot verksamhetens övriga aktiviteter minskar möjligheter till utveckling 
och lärande genom tekniken. En inställning där tekniken används medvetet och främjar att 
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alla barn involveras ger bäst möjligheter att tillägna sig kunskap och erfarenheter via datorn. 

Om pedagoger ser datorn som ett tillgängligt val i förskolan är det främst barn med erfarenhet 
av den som använder och erhåller möjligheter att lära genom datorn (ibid.). Att pedagoger inte 

kan föreställa sig hur datorn kan användas med barn menar Lundkvist (2005) kan bero på att 
de själva har ringa eller inget intresse att själv använda den. 
 

Barn har enligt Anna och Cecilia möjligheter till många egna val när de använder datorn. 
Anna uttrycker dessa val som att barn kan: 

 
[…] finna viss stimulans i att de själva kan trycka och bestämma v issa grejer i ett datorspel till 

exempel och ha makt över det […] De kan göra det de själva är intresserade av […] Om det 

handlar om bokstäver eller räkna eller sång eller vad det nu är så kan de välja att det här vill jag 

hålla på med. Det här vill jag göra nu. 

 

Cecilia anser även att möjlighet till egna val baserade på eget intresse gör aktiviteter 
roligare för barn. Elin uttrycker att: 

 
[…] det är leken som är i fokus och lärandet sker samtidigt.  

 

Cecilia och Elin menar i enlighet med Kearney, Van den Berghe och Wastiau (2009) 
och Myndigheten för skolutveckling (2007) att datoranvändning främjar barns 

motivation och lärande. Alexandersson (2000) anser att de valmöjligheter som finns via 
datorn möjliggör individuell anpassning för barn. Vidare ger de egna valen i 
datorprogram olika kommunikativa initiativ tillbaka vilket enligt Säljö (2000) ger barn 

förutsättningar till kognitiv utveckling.  
 

 

Samlärande 

 
Samlärande mellan barn är enligt Birgitta en viktig del av deras lärande. Barn kan enligt 
henne bolla idéer och tankar samt hjälpa, stödja och lära av och med varandra. Datorn kan 

användas som verktyg att främja samarbete mellan barn enligt Cecilia och Elin. De menar att 
barn som inte kommer överens i övrigt kan samarbeta bättre när de spelar datorspel eftersom 

det påverkar dem att fokusera på att tillsammans komma längre och klara av olika moment.  
 
Yngre barn som sitter med äldre barn som använder datorn lär ofta av att se hur de gör vilket 

är positivt enligt Denise och Frida. Denise reflekterar dock över om de yngre barnen tillägnar 
sig den kunskap som är tänkt i datorspelet eller om de tränar minnet i hur spelet praktiskt kan 

hanteras: 
 

Om en treåring sitter bredvid en femåring, då ser ju t reåringen hur femåringen gör i de här spelen. 

Men jag vet inte om de får en prakt isk känsla, en förståelse för vad som händer på datorn. Utan de 

har ju sådant minne barn, de lär ju sig och de kommer ihåg saker.  

 

Samlärande mellan barn ger enligt Ljung-Djärf (2004) och Williams (2006) goda möjligheter 
till lärande för det enskilda barnet. Även Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) anser att 

samarbete utmanar barn till nya intellektuella utmaningar. De anser vidare att barn som 
arbetar ensamma lättare fastnar i uppgifter eller i hanteringen av datorn. Emellertid anses en 
fördel med att sitta ensam vid datorn vara möjligheten att arbeta i sin egen takt och på sina 

egna villkor (Alexandersson, 2000; Gertsen Pedersen, 2006; Nissen, Riis & Samuelsson, 
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2000; Söderlund, 2000). Enligt Anna vill det spelande barnet oftast vara ensamt, men 

eftersom andra barn gärna vill titta kan två barn till sitta bredvid den som spelar om de inte 
stör. Viljan att samspela är enligt Frida individuell: 

 
Jag tror att de flesta vill nog gärna ha någon bredvid sig och få litet kommunikation med […] Men 

det är som sagt var väldigt indiv iduellt. En del v ill sit ta själv och vara avskärmad och bara 

koncentrera sig. 

 
Många barn föredrar enligt Johansson (2000) att spela datorspel ensamma för att slippa bli 

stressade av andras synpunkter på hur de gör eller för att inte behöva vänta på sin tur. Å andra 
sidan tycker barn att det är roligare att spela datorspel tillsammans (ibid.). 

 
Förutsättningar för bra samspel är enligt Denise beroende av att barn har relativt lika 
personligheter. Hon menar att lugna barn kan komma i kläm mot hetsiga barn. De barn som 

ska samarbeta vid datorn bör enligt Cecilia vara något jämlika i erfarenhet av programmet för 
att kunna ge och ta av varandra: 

 
Så att det inte är en som sitter och säger hur man gör t ill den andra hela t iden. 

 

Alexandersson (2000) diskuterar att då två barn samarbetar kan ett ivrigt barn ofta bli mer 
aktivt och det andra barnet mer passivt.  

 
Birgitta belyser att vuxnas närvaro vid planerat datoranvändande är viktigt för att samspel ska 
fungera. Hon menar vidare att det när barn arbetar vid datorn utan pedagogisk vägledning kan 

förekomma mindre samspel. Anna nämner att ett visst samspel kan förekomma då en pedagog 
närvarar vid datorn. När barn sitter utan pedagog äger dock inte något samspel rum: 

 
Det är bråk och knuff. Det är väldig konkurrens. 

 

Att det bara finns en dator, med en mus och ett tangentbord reflekterar Denise över och menar 
att det kan vara en orsak till det bristande samspelet mellan barnen: 
 

Om det fanns en stor dator där det fanns tre olika möss, alltså att det fanns ett samspel barnen 

emellan. Som nu när man sitter vid datorn, då sitter man en som har musen eller som har 

tangenterna. Då tycker jag liksom det blir sådan envägskommunikation. Jag tycker liksom att 

samvaron med barn ska innehålla så mycket mer än vad datorn kan erbjuda. Så ser jag det. Den 

man spelar med vill ju jag kunna ha ögonkontakt med, fysisk kontakt. 

