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Sammanfattning 
I denna undersökning redogörs för den interaktiva lärandemiljön i förskolan och 
undersökningen har sin teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, där lärande i 
interaktion med andra människor ligger i fokus. 
 
Syftet med detta examensarbete är att bidra till ökad förståelse av förskollärares arbete med 
den interaktiva lärandemiljön i förskolan. De övergripande frågorna som belyses är vilka IT-
kunskaper förskollärarna besitter, vilka möjligheter det finns till fortbildning inom det 
gällande området, samt huruvida det finns skillnader i förskollärarnas förhållningssätt till den 
interaktiva lärandemiljön beroende på deras ålder. 
 
Undersökningen genomfördes i form av observationer, där förskolornas tillgång och placering 
av datorn studerades, samt en semistrukturerad intervju i vilken tolv verksamma förskollärare 
från fyra förskolor deltog Resultatet visar att förskollärarna ger uttryck för att de vill ha ökade 
kunskaper om hur de kan arbeta med den interaktiva lärandemiljön i ett pedagogiskt syfte. 
Resultatet visar även att de IT-utbildningar som förskollärarna i denna undersökning har att 
tillgå fokuserar på datorns grundkunskaper t.ex. grunderna i Word, Power Point och 
dokumentation. Detta leder till att barn på olika förskolor får olika förutsättningar att arbeta i 
den interaktiva lärandemiljön. Förskollärarna är överens om hur de, på grund av tidsbrist och 
låg personaltäthet, blir tvungna att prioritera vilka aktiviteter förskolans verksamhet ska 
innehålla. Det leder till att i den pedagogiska verksamheten prioriterar förskollärarna lek, 
socialt samspel och uteliv före den interaktiva lärandemiljön. Trots detta ställer förskollärarna 
sig inte främmande till den interaktiva lärandemiljön, utan flertalet är väl medvetna om de 
fördelar som datorn kan föra med sig om användandet utgår från ett syfte. I resultatet framgår 
det att endast en av de förskolor som medverkar i undersökningen, arbetar med den 
interaktiva lärandemiljön i ett pedagogiskt syfte. I de övriga förskolornas verksamheter fyller 
den interaktiva lärandemiljön funktionen som lekmaterial och extra resurs.   
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1. Inledning 
 

Rasmus fem år, springer runt sin förskollärare Pernilla och frågar gång på gång om han kan få 
sitta vid datorn och spela spel. Pernilla ignorerar honom till en början, men inser tillslut att 
Rasmus inte tänker ge sig. ”Men snälla Rasmus, säger Pernilla, du vet att det är bättre att vara 
ute på gården en fin dag som denna!” Det tycker inte Rasmus som muttrar något obegripligt till 
svar. ”Men okej då, säger Pernilla, du får sitta en stund, men då måste du spela ett Lek och 
Lärspel, dina föräldrar har sagt att du spelar så mycket annat hemma.” Rasmus blir arg och säger 
att han redan kan de spelen, eftersom han spelat dem så mycket. Han vill göra något nytt! ”Det 
finns inga andra spel Rasmus, säger Pernilla, och du måste sitta ensam för jag måste kolla till de 
andra vet du.” Rasmus rycker på axlarna och lunkar iväg till datorn. Glöden som från början 
fanns i hans ögon har nu slocknat och ett besviket uttryck ger sig till känna. 
 

Ovanstående händelse är tagen utifrån en verklig situation som har lett oss till att undersöka 
förskollärares förhållningssätt till den interaktiva lärandemiljön. Datoranvändandet är för 
många en naturlig del i dagens samhälle och är ett hett omdebatterat område, där datorns vara 
eller icke inom vara i förskola/skola diskuteras (Klerfelt, 2007; Linderoth, 2004; Ljung-Djärf, 
2004). Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) har personer, i åldrarna 24-54 år, 
cirka 95 % tillgång till internet i det egna hemmet och därmed även tillgång till en dator 
(SCB, 2009). Detta resulterar i att de flesta barn i Sverige lever i en värld där datorer är något 
självklart. Datorn är även ett redskap som används i de flesta förskolors verksamheter. 
 
Enligt Klerfelt (2007) skiljer sig kunskaper och intresse för datorer beroende på individens 
ålder och hon menar vidare att det finns stora skillnader i förhållningssättet till den digitala 
världen. Johansson (2000) anser att multimedia och informationsteknik är något som alla 
medborgare bör behärska, för att kunna delta i samhällslivet. Detta finns även som uppdrag i 
förskolans läroplan: 
 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett 
samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga 
grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram som alla i samhället behöver (Lpfö98, s. 27).    

Enligt Johansson (2000) anser läsforskaren Bo Sundblad att IT är den fjärde kulturella 
tekniken, där de övriga teknikerna är läsa, skriva och räkna. 
 
Enligt Johansson (2000) lär och utvecklas barn på olika sätt. För att erbjuda barnen en 
varierad verksamhet bör förskollärare möta barnen där barnen befinner sig i sin livssituation. 
Förskolan skall sträva efter ett lustfyllt lärande vilket innebär att verksamheten måste erbjuda 
olika vägar till de mål och uppdrag som förskolan har. Informationsteknik (IT) är ett av de 
redskap som kan användas för att uppnå dessa. Det ena ska inte utesluta det andra. IT ska inte 
ta över verksamheten utan ska ses som ett komplement till övriga traditionella1 metoder. 
Trageton (2005) och Jedeskog (1993) resonerar även på likartat sätt som Klerfelt. Trageton 
påpekar vikten av att använda datorn som ett verktyg för att nå målen i läroplanen, och att den 
inte ska ses som ett självändamål. 

För att barnen ska utvecklas krävs en förskollärares närvarande samt ett aktivt deltagande. 
Förskolläraren hjälper barnet att få bredare och djupare kunskaper. Förskolläraren kan med 
                                                 
1 Med traditionell menar Klerfelt (2007) aktiviteter som bild, musik, drama, lek och rörelse. 
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hjälp av frågor och problemformuleringar, problematisera och ge barnet olika infallsvinklar 
inom olika områden. Appelberg och Eriksson (1999) ser lärandet som en social process, som 
ska ske så nära barnens verklighet som möjligt och detta i interaktion med andra. Samspelet 
mellan barn-barn är minst lika viktigt som samspelet mellan barn-förskollärare. Det är även 
viktigt att man som pedagog uppmuntrar och stödjer barnen i att ta hjälp av varandra och ta 
vara på varandras kunskaper.   

Enligt Klerfelt (2007), Ljung-Djärf (2004) och Lundkvist (2005) finns det förhållandevis lite 
forskat om den interaktiva lärandemiljön i förskolan. Detta ligger till grund för vårt 
kunskapsintresse och vår undersökning baseras därför på förskollärarnas förhållningssätt till 
interaktiv lärandemiljö i förskolans verksamhet, hur ser datoranvändandet ut, används den 
som ett utvecklingspedagogiskt verktyg eller är den en ”barnvakt”? Utifrån egna erfarenheter 
från förskolans verksamhet har vi uppmärksammat att datorn har en tendens att bli en social 
träffpunkt för barnen, där en vuxen sällan är närvarande. Enligt förskolans styrdokument står 
det att förskollärare ska använda bland annat informationsteknik för att främja barns 
utveckling och lärande. Förskolan har som uppdrag att erbjuda barnen möjligheter att använda 
informationsteknik i bland annat skapande processer. Det står även att förskolan har som 
uppdrag att erbjuda barnen en interaktiv lärandemiljö i ett meningsskapande samt pedagogiskt 
syfte. Det är alltså förskollärarens skyldighet att erbjuda interaktiv lärandemiljö i förskolans 
praktik, med hänvisning till förskolans styrdokument. Detta har medfört att förskollärare har 
ställts inför en ny uppgift. 

Datorer upptar en stor del av barnens vardag och intresse, men trots detta menar vi att 
förskollärare inte har med datoranvändningen i den planerade pedagogiska verksamheten. 
Vad beror detta på? Är det förskollärarnas bristande kunskaper om hur man kan använda 
datorn som pedagogiskt verktyg eller beror det på en klyfta mellan generationer, där den äldre 
generationen har en annan kunskapssyn än den yngre?  
 

Begreppsdefinition  
Ett centralt begrepp i detta examensarbete är interaktiv lärandemiljö. Detta är ett vitt begrepp 
som kan innefattas av datorn som verktyg, mobiltelefoner, interaktiva leksaker etc. I denna 
studie används inte denna breda definition, utan begränsas till datorn som verktyg i ett 
utvecklande och meningsskapande syfte. Anledningen till att begreppet interaktiv 
lärandemiljö används är då detta examensarbete har sin teoretiska utgångspunkt i ett 
sociokulturellt perspektiv. I den interaktiva lärandemiljön sker ett lärande där datorn, barn och 
förskollärare interagerar med varandra.  
 
Begreppet informationsteknik (IT) har en bred definition och beskrivs i Svenska Akademiens 
Ordlista (SAOL) enligt följande: 

Informationsteknik, förk. IT, utnyttjande av datorer och internet för 
informationshantering (SAOL, 2002, s. 356).  

Syfte 

Syftet med examensarbetet är att bidra till ökad förståelse av förskollärares arbete med den 
interaktiva lärandemiljön i förskolan. Detta syfte ligger vidare till grund för följande 
frågeställningar: 

• Vilka kunskaper har förskollärare om den interaktiva lärandemiljön?  

• I vilken utsträckning erbjuds fortbildning inom IT? 
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• Skiljer sig förskollärarnas kunskaper och förhållningsätt till IT beroende på ålder? 

 

Disposition 
Detta arbete består av fem kapitel där vi i det inledande kapitlet redogör för arbetets 
intresseområde, begreppsdefinitioner, syfte, frågeställningar samt disposition. I kapitel två 
följer en litteraturgenomgång, som följs av en litteratursammanfattning. I det tredje kapitlet 
redovisas det empiriska materialet där valet av metod, pilotstudie, deltagare och urval, hur vi 
gått tillväga vid intervjuerna och bearbetningen av datamaterialet ingår. I det fjärde kapitlet 
redogörs för undersökningens resultat och analyser av dessa. I det femte kapitlet följer 
diskussionen där vi diskuterar, problematiserar och knyter ihop resultatet med tidigare 
forskning och undersökningens teoretiska perspektiv och avslutas med förslag på vidare 
forskning.  
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2. Litteraturgenomgång   
 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis undersökningens teoretiska grund som är det 
sociokulturella perspektivet. I det sociokulturella perspektivet ses samspel och 
kommunikation som centrala begrepp. Vidare följer en beskrivning av förskolans uppdrag 
enligt läroplans förskollärares förhållningsätt samt meningskapande i interaktiva 
lärandemiljöer. Längre fram i litteraturgenomgången kommer vi att belysa hur olika 
interaktiva lärandemiljöer kan se ut, nackdelar med den interaktiva lärandemiljön och den 
interaktiva lärandemiljöns betydelse runt om i världen.  

Sociokulturellt perspektiv 
Inom det sociokulturella perspektivet ses lärande som en interaktion mellan individer och 
artefakter och kommunikation mellan dessa ses då som en betydelsefull aspekt (Klerfelt, 
2007; Molls, 2001). Även Linderoth (2004) hävdar att kommunikation och interaktion, mellan 
människor, ses som centrala redskap inom ett sociokulturellt perspektiv. Eftersom vi i denna 
undersökning, lagt tyngdpunkten på lärande i en interaktiv miljö och samspelet mellan 
förskollärare/barn och mellan barn/barn anser vi det relevant att detta arbete hamnar inom 
ramen för det sociokulturella perspektivet.  