 

Även Johansson (2000) och Ljung-Djärf (2004) resonerar att datorn och dess programvaror är 
konstruerade för att användas enskilt. Datorns utformning påverkar barns vilja och förmåga 

att samarbeta (Ljung-Djärf, 2004). Barns samspel vid datorn varierar och kan bestå av allt 
ifrån rättvis turtagning till öppna maktstrider och slagsmål (Alexandersson, 2000; 
Alexandersson, Linderoth och Lindö, 2001; Johansson, 2000). Vilken karaktär barns samspel 

vid datorn får är enligt Plowman och Stephen (2005) beroende på pedagogens förhållningssätt 
till samlärande. En pedagog som främjar samlärande gagnar ett gott samspel med karaktär av 

gemensam problemlösning. En pedagogisk ansats som inte främjar samspel leder ofta till ett 
problemfyllt samarbete vid datorn (ibid.).  
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Matematik 

 
Samtliga respondenter påtalar att barn kan öva matematik i pedagogiska kunskapsspel på 

datorn. De nämner att många spel är tematiskt inriktade mot det matematiska området. Frida 
berättar: 

 
När v i jobbade med matemat ik så hade vi också många spel som innehöll matematik som var 

utvecklande och så. 

 
Även spel med andra tematiska inriktningar tränar matematiska begrepp, exempelvis bakom 
och under, i sina olika instruktioner till barn: 

 
Olika begrepp kan det ju komma, ’gå in bakom den dörren’. Ja, vadå bakom eller ’titta om du 

hittar bollen under bordet’ eller ’klicka där’, ’träffa den’. Ja, men liksom det kommer ju o lika 

begrepp hela tiden (Elin). 

 

Denise ger uttryck åt att barn genom kunskapsspel övar logiskt tänkande. Cecilia och Elin 
anser att många pedagogiska kunskapsspel är bra och lär barn mycket på ett roligt sätt. Vissa 
spel menas dock inte erbjuda något lärande för barn utan ses endast som ett roligt tidsfördriv. 

Även Alexandersson (2000) menar det vara oklart vad barn lär sig vid datorn. Emellertid 
belyser han att användning av pedagogiska kunskapsspel stimulerar barn att lära. Denna 

stimulans anses bero på de egna val som erbjuds dem vilket ger möjligheter att påverka den 
egna en (ibid.). 
 

 

Läs- och skrivutveckling samt språkförståelse 

 
Vid användning av kunskapsspel på datorn tränas läs- och skrivutveckling menar Anna och 
Frida. Spelen övar enligt Frida barn att skriva och att uppfatta skriftspråket och Anna belyser 

att spelen ofta innehåller träning av alfabetet. Datoranvändning främjar läs- och skrivförmåga 
eftersom skrivande på datorn är roligt vilket ökar intresset att lära (Gertsen Pedersen, 2006; 

Lindh, 1993; Lundmark, 2000; Söderlund, 2000). Dessutom är det positivt att barn när de 
använder datorn inte behöver lägga energi på att forma bokstäver utan kan ägna sig åt 
innehållet i skriften (Alexandersson, 2000; Lannér, 1999). 

 
En aspekt Elin lyfter är att barn vid användande av kunskapsspel får många instruktioner om 

vad de förväntas göra i spelet och på så sätt övas i språkförståelse. Birgitta berättar att det 
finns tematiskt inriktade kunskapsspel för barn som behöver träna på uttalet av vissa ljud. 
Hon anser dock att det är viktigt att stödja språket med hela kroppen för a tt barn ska erhålla 

språkförståelse och menar att dessa uttryck och känslor svårligen kan utläsas ur en datorröst: 
 

[…] öva språkförståelse och sådant, då gör jag det ansikte mot ansikte. För det är så mycket man 

tar in via ansiktet också som man kan läsa ut där för att se om de förstår eller inte. Och de ser på 

mitt ansikte. 

 
Birgittas resonemang om att datorn inte kan förmedla känslor och kroppsspråk stöds av 
Alexandersson (2000). Samspelet mellan barn och datorer är enligt honom indirekt och det är 

därför viktigt att kompensera och förmedla känslouttryck på andra sätt i verksamheten (ibid.). 
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Bilder och bildspel på datorn och digitala fotoramar anses ha positiv effekt på utveckling av 

barns kommunikation (Cecilia, Denise, Elin). Med stöd av bilder kan barn återberätta för 
varandra och för sina föräldrar vad de gjort (Cecilia, Elin). Cecilia uttrycker att: 

 
Det är liksom bara positivt, de s tår och berättar för varandra: ’Vad hittade du i skogen’ och ’igår 

var vi till gympasalen’ och ’just det, jag gjorde det här’ och de vill ju jättegärna berätta för 

föräldrarna. De kan stå där i hallen en kvart och prata om vad vi gjorde i förra veckan och det är 

bra för just småbarn som har problem med närminnet och så att få berätta igen. Det blir också som 

ett lärande. Repetit ion. 

 
Däremot anses kommunikationen mellan barn vara kortfattad när de spelar datorspel (Anna, 

Denise, Elin). Den består främst av att de talar om för varandra hur de ska göra eller ger 
beröm till spelaren, de diskuterar inte varför: 
 

Kan väl hända ibland att de säger åt varandra att ’kolla där’, ’vad gjorde han nu’ och sådär (Anna). 

 
Jo, men det blir en annan dialog barnen emellan. Jag menar barnen på datorn, de sitter mera… Om 

de spelar Villes värld eller Kalle Kunskap: ’wow’, ’bra’, ’coolt’ och sådär. De sitter och berömmer 

varandra (Denise). 

 

Även om kommunikationen är kortfattad anser Elin att barn övas i att lyssna på och förstå 
varandra vilket kan visas genom att spelaren gör som någon annan föreslagit. Alexandersson, 

Linderoth och Lindö (2001) menar också att kommunikationen vid datorn är osocial och 
främst består av ett kort instruktionsspråk riktat till det barn som håller i musen. Emellertid 
anser de att viss språkförståelse främjas eftersom barn som samspelar måste verbalisera sin 

kunskap så att kamraten förstår vad som menas (ibid.). Dawes, Mercer och Wegerif (2000) 
anser emellertid att IKT ger möjligheter att utveckla språkrepertoaren för barn eftersom 

variationen av text, ljud och bild underlättar för barn att lära på sina egna villkor. Att datorn 
kan förmedla både ljud och bild ger barn möjligheter att lära genom olika sinnen vilket enligt 
Birgitta gynnar deras lärande. Även Cecilia belyser att kombinationen av ljud och bild ger 

bättre förståelse än att endast erhålla intryck via ett sinne. 
 

 

Informationssökning 

 

Deltagande vid informationssökning via Internet kan erbjuda barn möjligheter till lärande om 
det aktuella temat och kunskap i hur information söks (Anna, Birgitta). Även om barn själva 

inte kan söka information i förskoleåldern så får de kunskapen och vetskapen om hur man kan 
göra med sig (Anna, Denise, Elin). Birgitta och Frida poängterar dock att barn behöver förstå 
att Internet är ett av många sätt att söka information på. Denise anser att datorn ger pedagoger 

möjligheter att snabbt hitta information som kan användas i förskolans övriga 
verksamhetsområden. Även Anna och Frida ser möjligheten att integrera informationen i 

förskolans övriga verksamhet. Eftersom informationssökningen enligt Anna oftast är 
efterfrågad av barn med deras intresse som grund kan en diskussion inledas vilket kan 
inspirera till lekar om ämnet. Frida reflekterar över att informationen gärna kan utvecklas med 

praktisk undersökning på förskolan: 
 

Då kan man ju gå in och söka och då får v i veta. Så kan man mäta upp det på golvet, hur långt det 

är mellan v ingspetsarna på en örn till exempel, och så jämföra med sig själv och sådana saker. 
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Att integrera informationsökning via Internet med andra aktiviteter nämns också av Jedeskog 

(2005) som anser att datorer bör integreras i svenska utbildningssammanhang. Även Lpfö 98 
kan tolkas förorda att datorn bör integreras i verksamheten eftersom de anser att inslag av 

multimedia och informationsteknik bör förekomma med barn i såväl skapande processer som 
i tillämpning. 
 

 

Syften med datoranvändning i förskolan 

 
 

Ett teknikbaserat samhälle 

 

Ett övergripande syfte med barns datoranvändning i förskolan är enligt Anna, Birgitta, Cecilia 
och Elin att dagens samhälle till stor del är teknikbaserat. Datorn är enligt Birgitta en del av 

det livslånga lärandet och hon menar att: 
 

[…] barn som inte lär sig använda datorn kommer att få det jättesvårt. 

 
Birgitta uttrycker vidare att de barn som inte har tillgång till dator i hemmet måste erbjudas 

möjlighet att erhålla datorvana i förskolan för att få samma förutsättningar i det kommande 
skol- och arbetslivet. Enligt Cecilia blir det mer och mer datoranvändning i skolan. Hon anser 
det vara bra om barn redan i förskolan kommit i kontakt med datorn och belyser att det är 

förskolans uppdrag att introducera datorn på ett roligt och inspirerande sätt. Frida kan tolkas 
ha liknande uppfattning då hon menar att barn som inte har tillgång till dator hemma eller inte 

är speciellt datorvana bör prioriteras till mer tid vid datorn än de som har erfarenhet av 
datoranvändning. Barn som har datorerfarenhet kommer enligt Anna och Elin gynnas i skolan 
eftersom de enligt Anna har insikt i hur datorn fungerar. Barn som inte varit i kontakt med 

datorn kommer dock troligen också klara sig bra: 
 

Jag tror inte att det är någon större fara men jag tror ändå att det är lite skillnad (Elin). 

 
Den yrkesförberedande funktionen anser även Fahlén (2000) och Jedeskog (2005) vara ett 

motiv till att använda datorn i lärandemiljöer. Vidare diskuteras det demokratiska argumentet 
där alla barn oavsett regional hemvist och/eller social klass har rätt att erhålla datorvana 
genom utbildningsväsendet. 

 
 

Datorn som informationskälla 

 
Att barn får förståelse för hur fakta- och informationssökande via Internet kan ske anser 
Birgitta, Elin och Frida vara viktigt. Internet bör ses som ett komplement till annan sökning 

av information (Birgitta, Elin). Det är viktigt att barn får uppleva att fakta finns att söka båda 
via datorn och på andra vis: 

 
Att lära sig informationssökning som komplement till att leta information på annat sätt är en 

tillgång för barnet (Birg itta). 
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Att delta i att söka information via datorn ger enligt Denise barn möjlighet att få en 

uppfattning om att datorn kan användas till det mesta. Även Birgitta belyser att barn får lära 
sig att de själva kan ta reda på fakta om saker de undrar över. Vidare menar hon att barn kan 

erbjudas delaktighet i planering av olika teman genom att delta vid informationssökning om 
ämnet och vara med och välja vad som ska användas. 
 

Att använda informationssökning har ökat i omfattning inom utbildningsväsendet enligt 
Alexandersson (2000). Det ökade användandet anses bero på att tillgängligheten av 

datorteknik och kraven på vad skolan ska erbjuda barn har ökat (ibid.). Målet med att använda 
IKT i undervisning är idag att barn ska lära sig genom den nya tekniken (Alexandersson, 
2000; Lannér, 1999; Lindh, 1997). Teknologin har blivit ett verktyg för lärande och 

pedagogens roll handledande (Alexandersson, 2000; Fahlén, 2000). 
 

 

Egna val 

 
Barn har via datorn flertalet valmöjligheter enligt Anna och Cecilia. De kan välja vilket 

datorprogram som används, vilken övning de vill göra och om de vill repetera det de redan 
kan eller utmana sig själva. Egna val kan enligt Anna stärka barn i det långa loppet. Cecilia 

menar att de egna valen kan ge känsla av stolthet. Valmöjlighet kan även främjas när barn 
skapar egna filmer via datorn vilket Cecilia reflekterar över: 
 

Sedan det där med att skapa sin egen film har ju många fördelar. De får dels skapa och producera 

något eget och att de får välja helt fritt. Det kan vara en upplevelse som de bearbetar som har hänt, 

en jobbig eller rolig eller det kan ju vara på ett djupare plan också, inte bara något som de hittar på, 

kan det ju också vara, fantasi och just bara att få sätta ihop filmen och visa den för föräldrarna eller 

barnen på förskolan […]  de skulle bli stolta över vad de har gjort och vilja visa varandra.  

 

I arbete med dokumentation erbjuds barn att välja bilder och filmer som de vill ha i sin mapp 
på datorn. Birgitta menar att dokumentation kan användas för att synliggöra barns dag. Att 

använda bilder och bildspel på datorskärmen och i digital fotoram eller genom att skriva ut 
bilder på skrivaren hjälper enligt Elin barn att visa och berätta om sin dag: 
 

Just det här att man får v isa och berätta. Och vara lite stolt, vara stolt över att liksom att det här 

gjorde jag idag. Att det blir lite en, ja det blir jag i centrum så att säga. 