Det sociokulturella perspektivet härstammar från Vygotskijs syn på miljön som den 
avgörande faktorn för hur vi utvecklas. Vygotskij och hans forskningsgrupp utarbetade en 
utvecklingspsykologisk teoribildning. I västvärlden var inte denna teoribildning accepterad 
under många år och översattes till engelska först på 1960-talet. De senaste årtiondena har 
denna teoribildning influerat flera forskningsriktningar och spridits över hela världen, även hit 
till Sverige (Säljö, 2000).  

En annan teoretiker inom det sociokulturella perspektivet är Roger Säljö. Enligt Säljö (2005) 
är det inte enbart skola och utbildning som bidrar till utveckling och lärande. Lärande sker i 
alla situationer där interaktion mellan människor sker, såsom samtalet vid middagsbordet, 
diskussionen på caféet, fritidsgården, arbetsplatsen. Säljö ser lärandet som de kunskaper en 
individ tar med sig från sociala situationer och kommunikationen blir därför en viktig aspekt i 
det sociokulturella perspektivet. De kunskaper människan tar med sig från ett socialt 
sammanhang, tar hon sedan med sig och för vidare i nästa.  

En ytterligare teoretiker inom det sociokulturella perspektivet är Karsten Hundeide. Hundeide 
(2006) beskriver det sociokulturella perspektivet utifrån vilka villkor barn har i den värld de 
föds i. Hon menar att världen barnet föds i är formad på ett visst sätt utifrån olika kulturella 
och historiska skeenden. Dessa processer är ständigt föränderliga och barnet erbjuds olika 
vägar att gå i det sociokulturella landskapet. Hon hävdar i enighet med Vygotskij att barnet 
föds som en kulturell lärling där de vuxna runt om barnet fungerar som vägvisare. Dessa 
vägvisare, i vårt fall förskollärare, har stor betydelse för barnet i det sociala samspelet mellan 
de båda. Hon menar vidare att detta vägledda samspel bidrar till barnets utveckling och ett 
ofullständigt samspel kan skapa störningar. Dessa störningar kan, enligt Hundeide, bestå av 
kulturella skillnader, oengagerade förskollärare samt förskollärare som inte ser till barnets 
behov, utan istället följer sina egna behov  
 
Tidigare forskning visar enligt Ljung-Djärf (2004) att datorn är den plats där det förekommer 
mest samspel och kommunikation i jämförelse med andra aktiviteter såsom skapande 
aktiviteter och den fria leken. I detta samspel menar Plowman och Stephen (2005) att barn lär 
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sig oerhört mycket. Enligt deras forskning kan det interaktiva samspelet sammanfattas i tre 
kategorier: diskussion och turtagning, förmåga att klara av en uppgift, t.ex. kompromissa om 
var på skärmen de ska ”klicka”, samt den glädje de delar över det som sker på skärmen.  
 
Flertalet forskare anser att det optimala lärandet sker genom interaktion. Till detta ställer sig 
däremot Linderoth (2004) kritisk. Han hävdar att individens kognitiva möjligheter till lärande 
ligger till grund för hur lärandet sker i samspel med andra. Med detta menar författaren att 
individers egna erfarenheter och värderingar grundar sig på hur vi tar till oss ny kunskap 
(appropriering). Linderoth poängterar att han inte ställer sig kritisk till det sociokulturella 
perspektivet som sådant, utan menar att människans egna sätt att uppfatta världen ligger till 
grund för lärandet och att detta inte får glömmas bort.  
 
Vi kommer här att redogöra för de centrala begrepp som används inom det sociokulturella 
perspektivet (Dysthe, 2003; Hundeide, 2006; Klerfelt, 2007; Linderoth, 2005; Säljö, 2000). 
 

Centrala begrepp inom ett sociokulturellt perspektiv 
 

- Mediering 
Människan använder sig dagligen av fysiska och språkliga redskap som hon har skapat 
och utvecklat, enligt Säljö (2000). Mellan människan och dessa redskap (artefakter) 
sker ett samspel vilket är centralt Med dessa redskap (artefakter) sker ett samspel som 
är centralt inom det sociokulturella perspektivet. Författaren menar vidare att detta 
samspel är en del av dagens mänskliga kommunikation, det vill säga att människan 
medierar verkligheten utifrån fysiska och språkliga redskap. Mediering kan förklaras 
som att redskap hjälper människan att förmedla kunskaper samt att kommunicera. 
Säljö menar att artefakter inte skall ses som döda föremål utan att de är uppbyggda av 
människliga kunskaper, uppfattningar och vetanden. Människan lever därmed i en 
artificiell verklighet, där hon omges av dessa redskap. Datorn, som denna 
undersökning behandlar, är ett sådant redskap. 

 
- Kommunikation 

De medierande redskapen, som beskrivs i ovanstående stycke, för människan vidare 
genom kommunikation enligt Säljö (2000). Han menar vidare i linje med Dysthe 
(2003) att kommunikation förbinder människors tänkande med den omgivande 
kulturen, och att kommunikation är en förutsättning för att det ska ske ett lärande och 
en utveckling hos en människa.  

 
- Den närmaste utvecklingszonen (proximala utvecklingszonen) 

Den närmaste utvecklingszonen (proximala utvecklingszonen) är ett ytterligare 
centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet.  Den närmaste 
utvecklingszonen är den som befinner sig mellan vad den lärande individen själv är 
kapabel till att klara av och vad individen kan klara av med hjälp av en annan, mer 
kunnig kamrat, vuxen eller en artefakt. (Dysthe, 2003; Säljö, 2000). Säljö menar att 
den utveckling som sker när en människa får hjälp är sociokulturellt skapad, den 
kommer inte enbart inifrån, men att människan är en aktiv deltagaren som skapar sin 
egen utveckling. 
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- Appropriering 
När en människa befinner sig i den proximala utvecklingszonen och tar till sig andras 
kunskaper för att sedan göra kunskaperna till sina egna sker appropriering. Det sker 
en bearbetning av kunskaper hos individen. (Hundeide, 2006; Klerfelt, 2007; 
Linderoth 2004; Säljö 2000). Denna appropriering sker i ett socialt samspel mellan 
individer och mellan individer och artefakt.  

 

10 år med förskolans läroplan 
Fram till år 1998 var förskolan i Sverige fristående från det övriga utbildningssystemet. År 
1998 fick förskolan en egen läroplan som ska ligga till grund för det fortsatta lärandet (Ljung-
Djärf, 2004). I denna läroplan har för förskollärare i uppdrag att arbeta med multimedia och 
informationsteknik i förskolans praktik. Inledningsvis infördes datorer i förskolan ur en 
jämställdhets- och demokratiaspekt (Johansson, 2000). Då barnen hade olika tillgång till 
datorer i hemmet var förskollärarnas syfte att erbjuda barnen möjlighet att använda datorer på 
förskolan. Idag ligger inte fokus på att ge barnen tillgång till datorer utan fokus ligger på det 
meningsskapande som datorn kan ge i ett utvecklings- och lärandesyfte. År 2001 togs ett 
regeringsbeslut att IT skulle införas redan från förskolan (Ljung-Djärf, 2004). Förskollärarna 
ställdes då inför en ny utmanande uppgift som inte enbart handlade om brist på teknisk 
utrustning, utan även avsaknaden av kunskap och kompetens inom området. I likhet med 
Klerfelt (2007) hävdar Ljung-Djärf att det blev en klyfta mellan äldre och yngre förskollärare 
gällande kunskaper och förhållningssätt till datorer, som till viss del lever kvar idag.  

 

Förskollärares förhållningssätt  
För att en dator ska ha positiva effekter på barns utveckling och lärande, krävs det 
förskollärare med ett positivt förhållningssätt och goda kunskaper inom området (Ljung-
Djärf, 2004). Författaren menar att förskollärarens förhållningsätt är avgörande för den 
praktiska verksamheten. Jedeskog (1993) anser att lärare över lag måste tro på den interaktiva 
lärandemiljöns möjligheter, då datorn annars kan tendera i att enbart fungera som en 
skrivmaskin. 

I Klerfelts (2007) och Lundkvists (2005) forskning framgår det att förskollärare, rent allmänt, 
har en syn på datorn som ett bra verktyg att ha till hands i stressade situationer. Datorn kan 
ses som en ”ersättning” för en förskollärare i brist på personal, och ett visst antal barn kan 
sitta där medan förskollärarna kan engagera sig i de övriga barnen. Klerfelt vidhåller att 
förskollärarna gör detta i tron om att de gör det rätta. Hon menar även att det i hennes studie 
tydligt framgått att förskollärare gärna kommer till datorn när tekniska fel uppstått, men att de 
inte visar något större intresse till att se vad barnet gör vid datorn.  Inom de pedagogiska 
praktikerna har istället de mer traditionella metoderna, länge varit hyllade enligt Klerfelt. 
Vidare menar hon att trots att interaktiva lärandemiljöer blir mer naturligt i dagens 
pedagogiska verksamhet, finns det en misstro till datorns vara eller icke vara bland 
förskollärare. Denna misstro grundar sig ofta i bristande kunskaper hos förskollärarna, anser 
Klerfelt. En sådan skepsis avspeglas även i Lundkvists (2005) avhandling. Resultatet av 
hennes forskning, gällande förskollärares förhållningssätt till interaktiv lärandemiljö, visar på 
osäkerheten gentemot användandet av datorn i den pedagogiska verksamheten. Författaren 
hänvisar till en klyfta gällande förhållningssätt och kunskaper, beroende på förskollärarnas 
ålder. I dagens samhälle kommer barnen tidigt i kontakt med datorer, vilket gör att barnen 
många gånger kan mer än de vuxna. Som förskollärare är det, enligt Lundkvist, barnens 
grundläggande behov som är utgångspunkten för verksamheten. Behov såsom att bli sedd och 
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hörd och att förskolläraren är öppen och lyhörd för barnens tankar och idéer, samt känslor och 
behov av närhet och ömhet. Detta hävdar även Hundeide (2006) som tydligt talar för att de 
vuxna runt barnet, i vårt fall förskollärare, måste se barnet som en kulturell meningsskapande 
individ som i ett samspel kan utvecklas. Även fysisk aktivitet och behov av lek ligger till 
grund. Författaren menar då att förskollärares allmänna uppfattningar är att datorn inte 
uppfyller några av dessa utgångspunkter, vilket medför att datorn får begränsat utrymme i den 
pedagogiska verksamheten. 

Förskollärare uttrycker en oro över hur de ska kunna visa förståelse för barns mediekultur, 
och på vilket sätt de ska främja barnens medieintresse utan att ge avkall på de mer 
traditionella praktikerna i verksamheten, hävdar Klerfelt (2007) utifrån egna 
forskningsresultat. Hon menar även att det finns ytterligare ett argument för att avfärda 
interaktiva lärandemiljöer inom förskolan, och det är att datorn minskar barnens möjlighet till 
att interagera med andra.  Linderoth (2004) beskriver hur vuxna oroas för att barn förväxlar 
fiktion med fakta när de möter den interaktiva världen. Han anser däremot att det finns stora 
möjligheter till utveckling inom den interaktiva världen. Linderoth, menar vidare att 
förskollärare ställs inför nya utmaningar och ett nytt sätt att se på inlärning när de tillsammans 
med barnen möter den interaktiva världen. 

Linderoth (2004) anser att interaktiva läroprocesser skapar tillfällen som upplevs med alla 
sinnen, eftersom individen gör något med innehållet. Detta kan liknas vid Klerfelts (2007) 
studie där hon fann att barnens sagoberättande med interaktiva läromedel gav sagorna en ny 
skepnad och ett för barnen nytt sätt att beskriva sina upplevelser, samtidigt som förskollärarna 
visade barnen det klassiska sagoskrivandet. Detta samspel mellan förskollärare och barn 
medförde ett nyskapande, genom att bygga broar ”brokering” mellan det traditionella och det 
nya (Klerfelt, 2007).  
 

Miljöns betydelse 
Tidigare forskning visar att barnen har olika förutsättningar beroende på vilken miljö de vistas 
i på förskolan. Vilken miljö barnen kommer i kontakt med grundar sig på förskollärarens 
förhållningssätt (Ljung-Djärf, 2004). I likhet med Ljung-Djärf menar Plowman och Stephen 
(2005) att verksamheten kan delas in i tre olika miljöer:  

- Skyddande miljö 
Med skyddande miljö menar Ljung-Djärf (2004) att förskollärarna ser datorn som ett 
hot mot den övriga verksamheten. De är mer engagerade i andra aktiviteter, som de 
anser vara mer viktigt och tycker sig ha bristande kunskaper om den interaktiva 
lärandemiljön.  
 

- Vägledande miljö 
I den vägledande miljön är den interaktiva lärandemiljön med i den planerade 
verksamheten. Den interaktiva lärandemiljön prioriteras högt och uppmuntrar alla barn 
till användning av datorn. Förskollärarna ser det som viktigt att barnen sitter vid 
datorn och följer barnens behov. De menar att barnen kommer till ett stadium (när de 
vaknar upp) och vill använda datorn. Men de vidhåller även att det är deras ansvar att 
barnen blir introducerade och blir uppmärksammade på datorns värld (Ljung-Djärf, 
2004). Den vägledande miljön är enligt Plowman och Stephen (2005) tidskrävande då 
interaktionen sker med ett eller ett fåtal barn. 
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- Stödjande miljö 
Plowmans och Stephens (2005) forskning visar att en skyddande miljö är vanligast 
förekommande. I den stödjande miljön finns datorn med i verksamheten, men inte som 
planerad aktivitet, menar Ljung-Djärf (2004) och Plowman och Stephen. Om det blir 
någon datoraktivitet beror på om barnen själva väljer att sitta vid datorn. Vid de 
tillfällen då datorn används är förskollärarna aktiva och ställer frågor, för att ge barnen 
utmaningar och ge dem möjlighet till reflektion.  

 

Meningsskapande i interaktiv lärandemiljö 
Enligt Lpfö98 ska förskolan erbjuda barnen en interaktiv lärandemiljö i ett meningsskapande 
samt pedagogiskt syfte. Att skapa mening i verksamheten har enligt Linderoth (2004) två 
olika innebörder. Mening kan förklaras som något meningsfullt och förnuftigt. Det kan även 
vara den innebörd som något får i en konkret situation. För att göra barnens vardag 
meningsfull, inom förskolans praktik, krävs det att förskolläraren kan ändra position (Klerfelt, 
2007). Med detta menar författaren att förskolläraren medvetet kliver åt sidan, för att låta 
barnet få mer inflytande i verksamheten. Med inflytande menar hon, att barnen får visa sin 
mediekultur för förskolläraren som kan förena den med den traditionella praktiken, där 
handen som verktyg hyllas. Detta skapar mening för barnen, då verksamheten utgår från deras 
intressen, där barnen är ledare och förskolläraren står bredvid som stöd och bidrar med sina 
kunskaper. Klerfelt (2007) och Lundkvist (2005) poängterar vikten av att förskolans 
verksamhet ska utgå från barnens intresse, då den annars kan riskera att sakna mening för 
barnen. De förskollärare som väljer att ge barnen mer inflytande skapar även mening för sig 
själva, då de är öppna för att ta in den kultur som barnen bidrar med (Klerfelt, 2007). 
 
Det räcker inte med att enbart föra in datorer i förskolans verksamhet, utan det krävs att 
förskollärare reflekterar över hur datorn används (Johansson, 2000). Det spelar, enligt 
Johansson ingen roll hur många datorer förskolan tar emot, eller hur utbildad förskolläraren 
är. Inte ens Lpfö98:s uppdrag om interaktiv lärandemiljö är motivation nog, om han/hon inte 
finner någon mening i användningen.  Författaren menar även att förskollärare bör besitta 
kunskaper om när datorn ska användas och inte, för att få en varierad verksamhet. Datorn ska 
ses som ett komplement till det traditionella menar Jedeskog (1993). Hon hävdar att interaktiv 
lärandemiljö stimulerar till ett mer aktivt lärande och skapar en nyfikenhet hos barnen. 
Klerfelts (2007) Ljung-Djärfs (2004) och Lundkvists (2005) forskning visar att förskollärare 
har bristande kunskaper om hur de använder datorn som ett pedagogiskt verktyg. Denna 
osäkerhet bidrar till att datorn ofta blir ett lekmaterial där lärandet inte står i fokus (Klerfelt, 
2007; Ljung-Djärf, 2004; Lundkvist, 2005). Att hantera datorer blir allt viktigare, då 
samhället i allt större utsträckning kräver större och djupare kunskaper (Fagerli, Lillemyr & 
Søbstad, 2000). Fagerli, et. al. (2000) anser att förskolan bör sträva efter att ge barnen större 
möjligheter till att kunna använda datorer anslutna till internet. De hävdar att fler och fler 
förskolebarn använder datorer hemma och att förskolan bör anamma barnens kultur. I likhet 
med det författarna ger uttryck för, har även Lpfö 98 i uppdrag att verksamheten skall utgå 
från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper (Lpfö98, 
s. 28). Dock betonar Fagerli, et. al. vikten av att ge datorn en naturlig plats i verksamheten 
samtidigt som den inte får ta över de övriga aktiviteterna, utan ska ses som ett komplement. 
Johansson (2000) instämmer med detta och menar att en alltför ensidig verksamhet 
missgynnar barnen och skapar en miljö som inte är stimulerande, utmanande och utvecklande.   

För att kunna möta barnen utifrån deras erfarenhetsvärld och intressen krävs det att 
förskollärarna har ett öppet förhållningssätt samt ett intresse av egen utveckling menar 
Klerfelt (2007). Förskollärare kan inte bortse från att datorer är, för många, en naturlig del och 
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att deras skyldighet är enligt Lundkvist (2005) att de måste vara öppna för de möjligheter den 
interaktiva lärandemiljön kan bidra med. I förskolan har det varit centralt att utgå ifrån 
barnens grundläggande behov som att se och höra barnen och skapa en omsorgsfull miljö, där 
lek och rörelse är centralt. Lundkvist menar att i detta synsätt finns ingen plats för datorn. 
Enligt Lpfö98 är det förskollärarens uppdrag att föra in samhällets kultur. Dagens samhälle 
präglas av multimedia och förskolan har som uppdrag att ge barnen grundläggande kunskaper 
i kommunikation, kunskapssökande och samarbete som utgör samhällets gemensamma 
referensram. Förskolan ska även ta hänsyn till den kultur barnen lever i, samt deras intressen, 
och ska därför föra in den i verksamheten. Många barn idag föds i en värld där datorer är 
något självklart och i och med detta, menar Lundkvist, att problemen att möta den 
multimediala framtiden minskar för barnen. För den äldre generationen är multimedia ingen 
självklarhet, vilket ställer ett ökat krav på förskollärarna att fortbilda sig, för att kunna möta 
barnen utifrån deras intressen.   

 

Interaktiv lärandemiljö 
Den interaktiva lärandemiljön är betydelsefull inom flera områden, enligt Appelberg och 
Eriksson (1999). De hävdar med stöd av tidigare forskning, att den interaktiva lärandemiljön 
har stor betydelse, i skolans värld, som hjälpmedel vid matematikinlärning, i synnerhet för 
barn med matematiksvårigheter. De menar att matematik vid datorn, för dem som tycker det 
är svårt, blir roligare och enklare då flera datorprogram är enkelt uppbyggda och skapar 
mening. Ahlberg (2000) hävdar att datorn i kombination med den övriga undervisningen kan 
ge möjlighet till mer kvalitet på lärandet, men hon poängterar att då krävs ett genomtänkt och 
planerat syfte. Den interaktiva lärandemiljön kan öka barnens intresse och kreativitet för 
matematik då datorn möjliggör för barnen att efterlikna, hantera fakta och åskådliggöra 
matematikens olika områden. 

Den interaktiva lärandemiljön har även betydelse vid läs- och skrivutveckling hävdar 
Trageton (2005). Han menar att handskriften är en viktig del i skolsammanhang men anser att 
under barns tidiga år, fram till 8-9 år, finns det ingen anledning att träna på handskrivning. 
Författaren poängterar att det först i 8-9 års ålder blir lustfyllt att träna på handskrivning, och 
att man innan dess kan öva skrivning genom den interaktiva lärandemiljön istället. Fördelarna 
med att skriva vid datorer är många. Det blir mindre press på att skriva rätt då det är enkelt att 
korrigera och radera, och genom detta skapas, enligt Trageton, mer utrymme till ett lustfyllt 
skrivande. Tyngdpunkten läggs inte på formen av bokstäverna, utan på innehållet i de skrivna 
texterna. Barnen kan sitta och experimentera med olika former på bokstäver som kursiv, fet 
och understruken stil. Tillsammans med en förskollärare kan barnen rita en bild och sedan öva 
sig att skriva vad bilden föreställer. Då övar sig barnet i att läsa ordet på ett lustfullt sätt 
genom att de själva har fått skapat bilden och skrivit till. Det blir ett sätt att leka sig fram till 
lärande genom en språkstimulerande miljö. Detta i sin tur leder barnen till en ökad läslust som 
enligt Trageton (2005) och Folkesson (2004) driver på läs- och skriftspråksutvecklingen. 
Författarna menar att barn med en dåligt utvecklad finmotorik ges en större möjlighet till ett 
meningsfullt lärande då pressen på fin handskrift inte finns. Jedeskog (1993) menar att för de 
barn som har svårigheter att skriva för hand, kan datoranvändandet ha en positiv effekt och ge 
en skjuts in i skrivandet. Många barn kan känna frustration över att deras text måste bli läslig 
för både sig själv och andra. En datorskriven text tas även på mer allvar och upplevs, enligt 
författaren, som mer äkta. Trageton poängterar även att det alltid ska finnas två barn vid 
datorn för att stimulera till interaktion mellan barnen. När de är två kan de hjälpa varandra 
genom att samtala och diskutera. De lär sig av varandra och övar sig på att samarbeta.  
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När barn skapar sagor med datorns hjälp skapas nya berättelsegenrer i vilka barnens 
lekvärldar kan återspeglas menar Klerfelt (2007). Med datorns multimediala programvaror i 
samspel med den traditionella sagokulturen finns tillfällen för nyskapande och nya vägar. 
Författaren menar att när barn skapar multimediala sagor, kan förskollärarna samtidigt 
samtala och förklara, utifrån en traditionell pedagogisk praktik, vilket resulterar i ett samspel 
som ger utrymme till ökade möjligheter för barnen. Appelberg och Eriksson (1999) anser att 
det genom tidigare studier visat sig att ett barns datoranvändande främjar dess 
språkutveckling, och då ofta genom att de samtalar med varandra vid datorn. De menar vidare 
att barn resonerar mycket när de sitter vid olika datorprogram, till exempel lek- och 
lärprogram som innehåller problemlösning. När barn är i förskoleåldern pratar de ofta med sig 
själva högt och tänker högt i andras närvaro, vilket resulterar i ett samspel (Appelberg & 
Eriksson, 1999). Författarna anser att barn i förskolan tycker om att lekskriva. Detta gör de 
gärna för hand men i den interaktiva lärandemiljön skapas det större möjligheter att lekskriva, 
då det vid datorn kan vara enklare att skriva bokstäverna hävdar författarna. De vill dock 
poängtera att detta inte gäller för alla, utan att vissa barn föredrar att skriva för hand eftersom 
de ser bokstavsletandet på tangentbordet som ett hinder.  