 

Möjligheter för barn att själva söka sig fram och göra egna val via datorn erbjuder dem 
tillfälle att inverka på både lärandeprocessen och vad som kommer att läras 

(Alexandersson, 2000). Förutom att barn kan göra egna val via datorn menar 
Myndigheten för skolutveckling (2007) att pedagogen genom informationsteknik 
erbjuds möjligheter att anpassa material, metoder och arbetssätt till varje individs 

förutsättningar och behov. 
 

 

Språkutveckling och samarbete 

 
Att med bilder visa upp barns dag främjar samspel mellan förskola, förälder och barn. Då 

föräldrarna stannar upp och tittar på bilder ges tillfälle för barn och pedagoger att berätta om 
sina upplevelser på förskolan (Cecilia, Denise, Elin). Då barn inspireras att berätta om sin dag 
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främjas deras språkutveckling (Cecilia). Den kommunikativa processen är enligt 

Alexandersson (2000), Strandberg (2006) och Säljö (2000) den viktigaste yttre påverkan för 
att främja barns lärande. Språket är en förutsättning för människans inre tänkande och 

intellektuella utveckling och ett viktigt område för barn att få möjligheter att utveckla (ibid.).  
 
För att främja samspel och öva samarbete mellan barn menar Cecilia och Elin att datorn kan 

användas som ett hjälpmedel: 
 

Sedan kan man ju sätta två barn som kanske inte, som har lite problem med varandra i gruppen 

eller som man vill ska komma närmare. För oftast blir det vad jag har erfarenhet av ett bra 

samarbete vid datorn, att de vill h jälpa och komma längre och klara av saker (Cecilia). 

Och sedan det här med att man samarbetar v id datorn. Det behöver ju inte bara vara att man sitter 

ensam, man kan lära sig att man kan vara två som hjälps åt och det fungerar också fast man bara 

har en dator (Elin). 

 
Att främja samlärande ger enligt Agneta Ljung-Djärf (2004) och Pia Williams (2006) det 

enskilda barnet goda möjligheter till lärande och utveckling. Alexandersson, Linderoth och 
Lindö (2001) stödjer också samlärande och menar att barn i samarbete känner sig mer 

kompetenta och vågar ta sig an intellektuella utmaningar medan barn som arbetar ensamma 
lättare fastnar i uppgifter eller i hanteringen av datorn.  
 

 

Belöning, datorvana, underhållning och observation 

 
Att barn får möjlighet att förstå hur datorn kan användas på ett bra sätt är enligt Birgitta, Elin 

och Frida viktigt. Frida menar att barn bör lära sig att praktiskt hantera datorn och förstå de 
olika användningsmöjligheter den medför. Hon belyser främst vikten för barn att förstå hur 

faktasökande via Internet kan ske och till viss del vikten av att använda utvecklande datorspel.  
 
Pedagogiska kunskapsspel på datorn anses av samtliga respondenter vara lärande på olika vis. 

Förutom det utvecklande syftet menas datorn kunna användas som belöning: 
 

Jag låter ju barn sitta vid datorn för att jag ska vara snäll mot dem. Som i fredags så hade vi bara 

fyra barn ute. Och då tänkte jag de vill ju så gärna. Och det var fyra barn med väld igt olika 

karaktär så att det fanns ingen bra lek riktigt, de kom inte ihop (Denise). 

 
Dessutom kan barn spela datorspel för att: 
 

Jag kan väl tänka mig litet datorvana (Birg itta).  

 
[…] det är jätteuppskattat. De gillar det verkligen (Anna). 

 
[…] att det finns bra spel […] Att man inte behöver ta det där dåliga. Hemska spel och liksom 

sådant utan man kan styra till snälla, lugna, roliga spel (Elin ).  

 
Ett ytterligare syfte med att låta barn använda datorn kan enligt Denise vara möjlighet för 

pedagoger att observera barns förmåga till koncentration och förståelse av instruktioner. 
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Pedagogens roll vid datoranvändande i förskolan 

 
 

Datorn, pedagogen och barnet 

 
Anna och Cecilia betonar att pedagogens roll är viktig för barns lärande vid datorn. Vid barns 
datoranvändande består pedagogens roll i att stimulera dem i deras lärande och utveckling 

(Anna). Särskilt viktigt är att pedagogen introducerar datorn för barn (Anna, Cecilia) och är 
en vägledare vid deras datoranvändande (Anna). Viktigt är också att vara: 

 
 […] medveten om i vilket syfte och vad man gör och vad de har behov av att lära sig (Cecilia).  

 

Även Gertsen Pedersen (2006) betonar vikten av att använda informationsteknik på ett 
medvetet sätt i syfte att skapa möjligheter via tekniken. Birgitta och Frida menar att 

pedagoger ska vara medforskare och lära tillsammans med barn. Birgitta uttrycker att 
pedagogen spelar stor roll för barns lärande där den viktigaste uppgiften är: 

 
[…] att lära barnen att lära. 

 

Uttrycket om att lära barn att lära kan nämnas i anslutning till att IKT-användning idag 
handlar om att barn ska använda olika program för att lära sig genom den nya teknologin 
(Alexandersson, 2000; Lannér, 1999; Lindh, 1997). Teknologin har kommit att bli ett verktyg 

för lärande och pedagogens roll att handleda och inspirera barn (Alexandersson, 2000; Fahlén, 
2000). Att lära barn att lära är idag enligt Fahlén (2000) ett av skolvärldens huvudsakliga mål.  
 

Pedagoger bör alltid uppmuntra barn att försöka själva (Birgitta). Lugna, trygga pedagoger 
som kan vägleda barn är viktigt. Också Cecilia betonar pedagogens vikt genom att uttrycka att 

det är upp till de vuxna på förskolan vad barn får tillgång till genom datorn. En pedagogisk 
tanke bör ligga bakom deras datoranvändande. Det är vidare enligt Cecilia och Elin viktigt att 
som pedagog prova olika spel innan barn använder dem: 

 
[…] vad går det här ut på egentligen, vad lär sig barnen och är det ett bra spel (Cecilia).  

 
Denise uttrycker vidare att man som pedagog måste veta varför ett visst barn ska s itta vid 
datorn: 

 
[…] om det är ett barn som har svårt att skilja färger åt då v ill ju jag ha ett program där vi kan 

hjälpas åt och få förståelse för det här.  

 
Denise ger även uttryck åt att hon anser förskolebarn vara för små för att använda datorn och 

att datorn inte är viktig i förskolans verksamhet. Lundkvist (2005) och Saudé (et al., 2005) 
uttrycker att många förskollärare är öppna för att lära sig mer om hantering av 
informationsteknik. Bristande intresse att utveckla informations- och 

kommunikationsteknologin i utbildningssammanhang kan enligt Nissen, Riis och Samuelsson 
(2000) bero på att många pedagoger inte upplevt att IKT haft särskilt stor betydelse i deras 

verksamhet. Därför anser pedagoger andra områden vara viktigare att utveckla i syfte att 
kunna erbjuda en god pedagogiskt verksamhet (ibid.). Gertsen Pedersen (2006) och Söderlund 
(2000) uttrycker vidare att pedagogers bristande IT-kunskap kan vara anledning till att datorn 

inte används i särskilt stor utsträckning i utbildningssammanhang. Pedagogerna saknar helt 
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enkelt tillräckliga kunskaper beträffande IT för att kunna integrera datorn i verksamheten 

(Alexandersson, 2000; Gertsen Pedersen, 2006; Lundkvist, 2005).  
 

 

Att finnas tillhands 

 
En av pedagogens skyldigheter är enligt Anna, Cecilia och Elin att ha uppsikt över vad barn 

gör när de sitter vid datorn. Birgitta ger uttryck åt liknande aspekt då hon menar att det alltid 
ska finnas en pedagog tillhands vid barns datoranvändande. Pedagogens roll är då bland annat 

att lära barn granska den information de erhåller när framförallt Internet används. Birgitta 
menar vidare att pedagogen bör sitta med och diskutera med dem: 
 

[…] ’tror ni det är såhär’, ’hur sku lle det annars kunna vara’, ’vad tycker v i’, ’vad känner v i’, ’hur 

ser det ut här’? 

 

En diskussion mellan barn och pedagog kan enligt Birgitta bidra till att barn inte oreflekterat 
tror på allt de möter via datorn. Elin anser också att pedagogen bör vara med och prata med 

barn om vad som händer på datorn: 
 

 Att man inte bara sätter på datorn och går därifrån. Utan att man har litet kommunikation ändå. 

 
Även Cecilia nämner att pedagoger bör vara närvarande för att kunna besvara barns frågor 

men betonar också att det är viktigt att de får tänka själva: 
 

 Att man inte ger dem svaren för tid igt utan att de får sitta och prova lite. 

 
Resonemangen ovan kan relateras till ett sociokulturellt perspektiv där individen ses som 
ständigt lärande i samspel med omgivningen. Enligt detta perspektiv hjälper omgivningen 

barn att välja vad som bör uppmärksammas (Alexandersson, 2000; Strandberg, 2006; Säljö, 
2000). På liknande sätt belyser Denise pedagogens roll då hon uttrycker det vara viktigt att en 

vuxen är med vid barns datoranvändande, bland annat för att kommunicera om vad som sker 
vid datorn. Denise uttryck kan stödjas av Alexandersson (2000), Strandberg (2006) och Säljö 
(2000) vilka menar att den viktigaste yttre aktiviteten för att främja lärande är den 

kommunikativa processen. Språket är där en förutsättning för en persons inre tänkande och 
intellektuella utveckling. 

 
Vid placering av barn vid datorn menar Cecilia det vara viktigt att pedagogen inte placerar: 
 

[…] en som är jätteduktig med en som knappt har provat alls utan att de är kanske litet jämlika så 

att de ger och tar av varandra. 

 
Frida menar att: 
 

Det kan vara lätt att ett äldre barn styr ett yngre barn. 

 
Då är det viktigt att som pedagog klargöra att var och en i första hand måste få försöka själv. 

Resonemanget kan underbyggas med Johanssons (2000) uttryck för att många barn föredrar 
att spela ensamma eftersom de då slipper bli stressade av andras åsikter om hur de hanterar 

datorn och programmet. 
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Liknande aspekt utrycks av Denise som menar att två barn som sitter tillsammans vid datorn 

bör ha relativt lika personlighet för att undvika att någon kommer i kläm: 
 

 […] ett barn som är ganska tystlåtet och som kanske inte vågar fråga så mycket i större samlingar 

och sådant. Det barnet kan ju kanske prata och våga fråga mer om det sitter med rätt femåring.  

 

Detta stärks av Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) vilka menar att samarbete stärker 
en känsla av kompetens och ger mod att ta risker vilket kan leda till intellektuella utmaningar 

för barn. Även Elin nämner att två barn kan hjälpa varandra vid datorn men menar att det inte 
får vara för många vid datorn samtidigt, vilket är upp till pedagogen att se till.  
 

 

Demokrati och datorns samhällsförberedande funktion 

 
Enligt Frida är det pedagogens roll att: 

 
 […] se till att de som inte kanske har dator hemma eller inte är speciellt datorvana – de får lite 

mer chanser än de andra barnen som är jätteduktiga och har datorer hemma.  

 
Hon uttrycker vidare att pedagoger bör ha viss fingertoppskänsla och bedöma hur datorn kan 

användas på bästa sätt i verksamheten. Att barn med lite datorvana erbjuds datoranvändning 
på förskolan kan associeras till det demokratiska argumentet. I enlighet med detta argument 

bör datorer integreras i utbildningssammanhang eftersom alla barn har rätt att genom 
utbildningsväsendet erhålla datorvana – oavsett  var i landet de bor och vilken social klass de 
tillhör (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001; Jedeskog, 2005). Också Lpfö 98 uttrycker 

behovet av att barn i såväl skapande processer som tillämpning bör få erfarenhet av 
informations- och kommunikationsteknik. 
 

Anna nämner att det är förskolans roll att se till att barn får insikt i hur datorer fungerar så att 
det kan: 

 
[…] hänga med i det samhälle v i lever i.  

 

Även Elin menar att barn i dagens samhälle har nytta av att kunna använda datorer och att de 
behöver bli vana att använda dem. Birgitta och Frida kan tolkas instämma då de formulerar att 

datorer är framtiden. Barn måste lära sig använda datorer på ett bra sätt (Frida). De som inte 
lär sig använda datorn kommer att få det svårt: 
 

Så jag tro r det är en nödvändighet, absolut (Birgitta). 

 

Ovan nämnda resonemang om datorns och pedagogens roll i förskolan kan relateras till 
Fahlén (2000) som menar att ett motiv till datorns roll i lärandemiljöer är dess 
arbetslivsförberedande funktion. 