Barns lek har en central plats i den svenska förskolan och lekens alla former är av betydelse 
för barns inlärning anser Appelberg och Eriksson (1999). Författarna betonar hur barn med 
lekens hjälp vid datorn, börjat skriva meddelanden eller skapar historier. De poängterar även 
bildspråkets betydelse vid inlärning. De menar att ett utvecklat bildspråk ger större 
möjligheter till att utveckla kunskaper inom andra områden. 

 

Fantasi och kreativitet 
Den interaktiva lärandemiljöns betydelse i meningsskapande sammanhang och i ett kreativt 
syfte lyfts fram av Appelberg och Eriksson (1999) i följande citat: 

I träslöjd, textilslöjd och målning skall barnen få lära sig hantera verktygen 
och lära sig tekniker i syfte att utveckla förmågan till egna skapande uttryck. 
Av samma anledning skall barnen få lära sig använda verktygen i datorn 

 
                                                                 (Appelberg & Eriksson, 1999, s. 32). 

 
Datorn är ett verktyg där barnen ska ges möjligheten att undersöka på samma sätt som i de 
mer traditionella kreativa uttrycksätten, enligt Appelberg och Eriksson. Författarna betonar i 
enighet med Johansson (2000) vikten av att barn får uppleva sin omvärld med alla sinnen. Det 
räcker inte med att komma i kontakt med olika färger på dataskärmen, utan detta måste även 
kompletteras med andra sätt. Att låta barnen få känna och lukta på olika material kan inte ske 
vid datorn. Barn vill ha variation.    

  

Klerfelt (2007) hävdar att resultaten i hennes studie visar att först när den interaktiva 
lärandemiljön blir meningsfull för barnen, kan kreativiteten sättas igång. Vidare menar hon att 
detta inte kan ske när barnet är ensamt vid datorn, utan det krävs en förskollärares närvaro och 
att det sker ett samspel mellan barnet och förskolläraren. Om förskollärare ska använda datorn 
som ett verktyg inom förskolans praktik måste de acceptera att kommunikationen sker på ett 
nytt sätt vid den interaktiva lärandemiljön. Författaren poängterar att den kreativa processen 
sker i samspel med andra och att det då skapas mening som är utvecklande för barnen och 
förskollärarna.  
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Att rita på datorn ser barn och ungdomar som roligt, enligt Johansson (2000). Möjligheten att 
gång på gång kunna byta färg, utan att slösa på papper, att kunna vända upp och ner på figurer 
med mera är fascinerade för barnen.  

 

Den interaktiva lärandemiljöns nackdelar 
Frågan om hur kostnadskrävande den interaktiva lärandemiljön är för den enskilda 
verksamheten, diskuterar Jedeskog (1993) och menar att det medföra att möjligheten till 
datoranvändande inte kan utnyttjas till fullo. Författaren menar att ett icke kontinuerligt 
användande kan skapa frustration hos barnen, då det kan vara svårt att finna bokstäver på 
tangentbordet och komma ihåg alla kommandon. Denna frustration kan även förekomma 
bland förskollärare/lärare om inte heller denne kontinuerligt kommer i kontakt med interaktiv 
lärandemiljö.  

Internet skapar möjligheter att söka kunskap samt tillfällen till att direkt ta tillvara på barnens 
frågor och funderingar, enligt Enochsson (2007). Används internet på rätt sätt är datorn ett 
utmärkt redskap att få information som individen sedan kan konstruera kunskap utifrån. En 
baksida av internetanvändandet är, enligt författaren, hur lätt barn kan hamna på fel sidor när 
de är ute på internet. Det kan vara sidor som innehåller våld, rasism och pornografi. Ett 
problem som inte är vanligt förekommande i förskolan, men däremot längre upp i skolåldern 
är digital mobbning. E-post och kommunikationssajter, såsom LunarStorm och övriga 
chatsajter, ökar risken för trakasserier. Olin (2003) hävdar att den digitala mobbningen gör att 
mobbaren känner sig modigare vid datorn än att stå öga mot öga med den utsatte. Det är ofta 
lättare för en person att säga vad han/hon tycker och känner i den digitala världen. Här 
poängterar han att det handlar både om att säga förlåt som att kränka någon. I barnens möten 
med internet i förskola/skola, menar Enochsson (2007) att det är viktigt att en 
förskollärare/lärare är delaktig och närvarande när barnen sitter vid datorn. Detta medför att 
risken att hamna på ”fel” sajter och risken för trakasserier via internet minskar. 

 

Barn och interaktiv lärandemiljö i ett internationellt perspektiv 
Utifrån internationella studier kan det konstateras att Sverige ligger långt fram när det gäller 
att använda sig av den interaktiva lärandemiljön i förskolan och skolan. Appelberg och 
Eriksson (1999) har genom studier i England, Frankrike, Kalifornien, Kanada och Nya 
Zeeland granskat hur dessa länder arbetar med den interaktiva lärandemiljön i förskolan och 
skolan. I Sverige och i studiens övriga länder prioriterades bra datautrustning, före 
kompetensutveckling för förskollärare och lärare. Plowman och Stephen (2005) visar med 
deras forskning att förskollärarna har bristfälliga kunskaper för hur de kan använda sig av den 
interaktiva lärande miljön i ett pedagogiskt syfte.  Appelberg och Eriksson har även, genom 
sin studie, fått fram att i Sverige läggs stor vikt på jämställdhet mellan könen vid 
datoranvändande. I linje med Appelberg och Eriksson anser även Fagerli, et. al. (2000) att det 
är av största vikt att motivera flickor att i högre grad intressera sig för den interaktiva 
lärandemiljön, då de annars har en tendens att prioritera andra aktiviteter. Det satsas, enligt 
Fagerli et. al. på jämställdhet även i England där statistik visar att pojkar använder datorer 
mer än flickor. Utifrån dessa resultat har England valt att lägga större fokus kring att motivera 
flickor till datoranvändande.  
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År 2008 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att göra en revidering av förskolans läroplan 
(Dnr U2008/6144/S). Utifrån denna publikation kan det konstateras att det inte skett någon 
förändring i de mål och uppdrag som förskolan har gällande den interaktiva lärandemiljön.  
 
I samband med den statliga satsningen gällande fortbildning av pedagogisk personal som 
arbetar inom förskolans verksamhet, kan det enligt regeringsbeslutet (U2009/2216/S) från 
Utbildningsdepartementet urskiljas, att inget fokus läggs på fortbildning inom den interaktiva 
lärandemiljön för pedagogisk personal (Skolverket, 091112).  
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Litteratursammanfattning 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i samspel med andra. Det framgår tydligt i 
vår litteraturgenomgång att det sociala samspelet, både mellan barn-vuxen och mellan barn-
barn, har stor betydelse för barns utveckling. 

I litteraturgenomgången redovisas vilken betydelse den interaktiva lärandemiljön har i 
förskolan, samt förskollärares förhållningssätt till den interaktiva lärandemiljön. Med 
betydelse menar vi hur den interaktiva lärandemiljön prioriteras i förskolas verksamhet. 
Sammanfattningsvis kan vi tydligt se vilket förhållningssätt förskollärare generellt har till den 
interaktiva lärandemiljön. Flertalet forskare hävdar att den interaktiva lärandemiljön tenderar 
att bli nedprioriterad. De menar att förskollärarna ofta känner att de har bristande kunskaper 
kring hur de kan använda datorn som ett pedagogiskt verktyg. Det ligger i linje med forskning 
runt om i världen. Det leder till att den interaktiva lärandemiljön nedprioriteras i jämförelse 
med den mer traditionella kulturen, det vill säga se och höra barnen och att skapa en 
omsorgsfull miljö där lek och rörelse är centralt. Datorn tenderar ofta att bli en ersättare för 
förskollärarna i stressade situationer. Generellt har förskollärare en oro över hur de ska kunna 
föra in barnens mediekultur i förskolan, utan att ge avkall på de traditionella aktiviteterna. Om 
den interaktiva lärandemiljön ska få bra förutsättningar inom förskolans praktik krävs det att 
förskollärare har ett positivt förhållningssätt till datorn. Det poängteras att förskollärare ställs 
inför nya utmaningar när de tillsammans med barnen ska utforska den interaktiva världen. 
Detta är inte så enkelt alla gånger då det har uppstått en klyfta i förhållningssättet till den 
interaktiva lärandemiljön beroende på förskollärarnas ålder. Trots att forskning visar att 
förskollärare känner otillräcklighet gällande kunskaper och färdigheter om den interaktiva 
lärandemiljön i Sverige visar forskning att Sverige är långt framme i jämförelse med andra 
länder. 

Det visar sig att den interaktiva lärandemiljön har stor betydelse vid både matematik- och 
språkinlärning. Språkinlärningen, fantasin och kreativiteten främjas genom det sociala 
samspel som sker vid datorn, och tangentbordets bokstäver kan för vissa minska pressen att 
skriva korrekta bokstäver direkt. Det skapas bättre förutsättningar till ett meningsfullt lärande 
då pressen på fin handskrift inte finns. För att det ska bli ett meningsfullt lärande vid datorn 
förutsätts att det finns datorer tillgängliga för alla barn och att dessa används flitigt. Det är 
också viktigt med närvarande förskollärare. Hos vissa barn kan det skapas frustration när de 
inte får chansen att kontinuerligt sitta vid datorn och lära sig bokstäver och olika kommandon. 
Detta beror ofta på att det inte finns ekonomi till att köpa in datorer och då skapas det färre 
tillfällen till användandet av datorer. En baksida av den interaktiva lärandemiljön är att 
användandet av internet kan leda till att barn hamnar på sidor med pornografi, rasism och 
våld. Detta kan dock förhindras om det finns en vuxen tillhands när barnen surfar ute på 
internet.
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3. Metod 
 

I följande kapitel kommer vi redovisa de metoder vi använt oss av för att genomföra vår 
undersökning. Vi kommer att använda oss av följande underrubriker för att tydligt beskriva 
vår metod: pilotstudie, intervjudeltagare, urval samt tillvägagångssätt av våra intervjuer. 

Som metod använde vi oss av en enklare observation för att undersöka datorns tillgång och 
placering på de förskolor som deltar i undersökningen. Vi använde oss även av en 
semistrukturerad intervju, där vi använde oss av fasta frågor med öppna svarsalternativ. Detta 
resulterar, enligt Stukát (2005), i en mer djupgående intervju till skillnad från enkäter och 
intervjuer med bestämda frågor. Detta ger även intervjudeltagaren möjlighet att formulera 
svaret fritt, menar Bryman (2002). Vi valde att utgå ifrån ett antal huvudfrågor som ställdes 
lika till alla intervjudeltagare. Intervjufrågorna belyser områden som förskollärares kunskaper, 
förhållningssätt samt förskollärarens betydelse för den interaktiva lärandemiljön (se bilaga 1). 
Utifrån dessa frågor svarade intervjudeltagarna individuellt. Vi använde oss även av 
individuella följdfrågor som, enligt Stukát, gör intervjun djupare. Då vårt syfte är att 
undersöka hur förskollärarnas använder sig av den interaktiva lärande miljön i förskolan, 
anser vi att observationer och intervjuer är relevanta metoder för vår undersökning. 

 

Pilotstudie 
Inför vår undersökning genomförde vi en pilotstudie, i vilken vi ombad två närstående att läsa 
igenom de intervjufrågor som vi tänkte använda i vår undersökning. Syftet med detta var att 
minimera risken för att våra frågor skulle missförstås eller vara otydliga. Våra närstående fann 
våra frågor tydliga och enkla att förstå. 

Vi valde att genomföra en provintervju med en verksam lärare. Avsikten var även att 
uppskatta hur lång tid vår intervju skulle ta, samt att se om intervjusvaren kunde kopplas till 
vårt syfte. Då vi använde oss av en mobiltelefon för att spela in våra intervjuer, ville vi se hur 
bra ljudkvalité mobiltelefonen gav. Vi ville även testa att föra över ljudfilerna till datorn, för 
vår kommande resultatanalys.  

Något vi hade i åtanke inför vår huvudstudie var att få sitta avskilt för att undvika störande 
ljud på inspelningen. Under vår provintervju stod ett fönster öppet, vilket resulterade i 
störande ljud på vår inspelning och försvårade transkriberingen.  

 

Deltagare och urval 
I undersökningen deltar elva förskollärare och en fritidspedagog, från fyra förskolor i två 
olika kommuner. Tre av förskolorna är kommunala och en är privatägd. I undersökningen 
ingår sju kvinnliga respektive fem manliga förskollärare, vilka har varit verksamma inom 
yrket i 4,5 - 35 år. Valet av de förskolor som medverkar i vår undersökning grundar sig i vårt 
intresse för att få en balans mellan antalet kvinnliga respektive manliga deltagare. Vi var 
sedan tidigare bekanta med de olika förskolorna och visste att det på tre av de fyra förskolorna 
arbetade manliga förskollärare. På den fjärde förskolan arbetade en nyexaminerad 
förskollärare samt två som examinerades från lärarutbildningen 1979 respektive 1980. Dessa 
var av intresse för att få en bred spridning på intervjudeltagarnas ålder. Vår ambition var att 
endast förskollärare skulle delta i vår undersökning. Då fritidspedagogen inte varit verksam 
inom fritidspedagogsyrket, utan enbart arbetat inom förskolans verksamhet, ansåg vi att 
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dennes svar var högst relevant för vårt syfte. I vårt resultat kommer intervjudeltagarna att 
benämnas med fingerade namn med hänsyn till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 
2009). 

För att få en uppfattning om det fanns något intresse av att medverka i en intervjustudie, valde 
vi att kontakta de aktuella förskolorna på förhand. Det gjorde vi genom att personligen fråga 
tio förskollärare vid de kommunala förskolorna samt att skicka en förfrågan via e-post till två 
förskollärare vid den privatägda förskolan. Intervjudeltagarna upplystes även, enligt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2009), att deras svar endast kommer att användas i detta 
examensarbete. Vi klargjorde undersökningens syfte, att deltagandet var frivilligt och att 
svaren inte kan kopplas till enskild individ enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2009). 
Utifrån samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2009) kontaktade vi föreståndarna på de 
kommunala förskolorna och den ansvarige på den privatägda, för att få deras godkännande till 
våra intervjuer. Då vi fick godkännande från de som ansvarar för förskolorna, tog vi återigen 
kontakt med förskollärarna. Två av deltagarna hade önskemål att få frågorna innan det 
planerade intervjutillfället, därför valde vi att ge alla samma förutsättningar. Via e-post och 
privat överlämnande, gav vi informationsbrev samt intervjufrågor till deltagarna. Med hänsyn 
till samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2009) fick deltagarna själva planera in tidpunkt för 
intervjun. 

 

Tillvägagångssätt av observationer 
Inför det först mötet med intervjudeltagarna genomfördes en enklare observation av datorns 
placering på de utvalda förskolorna. Vi bad förskollärarna på de valda förskolorna att visa var 
de hade datorn/datorerna placerad/placerade. Vi antecknade datorns placering samt 
kringliggande miljö såsom hur miljön bjuder in till aktivitet och samspel. Observationen tog i 
snitt tio minuter. Dessa observationer utfördes för att se om det finns kopplingar mellan 
förskollärares förhållningssätt och hur datorns placering och omkringliggande miljö bjuder in 
till aktivitet.  

 

Tillvägagångssätt av intervjuer 
Vi har valt att genomföra intervjuerna tillsammans, då vi ser en fördelar med detta inför den 
kommande analyseringen, då vi båda har sett och upplevt intervjuerna. I enlighet med Stukát 
(2005) anser vi att vi kan få ut mer av intervjuerna om vi gör dem tillsammans, men vi är även 
medveten om den risk som Stukát beskriver. Han menar att intervjudeltagaren kan uppleva 
underläge, vilket kan resultera i missvisande svar.  

Intervjuerna genomfördes i avskildhet från den pågående verksamheten. Vi valde att dela upp 
ansvaret för intervjuerna för att båda skulle få lika stor möjlighet till att ställa frågor och för 
att få en bra struktur på intervjuerna. I de intervjuer som den ena ansvarade för, var den andra 
aktiv under följdfrågorna. För att kunna ha fullt fokus på vårt samtal använde vi oss av 
ljudinspelning via mobiltelefon. På så sätt kunde båda två delta aktivt i intervjun. Dock 
uttryckte en av deltagarna ett obehag inför att bli inspelad och vi valde därför att en av oss 
skulle föra anteckningar om vad som sades i den intervjun. Intervjuerna pågick i snitt 20 
minuter. 
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Bearbetning av datamaterial 
Arbetet med att bearbeta datamaterialet inleddes med att vi förde över ljudfilerna till datorn, 
för att sedan vid upprepade tillfällen lyssna igenom intervjuerna. Detta följdes åt av en 
ordagrann utskrift av intervjuerna, dock med en viss korrigering. Pauser och uttryck såsom va 
och alltså nedtecknades inte.  

Vi gjorde en utskrift av intervjuerna för att få en överskådlig blick. Med hjälp av olika färger 
granskade vi sedan mönster och skillnader i intervjudeltagarnas svar. Vi kunde då se 
skillnader i förskollärarnas förhållningssätt samt hur de såg på barns lärande beroende på 
vilken förskola de arbetade på samt vilken ålder de intervjuade hade. Under observationerna 
framgick det både likheter och skillnader gällande placering av datorn och den 
omkringliggande miljön. Dessa dataanalyser resulterade i de rubriker som behandlas i 
undersökningens resultatdel. 
 

Studiens tillförlitlighet 
Då vårt val av metod har varit att göra enklare observationer samt en semistrukturerad 
intervju har vi under bearbetningen av intervjuerna varit väl medvetna om de felkällor som 
kan finnas. Enligt Stukát (2005) är det alltid komplicerat att säkerställa trovärdigheten vid 
intervjuer eftersom vi inom vårt område inte alltid har med människor att göra. Vidare menar 
han att det alltid är svårt att veta ifall de intervjuade har varit helt sanningsenliga och gett 
uppriktiga svar, men poängterar att intervjudeltagarens svar kan vara omedvetet osanna. Vi 
har valt att gör intervjuerna tillsammans och även då menar Stukát att det finns risk för 
missvisande svar. Han hävdar att två intervjuare kan påverka intervjudeltagaren eftersom 
denne då kan känna sig i underläge, och att det kan påverka svaren.  
 
En ytterligare risk, är enligt Säljö (1997) att intervjuarens bakgrund kan ha betydelse för 
analysen av intervjusvaren, då intervjuarens erfarenheter, normer och värderingar ligger till 
grund för hur han/hon tolkar intervjusvaren. Då vi genomförde intervjuerna tillsammans anser 
vi att detta gav oss en djupare förståelse av intervjusvaren, eftersom vi kunde se dem ur två 
synsätt. När den ena av oss tolkade den intervjuade på ett sätt kunde den andra tolka på ett 
annat sätt. Det gav oss en bredare analys. För att öka trovärdigheten har vi valt att styrka vår 
analys med citat från våra intervjuer. Vi vill dock poängtera att denna analys är kopplad till en 
här undersökningen och är inte generellt gällande. 
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4. Resultat  
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för undersökningens resultat. Vi kommer att delge 
resultatet under följande två rubriker: Som första rubrik har vi Resultat av observationer, där 
vi, bland annat, redogör för datorns placering på de olika förskolorna. Detta följs åt av 
Resultat av intervjuer, där vi redovisar våra resultat i följande underrubriker: Förskollärarens 
kunskaper, Förskollärarens förhållningssätt, Datorns funktion i förskolan och Att följa 
barnens lärandeprocess vid datorn. Vi kommer att analysera de intervjusvar vi har samt 
förstärka dessa analyser med hjälp av citat från våra intervjuer. 
 

Resultat av observationer 
På samtliga observerade avdelningar går, på varje avdelning, 24 barn i åldrarna 1-5 år. På en 
avdelning arbetar tre förskollärare, på den andra arbetar två förskollärare samt en 
fritidspedagog. På den tredje avdelningen arbetar två förskollärare och en barnskötare och på 
den fjärde avdelningen arbetar sex stycken förskollärare.  

På två av de fyra observerade avdelningarna har barnen, på varje avdelning, tillgång till en 
dator med internetuppkoppling. På de två andra förskolorna har barnen tillgång till en dator på 
varje avdelning, men dock utan internetuppkoppling. Datorer med internet finns enbart på 
personalens kontor.  
 
Datorns placering på en av de fyra observerade förskolorna, är i ett eget avskilt rum och står 
placerad i ett hörn där två personer har möjlighet att sitta samtidigt. På de övriga tre står 
datorerna placerade i ett hörn i förskolornas allmänna utrymmen. Datorerna är placerade så att 
flera personer kan sitta där samtidigt.  
 
En avdelning hade, förutom den ”vanliga” datorn, även en Smartboard som de blivit tilldelade 
från kommunen. En Smartboard är en interaktiv skrivtavla med touchfunktion som är kopplad 
till en dator och en projektor. Barnen kan använda sina fingrar till att klicka, rita och skriva 
direkt på skärmen (Smart technology inc.).  
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Resultat av intervjuer 

Förskollärarens kunskaper 
Av samtliga tolv intervjudeltagare var det endast en som gått en kurs som ingick i 
lärarutbildningen, där han fick utbildning i hur man använder datorn som ett pedagogiskt 
verktyg i förskolans verksamhet.  
 

Vi hade en kurs som heter ”Datorn som pedagogiskt hjälpmedel” på 5p. (Pelle) 
 
De resterande intervjudeltagarna hade inte gått någon kurs inom IT under sin lärarutbildning. 
Tre av intervjudeltagarna använde sig dock av datorn under sin utbildningstid såsom 
databassökning, e-post etc. Majoriteten av intervjudeltagarna använder datorn i privat bruk, 
men uttrycker dock att de har bristfälliga IT-kunskaper. Av resultatet framgår att två av 
förskollärarna, uttryckligen, har ett eget intresse för datorer, vilket resulterar i en trygghet i 
användandet av datorer.  
 

Jag läste dataprogrammerare, så jag är egentligen utbildad 
programmerare också då. Så jag har fyllt det behovet själv på eget 
bevåg, annars hade jag kanske känt att jag saknade det. (Peter) 

 
 

[…] sen eget då, att man har suttit hemma, med eget intresse. Då har 
man börjat fatta.(Anki) 

 
 
Alla intervjudeltagare anser sig ha möjligheter till fortbildning inom IT och det framgår att 
flertalet av intervjudeltagarna har gått kurser för att lära sig hantera olika program, som anses 
viktiga för förskollärarens dagliga arbete.  
 

 Jag känner att jag har alla möjligheter i världen till utbildning. (Roger) 
 
 

Jag tror nog att man kan gå på ännu mer än vad jag har gjort. Man får 
vara med och kolla vad det kommer ut för nånting, vad det finns för 
nånting. För visst har vi möjlighet. Det har vi absolut.(Klara)  

 
Samtliga förskollärare på de tre kommunala förskolor som medverkat i undersökningen 
förklarar dock att de ges möjlighet till fortbildning i mån av tid, resurs och ekonomi. Detta 
kan ibland leda till att de avstår från fortbildning. Anki berättar att fortbildning ibland måste 
ske på deras privata tid, vilket då leder till att hon prioriterar fortbildningar som hon har ett 
eget intresse av inom förskolan praktik.  
 
Förskollärarna på den privatägda förskolan anser sig dock ha stora möjligheter till 
fortbildning under arbetstid och ger inte samma uttryck för brist på tid, resurs och ekonomi 
som de kommunala förskolorna.  
 