 
 

Att möta barns intresse för datorn 

 

Anna uttrycker att förskolebarn då de ser pedagoger sitta vid datorn får upp ögonen för hur 
datorn kan användas. Då får de möjlighet att koppla ihop datoranvändandet med det material 
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eller den information pedagogen skaffat. Både Anna och Denise tror att de flesta barn är 

medvetna om att datorn är ett redskap där mycket kan ordnas. Att barn kan lära sig något 
genom att se omgivningen använda datorn kan härledas till en sociokulturell syn på lärande. I 

det sociokulturella perspektivet ses individen som ständigt lärande i samspel med 
omgivningen (Strandberg, 2006; Säljö, 2000, 2002). 
 

Om barn inte visar intresse för datorn anser Anna att de inte behöver uppmuntras till 
datoranvändande. Anna nämner att barn kan tillfrågas om de vill prova spela på datorn. Om 

de inte är intresserade bör pedagogen dock låta det bero eftersom: 
 

[…] så viktigt tycker inte jag att det är.  

 
Liknande aspekt uttrycks av Cecilia som menar att barns intresse och nyfikenhet måste styra. 

Om de inte är intresserade av ett spel som pedagogen anser vara bra bör barn inte tvingas till 
någonting. Anna och Elin menar att barn inte behöver förmås använda datorn eftersom 
intresset kommer i sinom tid. Att göra datorn tillgänglig för barn men inte påtvinga dem den 

kan relateras till en miljö där datorn anses vara ett tillgängligt val för de barn som väljer att 
använda den (Ljung-Djärf, 2004). Emellertid menar Ljung-Djärf att det oftast är de barn som 

redan har erfarenhet av datorer som väljer att använda datorn på förskolan.  
 
I de fall barn använder datorn menar Cecilia det vara pedagogens uppgift att: 

 
[…] ha litet ko ll när det kan vara bra att avbryta. 

 

Även Denise uttrycker sig liknande då hon säger att barn inte bör sitta vid datorn:  
 

[…] hur mycket som helst. 

 
Istället bör pedagogen begränsa barns datoranvändning till viss tid beroende på vad de gör vid 

datorn. 
 

 

Pedagogers datorkunskap 

 
Anna nämner det vara viktigt att alla pedagoger i någon mån kan använda datorn och också 

gör det. Barn kan påverkas av pedagogernas okunskap och/eller avståndstagande från datorn. 
Påverkan består då i att barn istället för att inspireras till datoranvändning blir rädda för 

tekniken och får en uppfattning om att det är svårt att använda datorn (Anna). Birgitta 
diskuterar i liknande banor då hon betonar vikten av att pedagoger har viss datorkunskap för 
att undvika att påverka barn negativt. Barn behöver känna att någon tar ansvar för datorn. 

Pedagogerna bör vidare vara lugna och trygga vid datoranvändande så att barn blir trygga och 
inte är rädda att göra fel (Birgitta). Denise betonar att pedagoger måste ha utbildning för att 

kunna använda sig av datorn så att det gagnar barn: 
 

Då måste man veta hur man ska använda datorn och varför. 

 
Det mest centrala för pedagoger att kunna vid datorn menar Anna vara att söka på Internet, 
spela datorspel och hantera bilder. Birgitta betonar vikten av att använda basprogram såsom 
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exempelvis Word14 och använda Internet för att söka enklare information. Cecilia framhåller 

att alla pedagoger borde kunna söka information, lägga in bilder, visa bildspel, säkerhetsspara 
samt ha kunskap om hur PowerPoint fungerar. Denise anser det vara viktigt att pedagoger 

orienterar sig med programmen innan de används i förskoleverksamheten. Att veta vad som 
finns att tillgå och vart information och spel kan hittas lyfter Elin som en viktig kunskap för 
pedagoger att besitta beträffande datorn: 

 
 […] att man själv kan använda den på rätt vis. Och vet hur den fungerar. 

 
Vidare anser Elin det vara bra för pedagoger att kunna göra bildspel och använda 
ordbehandlingsprogram. 

 
Tankarna om att viss kunskap om datorer behövs för att kunna möta barn vid datorn på ett bra 

sätt kan relateras till ett sociokulturellt perspektiv där omgivningen påverkar barns 
möjligheter att lära och utvecklas (Strandberg, 2006: Säljö 2000, 2002). Vidare menar 
Lundkvist (2005) att bristande IT-kunskap hos pedagogerna kan bidra till att datorn inte 

används i särskilt stor utsträckning i utbildningssammanhang. För att datorn ska bli ett 
pedagogiskt hjälpmedel menar Frida att det hos pedagoger: 

 
 […] inte behövs så mycket kunskap men däremot ett intresse att använda datorn . 

 

Hon menar dock att viss baskunskap såsom att logga in på datorn kan vara bra att kunna: 
 

Men några större kunskaper tror jag inte att man behöver. 

 
I kontrast till Fridas resonemang menar Säljö (2000) att nya redskap förändrar människans 

relation till omvärlden och hennes sätt att handla i olika situationer. Detta medför ökade krav 
på vad människor behöver kunna. De nya aktiviteterna kräver förtrogenhet med och kunskap 
om redskaps funktioner i olika miljöer. Fridas resonemang om att pedagogens intresse att 

använda datorn är viktigare än hennes kunskap kan relateras till Lundkvist (2005) diskussion 
om att pedagoger har svårt att föreställa sig datorns möjligheter eftersom de själva inte är 

intresserade av att använda den. 
 
 

Informationssökning 

 
Att söka på Internet efter information som barn efterfrågar är enligt Anna en av pedagogens 

uppgifter beträffande datorn i förskolan. Hon uttrycker vidare att datorn bidrar med 
möjligheten för pedagoger att snabbt ge barn information om någonting de visar intresse för. 
Pedagogen bör också se till att barn får erfara hur sökmotorer och datorspel fungerar och vad 

de har att erbjuda (Anna). Även Frida anser det ingå i pedagogens roll att medverka när barn 
använder Internet: 

 
[…] och hjälpa dem fram till de rätta sidorna […] och sedan då när man söker på Internet och så, 

att man är verkligen medsökande hela tiden. 