I resultatet framgår det tydligt hur de kurser som förskollärarna erbjuds är fokuserade på den 
grundläggande kunskapen om datorn och dess program t.ex. Word och Power Point, men 
fokus läggs även på intern kunskap om exempelvis tidsrapportering. Två av 
intervjudeltagarna berättar även att de fått utbildning om hur man sköter en hemsida, då de 
båda är ansvarig för respektive förskolas hemsida. 
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Här på xxxxx2 är det mest bara hur man använder olika program […] 
det är inte ofta det kommer om HUR du använder datorn i förskolan, 
utan mest är det hur man använder nya program, smartboard, nya 
tekniskt grejer.( Pelle) 

 
 

Det är ju mycket sånt där praktiskt, så att man kan hantera den om man 
säger så…för oss vuxna. (Marie) 

 
 

För ett tag sedan fanns det mycket som erbjöds inom just data och det 
tror jag att alla här gick då. Det var en bas, som alla skulle 
kunna.(Berit) 

 
Fokus ligger alltså inte på hur datorn kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel i 
förskolans verksamhet. Däremot ligger tidigare nämnda kunskaper, om Word och Power 
Point, samt intern kunskap i fokus för dessa utbildningar. 
 

Förskollärares förhållningssätt 
Förskollärarens förhållningssätt till den interaktiva lärandemiljön är avgörande för vilken 
betydelse den får i verksamheten. Det som framgår i resultatet är att den rådande situationen 
försvårar för förskollärarna att ägna tid till den interaktiva lärandemiljön. På grund av 
bristande resurser har inte förskollärarna möjlighet att kunna arbeta vid datorn med två till tre 
barn, som enligt intervjudeltagarna vore önskvärt.  

[…] det är så otroligt mycket vi ska hinna med och det är så otroligt 
mycket vi ska göra och vi blir bara mindre personal och det blir bara 
större barngrupper och det läggs bara mer och mer på oss och då 
prioriterar jag bort datorn. (Peter) 

                                   
 
[…] det är svårt att jobba med sådant som kräver att man sitter med 
ett eller två barn på grund av storlek på barngruppen. Om jag sitter 
med två barn får ju min kollega slita häcken av sig med flera barn. De 
två barnen får en otrolig kvalitetstid som kanske tar väldigt lång tid. 
Och vad får då de andra barnen? Och min kollega får slita. Det gäller 
ju att kolla på hur det blir i längden. Hinner vi med alla barnen? Eller 
blir det bara vissa som får denna tid? (Roger) 

                                                                                
 

Utfallet av undersökningen visar att förskollärare måste prioritera bland de aktiviteter som ska 
utgöra den dagliga verksamheten i förskolan. Detta tenderar till att datorn som pedagogiskt 
verktyg många gånger väljs bort. Enligt fyra av de intervjuade fyllde datorn från första början 
en annan funktion inom förskolans verksamhet. Intervjudeltagarna menade att förr hade 
förskolan som uppgift att erbjuda alla barn en interaktiv lärandemiljö då många inte hade en 
dator hemma. Idag är det inte så eftersom datorn, enligt de fyra intervjudeltagarna, är något 
självklart för de flesta barn. De menar att det finns en dator i de flesta hem och att förskolan 
då ska vara en motvikt till det. 

                                                 
2 Med hänsyn till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2009) väljer vi att inte delge platsen, då den kan 
kopplas till en av de kommuner som deltar i vår undersökning.    
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Med tanke på de stora barngrupperna så finns det annat som är 
viktigare för barnen, som att se varandra och leka med varandra och 
möten mellan människor. (Gunilla) 

                                   
 

[…] annars tycker inte jag att datorn är så viktig att använda i 
förskolan, jag tycker att det är mycket viktigare med utelek.(Elin) 

 
 
Jag tror att det är mer värt att leka när man är här än att sitta vid en 
dator […] Jag tycker inte datorn är en nödvändighet. (Peter) 
                                                                                                    
 

Sju av intervjudeltagarna utrycker att barnen får mycket tid framför datorn hemma och därför 
väljer de att lägga större fokus på lek, uteliv och social kompetens. Elin berättar att hennes 
uppfattning är att barnen får tillräckligt med tid framför datorn hemma och hon vill därför att 
verksamheten ska erbjuda barnen andra aktiviteter som t.ex. utelek. Samtliga av de 
intervjuade visar ibland en skepsis inför datoranvändande inom förskolans praktik, även om 
sju av intervjudeltagarna menar att datorn är bra om den används på ”rätt sätt”. Det vill säga 
att de har ett pedagogiskt syfte bakom användandet av datorn.   

Datorns funktion i förskolan 
Resultatet visar att tre av de förskolor som medverkar i undersökningen, erbjuder barnen olika 
pedagogiska spel såsom ”Kalle kunskap” och ”Lek och lär”. Förskollärarna på de två 
förskolor som har tillgång till internet, beskriver även hur barnen använder sig av internet för 
att spela och titta på filmer som t.ex. Bolibompas hemsida. Bolibompa är en webbportal som 
utgår från SVT:s barnprogram med samma namn.  
 
En av förskolorna skiljer sig från de övriga. Där används inga pedagogiska spel 
överhuvudtaget. De fokuserar mer på bildspel och dokumentation, där bildspel visar foton 
från barnens aktiviteter under veckan. Barnen får då möjlighet att reflektera över vad de varit 
med om och själva vara delaktiga. Vid dokumentationen används datorn som ett verktyg, där 
barnen tillsammans med förskolläraren reflekterar och samtalar kring vad som ska skrivas, 
samt vilka bilder som ska vara med i dokumentationen. Här ges barnen möjlighet att utveckla 
sina läs- och skrivkunskaper genom att de får medverka vid skapandet av texten. Detta 
samspel sker mellan barn och förskollärare med datorn som medierande artefakt. Vid en av de 
övriga förskolorna arbetar de på likande sätt när det gäller barnens delaktighet i 
dokumentation, men dock inte lika aktivt och inte i samma utsträckning. På den här förskolan 
dokumenteras mycket med hjälp av digitalkamera, och i mån av tid, får barnen tillsammans 
med förskolläraren vara med och välja ut bilder och skriva texter till dessa.  
 
De förskollärare som inte hade tillgång till internetuppkoppling på avdelningarna uttryckte att 
de saknade den funktionen. Intentionen var att kunna använda att använda sig av internets 
möjlighet till att söka information. De menar att internet gör det möjligt att fånga barnens 
nyfikenhet i stunden. 
 

Ska vi vänta med att gå till bibblan för att få en bild på ett djur till 
exempel, så tar det ju en vecka och då har ju barnen nästan glömt det 
där. (Anna) 
                                                                                                        
 
[…] men en dag hade Thea varit ute i skogen och plockat bär och sett 
en huggorm. Då kände jag att men tänk om vi hade haft internet och 
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kunnat gå direkt och söka på det, ta tillvara på här och nu och det 
som de vill ha reda på direkt, det tycker jag är viktigt. (Gunilla) 

 
Förskollärarna ser internet som ett användbart verktyg att söka information med hjälp av, om 
företeelser som de själva inte besitter kunskaper om. Med hänvisning till ovanstående citat, 
kan internet möjligöra för förskollärarna att omgående ta till vara på barnens frågor och 
funderingar.                                                                                                 
 

Generellt visar resultatet att datorn fyller en funktion som lekmaterial, då intervjudeltagarna 
hävdar att de inte har tid att sitta med barnen vid datorn. Den ses även som en extra resurs då 
barnen ensamma kan sitta där utan en vuxens närvaro, vilket möjliggör för förskollärarna att 
få mer tid till att sätta sig med de övriga barnen. Två av de intervjuade uttryckte även att 
datorn ibland fungerade som en barnvakt.  

Oftast så används ju datorn lite som en hjälp att hinna med alla. Sitter 
några här så kan jag göra det här med dom här.[…] Det har blivit ett 
hjälpmedel för då vet jag att jag har två där, då kanske jag kan ägna 
mig åt dom här då och göra det här. (Anki)      
                                                                                                    
Sen ibland är det ju ren barnpassning också, måste jag säga… 
faktiskt. (Peter) 
                                                                                                         
 
Men om jag tänker på mig själv är det viktigt att man är en medveten 
pedagog och tänker efter vad man gör, och varför, så att det inte blir 
en barnvaktsgrej. (Anna) 

 
I citatet ovan beskriver Anki hur hon använder sig av datorn som ett hjälpmedel och hon säger 
det med ett positivt uttryck. Hon ser datorn som en artefakt och hon utnyttjar dess funktion 
när hon känner att hon har behov av det. De två förskollärarna i de ovanstående citaten som 
ser datorn som en barnvakt menar att den blir en barnvakt om de inte aktivt har ett syfte med 
användningen. 
 
Peter ger ett konkret exempel där datorns funktion ses ur ett annat perspektiv. Han berättar om 
hur det i hans barngrupp finns en pojke som har svårt med den sociala kontakten i 
vardagsleken. Han har svårt att bli accepterad i barngruppen. Denna pojke har ett stort intresse 
av, samt är duktig på att hantera datorn. Detta ger förskolläraren möjlighet att kunna använda 
datorn som hjälpmedel för att få in pojken i barngruppen.  

 
Man är ju bra på olika saker och ibland får man ta tillvara på dom 
bitarna för att nå någonting annat. (Peter) 
                                                                                                  

 
Peter menar att genom att placera pojken vid datorn tillsammans med en till två kompisar och 
låta dem samarbeta, ges pojken möjlighet till att skapa nya relationer. Han menar att i ett 
sådant fall kan förskolläraren dra fördel av pojkens datakunskaper för att höja hans status, 
vilket kan leda till att han får en plats i barngruppen. 
 

Att följa barnens lärandeprocess vid datorn 
Alla utom en intervjudeltagare, anser sig kunna se att ett lärande sker när barnen sitter vid 
datorn. Tre av intervjudeltagarna gör generella antaganden om att den interaktiva 
lärandemiljön utvecklar finmotorik, öga - hand koordination, mm. De anser även att barnen 
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lär sig olika matematiska begrepp, taluppfattning och siffror etc. Utfallet av intervjuerna pekar 
tydligt på hur bristande resurser och kunskap försvårar förskollärarens möjlighet att kunna 
följa och dokumentera barnens lärandeprocess vid datorn. 
 
Sex av intervjudeltagarna bedömer dock sig kunna se ett konkret lärande hos barnen. Tre av 
förskollärarna anser sig se ett lärande hos barnen, då de använder sig av pedagogiska spel. De 
berättar hur de kan se hur barnen blir allt bättre på att lösa problem som spelet utsätter barnen 
för och att de blir allt skickligare med att hantera datamusen. De andra tre nämner dator som 
ett redskap som möjliggör för diskussioner och reflektioner. Dessa förskollärare arbetar på en 
förskola som har valt bort pedagogiska spel och istället arbetar med informationssökning och 
dokumentation. De upplever att barnen reflekterar på ett helt annat sätt med hjälp av datorn 
och bildspel än om de inte hade deltagit i dessa aktiviteter. 
 

 Jag tycker att datorn är ett bra reflektionsverktyg. Dom sätter ord på 
det som de har gjort, och då blir det väldigt tydligt att de reflekterar 
och tänker på allt som varit med om. (Elin) 

 
Ibland la vi in bildspel på datorn när vi dokumenterade. Ofta då när 
dom satt och tittade på bilderna, så gick dom sen direkt till det som de 
hade gjort. Där såg man väldigt tydligt att det hände något. De 
fortsatte att leka med det och kopplade det till leken. (Berit) 

 
Dessa intervjudeltagare ger uttryck för att de ser ett tydligt lärande hos barnen, då de 
tillsammans med barnen använder sig av den interaktiva lärandemiljön i ett pedagogiskt och 
reflekterande syfte. Till exempel synliggörs barnens kreativitet och fantasi då de samtalar och 
reflekterar tillsammans. Det förefaller som att samtliga intervjudeltagare är väl medvetna om 
vilken betydelse de har vid datoranvändandet i förskolan. För att se ett lärande, menar tio av 
intervjudeltagarna, att det krävs att en förskollärare sitter med och reflekterar och samtalar 
tillsammans med barnen.  
 

Det är sällan vi har tid och sitta med… ska man se att det blir ett 
riktigt lärande, alltså att man kan observera så lär man på nåt sätt 
vara med och sitta med två eller tre barn tillsamman och den tiden 
finns ju inte riktigt idag att göra det. (Peter) 
 

De två resterande intervjudeltagarna ger uttryck för andra sätt där lärande sker när barn sitter 
vid datorn. Den ena menar att han kan se att ett lärande sker mellan barn i samspel vid datorn. 
Den andra ser detta samspel mellan ett barn och en artefakt, i detta fall en dator. Dock betonar 
även dessa intervjudeltagare vikten av deras betydelse vid barns datoranvändande, och menar 
att de kan möta och utmana barnen genom appropriering i den proximala utvecklingszonen. 
Samtliga intervjudeltagare betonar vikten av kommunikation vid barns lärande som är ett 
centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet.  

Förskollärares attityder 
Det som tydligt framgår i våra intervjuer är att ingen av intervjudeltagarna har en helt negativ 
syn på den interaktiva lärandemiljön i förskolan. Samtliga är medvetna om datorns 
möjligheter, men nio av de intervjuade ser dock att förskolan bör erbjuda en miljö fylld av 
lek, uteliv, skapande och samspel. De menar att dessa aspekter väger tyngre än datorn och 
dess möjligheter, och då många barn sitter mycket vid datorn hemma bör förskolan erbjuda 
barnen något annat.  
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Två av intervjudeltagarna på den privatägda förskolan har skilda åsikter gällande datorns 
funktion i verksamheten. Roger är fast besluten om att den interaktiva lärandemiljön inte ska 
utgöra en del av verksamheten.  
 

Därför att det bara är en leksak just nu, och det hör ihop med vilken 
funktion den fyller i den dagliga verksamheten. Jag ljuger om jag 
säger att jag kan se en lärandeprocess. Jag skulle kunna säga 
jättemycket fina saker. Men just nu, som vi använder datorn nu, ser 
jag ingen lärandeprocess. (Roger) 

Roger har en bestämd åsikt om att så länge de inte kan använda den interaktiva lärandemiljön 
i ett pedagogiskt syfte, anser han att datorn inte ska utgöra en del i förskolans verksamhet. 
Han hävdar bestämt att hans ställningstagande beror på bristande tid och resurs. Stefan 
däremot ställer sig inte fullt lika negativ till den interaktiva lärandemiljön, utan ger uttryck för 
att han kan se en lärandeprocess hos barnen 
 

Ja, man ser ju det dom lär sig vid spelen i samspel med varandra. 
Dom hjälper och interagerar med varandra. Lär sig 
tillsammans.(Stefan) 

  
Det skiljer sig alltså mellan de två förskollärarnas förhållningssätt på den privatägda 
förskolan, men då Roger sitter i ledningsgruppen på förskolan förefaller det som att hans ord 
väger tyngst. Detta resulterar i att datorn på denna förskola har låg prioritet. 
 

Skillnader i förhållningssätt beroende på förskollärares ålder. 
Två av de intervjuade medger att deras ålder har betydelse för hur de anser sig ta till sig de 
utbildningar de erbjuds. De menar även att deras förhållningssätt till datorn skiljer sig och att 
de har svårare att lära sig hantera datorn gentemot sina yngre kollegor. Gunilla ställer sig inte 
helt negativ till datoranvändning i förskolan men föredrar att skriva för hand och känner sig 
mer bekväm i det. Hon överlåter gärna aktiviteter vid datorn till övriga kollegor som hon 
menar kan hantera datorn bättre än vad hon kan. Berit däremot är mer entusiastisk till att 
använda datorn men att hon på grund av sin ålder har svårare att ta till sig kunskaper om den 
interaktiva lärandemiljön. 
 

Om man tänker på det här med att skriva med bilder och berätta så 
känns det okej. Det kanske är en generationsfråga också. För mig är 
inte datorn ett måste. Jag skriver fortare för hand och så ser jag så 
många andra områden som är viktigare för barnen än datorn och som 
man inte hinner med ändå. Jag är inte så entusiastisk, ser inte datorn 
som det viktigaste. Det kan vara ett hjälpmedel om man vill söka nåt 
och så. Men det är ju bra att det finns för de vuxna som är bra på 
datorn. Om barnen är intresserad av något så kan de vuxna, som kan 
datorn, sitta med och vara medupptäckare och de kan visa barnen 
bättre än om till exempel jag skulle sitta med. För mig är det nytt, jag 
tror att det har lite att göra med vad man har för ålder och vad man 
känner för datorn. (Gunilla) 

 
 

[…] man ligger steget efter, samtidigt som man har chans till 
utbildning. (Berit) 
 

 
För några år sen fick alla i kommunen gå en grundkurs. Det var en 
förmiddag när man satt och hade en person bakom sig som stod och 
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pekade och sa: ”tryck där, tryck där”. Man blev stressad av det. Om 
man säger såhär, jag tror man lär sig bäst när man själv är 
intresserad och vill lära sig. (Gunilla) 

 
 

Intervjudeltagarna, i ovanstående citat, hävdar att de inte är uppväxta i ett samhälle där datorn 
är en naturlig del, till skillnad mot dem som är yngre. Gunilla ger uttryck för en besvikelse 
över den fortbildning inom datakunskap hon erbjöds och det förefaller som att hon anser att 
fortbildning inte kan ske under en förmiddag. Dock finns datorn på de förskolor dessa två 
arbetar på, den är inte något som döljs och blir på så sätt en naturlig del i barnens vardag.  
 

Sammanfattande resultat 
Det som kan sammanfattas utifrån observationerna av datorns placering på förskolorna, samt 
från intervjuerna med förskollärarna är att barnen inte ges samma förutsättningar till den 
interaktiva lärandemiljön. Förskolorna skiljer sig åt i datorns placering, om de har internet 
eller ej på avdelningarna, samt vilken funktion datorn har i verksamheten. Samtliga 
intervjudeltagare utom en, menar att datorn inte har hög prioritet i verksamheten, då det i brist 
på resurser ofta är andra aktiviteter som går före. En förskollärare däremot ser datorn som ett 
bra hjälpmedel när det är bristande resurser. Det framgår även att intervjudeltagarna har olika 
syn på huruvida de kan se barnens lärandeprocess vid datorn. Det visade sig att förskollärarna 
på den förskola som valt bort spel vid datorn, kunde se en lärandeprocess hos barnen, när de 
gemensamt dokumenterade vid datorn, samt vid bildspel. De övriga förskollärarna gjorde 
generella antaganden som att den interaktiva lärandemiljön utvecklar finmotorik och öga - 
hand koordination etc. Resultatet kan summeras i att dataaktiviteter finns med i dessa 
verksamheter, men på olika sätt. Datorn är inte främmande och barnen kommer i kontakt med 
den. I undersökningen är det endast en av de medverkande förskolorna som arbetar med den 
interaktiva lärandemiljön i ett pedagogiskt syfte.  
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5. Diskussion  
 
Syftet med det här examensarbetet är att bidra till ökad förståelse av förskollärares arbete med 
den interaktiva lärandemiljön. Det har behandlats utifrån övergripande frågor gällande 
förskollärarnas kunskaper inom informationsteknik, möjligheter till fortbildning inom 
området, samt om förskollärarnas kunskaper och förhållningssätt skiljer sig mellan 
generationer. 
 
Undersökningen visar vilken betydelse en förskollärares förhållningssätt har . Det är 
avgörande i alla sammanhang, och den interaktiva lärandemiljön är inget undantag. Enligt 
förskolans styrdokument Lpfö 98 ska förskollärare använda sig av informationsteknik som ett 
verktyg i barns utveckling och lärande. Trots att förskolan har detta uppdrag visar tidigare 
forskning att verksamheten, generellt sett, ser annorlunda ut (Klerfelt, 2007; Ljung-Djärf, 
2004; Lundkvist, 2005). I resultatet av vår undersökning förefaller det som att dessa förskolor 
inte kan leva upp till Lpfö 98:s uppdrag om att använda informationsteknik i ett utvecklande 
och lärande syfte.  
 
Det blir viktigare att hanteringen av datorn i förskolan sker i ett pedagogiskt syfte, då allt 
yngre barn spenderar tid vid datorn. Resultatet visar att alla förskolor i undersökningen, utom 
en, använder datorn som ett lekmaterial utan ett pedagogiskt syfte. Det förefaller som att 
samtliga intervjudeltagare har en medvetenhet kring datorns positiva effekter på barns 
utveckling och lärande. Däremot är kunskapen om hur man arbetar rent praktiskt med den 
interaktiva lärandemiljön ur ett lärandeperspektiv bristfällig. Endast en av de intervjuade i 
denna undersökning har gått en specifik kurs inom IT under sin lärarutbildning. En fråga som 
är angelägen att lyfta fram är hur informationsteknik i lärarutbildningen som kunskapsområde 
prioriteras, då förskollärare enligt Lpfö98, är skyldig att använda multimedia och 
informationsteknik i förskolans praktik. 
 

Förskollärares kunskaper 
För att kunna använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel, anser vi, i enighet med Ljung-
Djärf (2004) att, det krävs goda baskunskaper om hur datorn och dess program fungerar. 
Resultatet visar att de utbildningar som erbjuds förskollärare utgår ifrån de kunskaper som 
förskollärarna behöver idag, vilket är grundläggande datakunskaper. Samtliga 
intervjudeltagare har fått utbildning inom grundläggande datakunskap, men uttrycker en 
osäkerhet inför användandet av den interaktiva lärandemiljön. Det framgår även att de 
utbildningar som förskollärarna erbjuds, inte alltid är intressanta och att det då kan vara svårt 
att ta till sig ny information. Johansson (2000) hävdar att det inte spelar någon roll hur 
utbildade förskollärarna är, och hur många datorer som finns att tillgå, om inte förskollärarna 
finner någon mening med datoranvändandet. Det förefaller som att det råder brist på 
utbildningar där datorn används som ett pedagogiskt verktyg. Det borde ligga på någons 
ansvar att se till att de förskollärare som har bristande kunskaper får den utbildning de 
behöver, då de ska arbeta utifrån Lpfö98. De utbildningar som erbjuds tenderar att brista i 
kvalitet. Utbildningarna måste ha en hög kvalité och kan inte ske under en förmiddag. I 
enighet med deltagare i intervjuerna, finner vi inte någon nytta med utbildningar som inte 
motiverar och ger inspiration till att föra vidare de nya kunskaperna till förskolans 
verksamhet. Det är regeringens ansvar att se över, vilka utbildningar inom informationsteknik 
som Sveriges kommuner erbjuder och att granska kvalitén på dessa. Vår framtidsvision är att 
förskollärare kommer att ha de grundkunskaper som krävs, eftersom de är uppvuxna i ett 
samhälle där datorer är något naturligt. Det kommer då att ställas andra krav på efterfrågan på 
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vidareutbildning. Då baskunskaperna finns kan fokus läggas på hur förskollärarna kan 
använda datorn som ett pedagogiskt verktyg.   
 