 
Denise belyser att barn kanske inte alltid ser och/eller förstår vad som händer när man söker 
information via datorn. Pedagogens roll är då att berätta för barn vad man gör. I det 

                                                 
14 Ordbehandlingsprogram från Microsoft. (http://office.microsoft.com/sv-se/word/HA101656411053.aspx, 2009-12-07). 

http://office.microsoft.com/sv-se/word/HA101656411053.aspx
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sociokulturella perspektivet anses kommunikation vara en förutsättning för barns lärande 

(Alexandersson, 2000; Strandberg, 2006, Säljö, 2000). Frida uttrycker vidare att det är 
pedagogens roll att visa barn vad datorn kan användas till. Viktigast menar Frida vara att 

introducera dem för faktasökande. 
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Diskussion 
 
 

 

Metoddiskussion 

 
För att undersöka hur och i vilket syfte förskolan kan arbeta med datorn för att främja barns 
lärande intervjuades sex förskollärare. Urvalet gav möjlighet att upptäcka både olika och 

likartade uppfattningar beträffande datorns roll i förskolan. De två provintervjuer vilka 
genomfördes i syfte att prova intervjufrågorna bidrog med möjlighet att omarbeta frågorna 

inför de intervjuer studien baseras på. Den reviderade intervjuguiden bidrog till att ett brett 
och djupt datamaterial kunde erhållas.  
 

De öppna frågorna gav intervjupersonerna utrymme att svara subjektivt utifrån egna 
erfarenheter och uppfattningar. Vidare gav frågorna i intervjuguiden möjlighet att ställa 

uppföljningsfrågor. De uppföljande frågorna varierade beroende på intervjuaren, 
respondentens svar och samspelets karaktär. Några uppföljningsfrågor upplevdes vid analysen 
vara ledande. En bedömning huruvida respondenternas svar påverkades av de ledande 

frågorna gjordes innan svaren eventuellt användes. Två intervjuer avbröts av kollega samt 
telefonsamtal. Ovan nämnda aspekter bidrar till att det inte anses vara möjligt att oförändrat 

genomföra intervjuerna. Däremot bedöms studiens trovärdighet inte ha påverkats. 
 
Att spela in och sedan transkribera intervjuerna gav möjlighet att upprepade gånger gå igenom 

datamaterialet. På så vis erhölls en helhetsuppfattning av de individuella intervjupersonernas 
åsikter om ämnet. Vidare kunde meningskoncentrering samt jämförelse av intervjuerna göras 

utifrån transkriberingarna. I resultatdelen användes de meningskoncentrerade intervjusvaren 
samt citat för att belysa intervjupersonernas åsikter. Att kombinera det tolkade datamaterialet 
med citat förtydligar respondenternas uppfattningar om datorns roll i förskolan vilket stärker 

studiens tillförlitlighet. 
 

 

Resultatdiskussion 

 

Det sociokulturella perspektivet har idag stort inflytande på teorier om lärande (Ludvigsen, 
Rasmussen & Solheim, 2002). Flertalet av de intervjuade förskollärarna anser att barn lär 

ständigt och anser det vara viktigt att barn lär sig att lära vilket även Fahlén (2000) uttrycker. 
Vidare framkommer att pedagoger bör vara medforskare och uppmärksamma det barn visar 
intresse för.  

 
Majoriteten av respondenterna är positiva till datoranvändande i förskolan vilket kan relateras 

till ett sociokulturellt perspektiv där artefakter, som datorn, anses fungera som stöd för barns 
lärande (Alexandersson, 2000; Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001; Strandberg, 2006; 
Säljö, 2000, 2002). Några anser det vara viktigt att alla barn erhåller datorvana medan andra 

främst ser datorn som ett tillgängligt val i förskolan. Viktigt att reflektera över är dock att det 
enligt Ljung-Djärf (2004) främst är barn med erfarenhet av datoranvändning som väljer att 

använda den. 
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Användandet av informations- och kommunikationsteknik i lärandemiljöer bidrar med nya 
och okända lärprocesser (Alexandersson, 2000). Genom spel och program på datorn menar 

intervjupersonerna att barn erbjuds möjlighet att lära på ett roligt sätt. Förutom att vara 
underhållande ger både intervjupersonerna och litteraturen uttryck åt att datorn bidrar med 
kognitiva och pedagogiska vinster för barn (Kearney, Van den Berghe & Wastiau, 2009).  

 
Flertalet intervjupersoner menar att datorn tillåter barn att arbeta i sin egen takt och på sina 

egna villkor. Datorns tillåtande karaktär gör den till ett bra verktyg för att individualisera 
förskoleverksamheten (Alexandersson, 2000; Gertsen Pedersen, 2006; Nissen Riis & 
Samuelsson, 2000; Söderlund, 2000). Genom datorn kan en svårighetszon i vilken lärande 

inträffar åstadkommas, ett tillvägagångssätt vilket kan relateras till Vygotskij´s proximala zon 
(Kearney, Van den Berghe & Wastiau, 2009). Den direkta responsen och kombinationen av 

intryck datorn ger ifrån sig underlättar lärandesituationen då användaren kan välja att ta in den 
information hon är intresserad av på ett individanpassat sätt. Datorns val- och 
individualiseringsmöjligheter bidrar till att barn erbjuds chanser till lustfyllt lärande.  

 
Samtliga intervjupersoner ger uttryck åt att informationssökning via datorn är ett snabbt och 

lätt sätt för pedagoger och barn att ta reda på information. Därigenom erbjuds barn möjlighet 
att lära sig både om datorn och om ett ämne. Barn behöver dock i viss mån skyddas från det 
som kan finnas på datorn och pedagogens roll blir att kontrollera det material och den 

information som inhämtas via tekniken. Vidare uttrycks i intervjuerna betydelsen av att barn 
lär sig att själva granska information på Internet. Det är vidare pedagogens roll att hjälpa barn 

förstå information som erhålls via datorn vilket även Nissen, Riis och Samuelsson (2000) 
diskuterar. 
 

Dokumentation och presentation av bilder är enligt samtliga intervjupersoner ett bra sätt att 

använda datorn på. Bilder på datorn kan bland annat användas för att synliggöra barns dag. I 
anslutning till bilderna kan barn tillsammans med andra barn, föräldrar och pedagoger 

kommunicera om vad de gjort på förskolan. Bilder kan underlätta för barn att berätta vad de 
varit med om och hur de upplevt olika situationer. Att formulera sina egna erfarenheter i ord 
kan leda till att barns språkliga och kommunikativa kompetens utvecklas samtidigt som det 

gör dem till kunskapsproducenter (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001; Trageton, 2005).  
 

I bakgrunden presenteras att datorer kan utsätta barn för risk att drabbas av fysiska åkommor 
(Cordes & Miller, 2000). Vidare diskuteras om datorspelande kan leda till för mycket 
stillasittande hos barn (Falkner, 2007; Söderlund, 2000). Huruvida barn påverkas fysiskt av 

datoranvändning är dock inget intervjupersonerna resonerar kring. Kanske beror det på att de i 
likhet med Swaminathan och Wright (2003) anser att fysiska effekter av datoranvändning 

endast förekommer vid oavbruten och långvarig användning vilket pedagoger inte förordar. 
En annan anledning reflekteras vara att intervjupersonerna anser datorn vara ett av många 
redskap i förskoleverksamheten och att utrymme finns för andra mer aktiva aktiviteter. 