Förskollärares förhållningssätt  
En viktig aspekt att lyfta utifrån resultatet är att intervjudeltagarna anser att det på grund av 
bristande resurser inte finns möjlighet att använda den interaktiva lärandemiljön i ett 
pedagogiskt syfte. En viktig fråga är då hur förskollärare finner tid att sitta med ett fåtal barn 
och exempelvis spela spel och läsa böcker. Beror denna bristande prioritering av interaktiv 
lärandemiljö på att förskollärarna känner en trygghet i att bedriva en verksamhet som utgår 
från de, enligt Johansson (2000) och Klerfelt (2007), mer traditionella aktiviteterna? Enligt 
Klerfelt (2007) och Lundkvist (2005) handlar denna skepsis till interaktiv lärandemiljö om 
bristande kunskaper och osäkerhet inför den. Dessa förskollärare har enligt Ljung-Djärf 
(2004) ett skyddande förhållningssätt till datorer. Den miljö som förskolan erbjuder barnen, 
baseras på förskollärares förhållningssätt till den interaktiva lärandemiljön. Det ger barnen 
olika förutsättningar menar Ljung-Djärf. I likhet med Plowmans och Stephens (2005) 
forskning, visar denna undersökning att den stödjande miljön är vanligast förekommande. 
Alla förskolor, i undersökningen, utom en har en stödjande miljö där datorn är en del i 
verksamheten, men utan pedagogiskt syfte. Författarna hävdar att detta är den vanligaste 
miljön. En av förskolorna skiljer sig dock från de andra. De har en mer skyddande miljö där 
datorn har låg prioritet. Förskollärarna på den förskolan menar att det är mycket viktigare med 
utelek och sociala möten då barngrupperna är stora idag, vilket även Hundeide (2006) och 
Lundkvist konstaterar. Vi har förståelse för att förskollärarna prioriterar det sociala samspelet 
före den interaktiva lärandemiljön, då vi lever i ett stressat samhälle, där barnen tillbringar allt 
mer tid på förskolan. Det förefaller som att barn, generellt sätt, spenderar mycket tid vid 
datorn hemma. Föräldrarna vill kompensera för förlorad tid och ställer allt mindre krav på 
sina barn. Av resultatet att döma uttrycker förskollärarna ett ansvar att ge barnen social 
träning, vilket bidrar till att den interaktiva lärandemiljön är en av de aktiviteter som 
bortprioriteras. Resultatet av undersökningen stärks, då Klerfelts forskning visar att 
förskollärare har en uppfattning om att den interaktiva lärandemiljön upphäver effekten av 
social interaktion. I motsats till detta lyfter dock Ljung-Djärf (2004) den interaktiva 
lärandemiljön som den plats där det förekommer mest samspel och kommunikation, i 
jämförelse med andra aktiviteter. En intressant aspekt är att intervjudeltagarna anser att den 
interaktiva lärandemiljön inte bjuder in till social träning. Trots detta visar observationerna 
hur samtliga förskolor i undersökningen bjuder in till ett samspel, då flera personer kan sitta 
vid datorn samtidigt. Plowman och Stephen (2005) poängterar att samspelet har stor betydelse 
för barns lärande. Tre av undersökningens intervjudeltagare redogör för att de kan se ett 
konkret lärande när de tillsammans med barnen använder datorn som ett reflektionsverktyg. I 
ett sociokulturellt perspektiv sker ett lärande i ett samspel mellan människor, samt mellan 
människor och artefakter. I ett sådant samspel sker även en social träning, just det som 
intervjudeltagarna menar att de vill prioritera. 
 
Förskollärares förhållningssätt till den interaktiva lärandemiljön speglar av sig på den miljö 
som barnens erbjuds. Vid den privatägda förskolan står datorn placerad i ett eget rum, vilket 
kan tolkas på två sätt. Det ena är att förskollärarna försöker höja datorns status genom att ha 
den i det speciella ”datarummet” där förskollärarna kan arbeta aktivt med några barn utan att 
bli påverkad av övriga aktiviteter. Det andra är att förskollärarna vill främja övriga aktiviteter, 
som de ser som mer angelägna. I resultatet framgår det att Roger är av i den åsikten att datorn 
inte ska utgöra en del i verksamheten. En slutsats som kan dras utifrån resultatet är att denna 
förskola prioriterar andra aktiviteter än den interaktiva lärandemiljön. 
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Sedan informationsteknik började införas i förskolan, visar tidigare forskning att kunskaper 
och förhållningssätt till den interaktiva lärandemiljön skiljer sig beroende på förskollärares 
ålder (Lundkvist, 2005; Ljung-Djärf, 2004; Klerfelt, 2007). Linderoth (2004) understryker att 
förskollärarna ställs inför en ny uppgift i mötet med den interaktiva lärandemiljön. Denna 
studies resultat visar även det på en klyfta beträffande förskollärares ålder. Det blir en 
utmaning att ta sig an den interaktiva lärandemiljön då förhållningssätt och kunskaper skiljer 
sig beroende på vilken ålder förskolläraren har. Tre av de intervjuade uttrycker att de inte är 
på samma nivå som de yngre kollegorna, samt att de har bristande kunskaper. De uttrycker 
även att de inte har behov av att använda datorer i förskolan. En viktig aspekt är hur Lpfö98 
kan ha som uppdrag att förskolan ska arbeta med den interaktiva lärandemiljön i ett 
pedagogiskt syfte, när det tillsynes finns stora skillnader mellan förskollärarna beträffande 
dess datakunskaper. 
 

Datorns funktion i förskolan 
Det förefaller som att samtliga intervjudeltagare har en föreställning om att den interaktiva 
lärandemiljön är kunskaps- och resurskrävande. Intervjudeltagarna uttrycker hur de inte har 
tid att sitta vid datorn tillsammans med barnen i den utsträckning de skulle. Ett överraskande 
resultat är att den förskola som uttryckligen prioriterar uteliv samt lek, är den enda förskolan 
som arbetar med den interaktiva lärandemiljön i ett pedagogiskt syfte. Genom att använda den 
interaktiva lärandemiljön som ett verktyg för reflektioner, tillsammans med barnen, påvisar 
denna förskola hur de på ett enkelt sätt använder den interaktiva lärandemiljön i ett 
pedagogiskt syfte. En viktig aspekt i detta överraskande resultat är att Ljung-Djärf (2004) och 
Jedeskog (1993) betonar vikten av ett positivt förhållningssätt samt goda kunskaper för att den 
interaktiva lärandemiljön ska ske i ett pedagogiskt syfte.  
 
I likhet med Klerfelts (2007) och Lundkvists (2005) forskning visar våra resultat att 
intervjudeltagarna uttrycker att datorn tenderar att bli en extra resurs. Det vill säga att de i 
stressade situationer sätter några barn ensamma vid datorn för att kunna ägna sig åt de övriga 
barnen. Med hänvisning till det sociokulturella perspektivet, sker barns lärande inte enbart i 
samspel med en vuxen, utan sker även i samspelet mellan barn-barn och barn-artefakt (Säljö, 
2000). Det ter sig dock som att förskollärarna, i undersökningen, inte ser datorn som ett 
verktyg för lärande utan en vuxens närvaro. I resultatet råder en allmän negativ inställning till 
att låta ett barn sitta ensamt vid datorn. Det förefaller som att denna negativism grundar sig på 
en allmän uppfattning om att datorn inte stimulerar barns kognitiva förmågor. Säljö (2000) 
däremot menar att det sker ett lärande trots avsaknaden av en vuxens närvaro och menar 
vidare att lärande sker även i samspelet mellan individ och artefakt. 
 
I enighet med Enochsson (2007), ser vi en risk med att lämna barnen ensamma vid datorn, 
och då i synnerhet vid internetanvändning, eftersom barnen lätt kan hamna på fel sidor. 
Enochsson hävdar att det blir ännu viktigare att ha det i åtanke ju högre upp i åldrarna barnen 
kommer. Han menar att barnen lätt kan hamna på sidor som innehåller våld, rasism och grov 
porr. Vi är av samma åsikt som Enochsson och hävdar att det är förskollärarens ansvar, 
tillsammans med hemmet, att se till att barnen har ett sunt förhållningssätt till datorn och dess 
möjligheter.  
 
I resultatdelen redogör för en situation där en pojke med datorns hjälp blir inkluderad i 
barngruppen. Förskollärarna tog tillvara på pojkens intressen och kunskaper inom den 
interaktiva lärandemiljön och höjde på det sättet hans status. I det här fallet var datorn ett bra 
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hjälpmedel till att få pojken att bli accepterad av de övriga i barngruppen. Hans goda 
kunskaper inom den interaktiva lärandemiljön synliggjorde honom för hans jämnåriga 
kamrater och stärkte samtidigt hans självkänsla. Den här situationen anser vi är viktig att 
belysa då förskollärarna hittar en alternativ väg för att lösa ett problem.  
 
En viktig slutsats som kan dras utifrån resultatet av denna undersökning är, att trots alla 
fördelar med den interaktiva lärandemiljön får inte användandet ske på bekostnad av övriga 
aktiviteter. Datorn bör användas som ett komplement i de övriga aktiviteterna. I likhet med 
Fagerli, et. al. (2000) och Johansson (2000) poängterar vi att en allt för ensidig verksamhet 
kan missgynna barnen i deras utveckling och lärande, oavsett om det handlar om den 
interaktiva lärandemiljön eller inte. 

Under examensarbetets gång har forskning om den interaktiva lärandemiljöns betydelse för 
barns lärande aktualiserats och flertalet områden skulle vara av allmänt intresse att se vidare 
forskning inom. I likhet med de intervjuade förskollärarna i detta examensarbete, känner vi att 
vi saknar utbildning om hur vi kan arbeta med den interaktiva lärandemiljön i ett pedagogiskt 
syfte. En framtida forskningsfråga som därför skulle vara intressant är: hur prioriterar 
lärarutbildningen den interaktiva lärandemiljön som kunskapsområde?  
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Bilaga 1 

                                                                                   Gävle 2009-09-23 

 

Till Er förskollärare.   

Vi är två studenter som läser den sjunde och sista terminen vid Lärarprogrammet, med 
inriktning mot förskolan, på Högskolan i Gävle. Denna sista termin innefattar ett 
examensarbete och vi har valt att skriva detta tillsammans. Det område vi har valt att 
undersöka är vilken förståelse förskollärare har för den interaktiva lärandemiljön på 
förskolan?  

Kan du tänka dig att delta i en undersökning gällande detta? 

Då den interaktiva lärandemiljön har en stor roll i dagens samhälle finns ett kunskapsintresse 
att undersöka hur datorn används i förskolan. Vilket förhållningssätt har du som förskollärare 
till datoranvändning i förskolan, vilka kunskaper har du inom detta område. Detta är några av 
de frågor som kommer att belysas i denna intervju. 

Undersökningen genomförs med en intervju, som beräknas ta ca 40 min. Vi kommer att spela 
in intervjun för kommande analysering. Datamaterialet kommer att arkiveras på Högskolan i 
Gävle, där det efter ett år kommer att förstöras. Deltagandet är frivilligt och du kan när som 
helst avbryta din medverkan. Svaren kommer inte att kunna kopplas till enskild individ och 
datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Undersökningen kommer att publiceras som ett examensarbete i didaktik vid Högskolan i 
Gävle. 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta någon av oss: 

Christel Schulze Maria Zetterman 
Tel: XXXXXX Tel: XXXXXX 
E-mail: XXXXXX E-mail: XXXXXX 
 
 
Handledare:  
Annie Hammarlund  
Institutionen för pedagogik,    
didaktik och psykologi  
Tel: XXXXXX  
E-mail: XXXXXX   
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfakta: 

 

Ålder: 

Utbildning: 

Tid som yrkesverksam förskollärare: 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Vad fick Du för IT-undervisning i din utbildning? 
 

2. Vilken funktion fyller datorn för barnen i den dagliga verksamheten?  
 

3. Hur anser Du dig kunna se barnens lärandeprocess vid datorn? 
 

4. Vilken betydelse anser Du dig ha för barnens lärande med hjälp av datorn?  
 

5. Vilka möjligheter har Du till fortbildning inom IT
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