 
Samhället är idag till stor del teknikbaserat vilket enligt både intervjupersoner och litteraturen 

är argument för användandet av datorer i lärandemiljöer. Det är oklart om barn som fått 
erfarenhet av datoranvändande gynnas när de börjar skolan. Flera intervjupersoner uttrycker 
dock att datorvana barn troligen har fördel i jämförelse med barn utan erfarenhet. Att erhålla 

datorvana i utbildningssammanhang anser Jedeskog (2005) vara en demokratisk rättighet för 
alla barn. Det framgår dock inte när i den pedagogiska verksamheten barn bör introduceras för 
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datorn. Vidare menar Jedeskog med stöd av Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) att 

datorn är ett bra verktyg för att förbättra barns lärande, vilket även framkommer i studien.  
 

Flertalet fördelar med och argument för att använda datorn i förskolan framhålls av 
respondenterna. I syfte att uppnå dessa positiva aspekter och därmed främja barns lärande i 
anslutning till informations- och kommunikationsteknik krävs pedagoger med kunskap om 

och intresse för de möjligheter datorn kan medföra. Medvetet datoranvändande kan bland 
annat bidra med pedagogiska och kognitiva vinster för barn vilket gör datorn till ett värdefullt 

inslag i förskolans verksamhet. 
 
 

Slutord 

 

Denna studie bidrar med förskollärares tankar om datorns pedagogiska möjligheter i 
förskolan. Studien har behandlat ett brett undersökningsområde. Flertalet aspekter har 

framkommit angående hur och i vilket syfte förskolan kan arbeta med datorn för att främja 
barns lärande. Genom att ta tillvara den kollektiva kunskapen hos pedagoger kan medvetenhet 
om datorns användningsområden och de pedagogiska möjligheter den medför både breddas 

och fördjupas. 
 

I syfte att föra fram ytterligare resonemang om datorns roll i förskolan kan vidare forskning 
genomföras inom vart och ett av studiens områden. Förutom att undersöka pedagogers 
uppfattningar vore det av intresse att granska barn och vårdnadshavares uppfattningar om 

datorn i förskoleverksamheten. Ett ytterligare undersökningsområde kan vara att granska hur 
datorn används i förskolan och hur det påverkar barns lärande.
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Bilaga 1 
 
 
 

Missiv 

 

 

Medverkan i studie om datorns roll i förskolan 

 
Tack för visat intresse att medverka i vår studie om datorns roll i förskolans verksamhet.  

 
Dagens samhälle har genomgått stora förändringar och datorn har blivit en del av människors 

vardag. Datorns användningsområden är många och redan i förskolans styrdokument 
poängteras vikten av att barn ska erhålla kunskap inom multimedia och informationsteknik i 
syfte att främja det livslånga lärandet. I och med detta är det av intresse att ta reda på hur 

pedagoger tänker om datorns tillämpning i förskoleverksamheten. Den fråga vi ställer oss i 
undersökningen är: hur och i vilket syfte kan förskolan arbeta med datorn som pedagogiskt 

hjälpmedel? 
 
För att uppfylla syftet med studien har vi valt att intervjua totalt sex förskollärare i två olika 

kommuner. Urvalet har gjorts genom att vi efter diskussion med förskolechefer via telefon 
kontaktat några förskolor vilka i enlighet med dem förfogar över samt använder datorn i 

förskoleverksamheten. Medverkan i intervjun är frivillig och kan när som helst avbrytas. 
Namn på personer och arbetsplats kommer inte att nämnas i studien och insamlat 
intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt. Beräknad tidsåtgång för intervjun är ca 

45 minuter. Intervjun kommer med Ert tillstånd att spelas in.  
 

Studien avrapporteras som ett examensarbete i Lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle och 
publiceras via DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet, www.diva-portal.org). Önskemål om 
att ta del av studiens resultat kan lämnas vid intervjutillfället. Vid eventuella frågor, kontakta 

oss på någon av följande e-mailadresser eller telefonnummer.  
 

Med vänliga hälsningar 
 
Helena Voxblom Jenny Warodell 

XXX@student.hig.se XXX@student.hig.se 
070-XXX XX XX 073-XXX XX XX 

 
Handledare: 
Else-Maj Eineborg Falk, Fil. dr 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 

http://www.diva-portal.org/


 

 

Bilaga 2 
 
 

 

Intervjuguide – provintervju 

 
 

 Berätta om hur du ser på barn och lärande i förskolan.  

 Hur ser du på datoranvändning i förhållande till barnets lärande?  

 Vilka syften kan du se med datoranvändning i förskolan? 

 Beskriv hur datorn kan användas i förskolan.  

 Vilka datorprogram tycker du kan användas av barnet i förskolan?  

 Berätta hur du tror att de programmen påverkar barnet?  

 Hur upplever du att barn samspelar vid datorn? 

 Beskriv vilka fördelar datorn kan bidra innebära för barnet.  

 Beskriv vilka nackdelar datorn kan innebära för barnet.  

 Vilken roll anser du att pedagogen har för barnets lärande vid datorn?  

 Vilken kunskap anser du behövs hos personalen i syfte att datorn ska fungera so m ett 
pedagogiskt hjälpmedel? 

 



 

 

Bilaga 3 
 
 

 

Intervjuguide 

 
 

 Berätta hur du ser på barn och lärande i förskolan.  

 Hur ser du på datoranvändning i förhållande till ett barns lärande?  

 Beskriv hur datorn kan användas i förskolan.  

 Vilka syften kan du se med datoranvändning i förskolan? 

 Berätta hur du tror att detta/dessa sätt att använda datorn påverkar barn.  

 Hur upplever du att barn samspelar vid datorn? 

 Beskriv vilka fördelar datoranvändning i förskolan kan ha för ett barn.  

 Beskriv vilka nackdelar datoranvändning i förskolan kan ha för ett barn.  

 Vilken roll anser du att pedagogen har för barns lärande vid datorn?  

 Vilken kunskap anser du behövs hos pedagogerna i syfte att datorn ska fungera som 

ett pedagogiskt hjälpmedel? 

 Vad tycker du bör tas hänsyn till angående datorns placering på förskolan? 


