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Sammanfattning 

I denna studie har jag valt att undersöka barns agerande framför datorn och hur samspelet ser 

ut mellan barnen. Teknik omger oss överallt i samhället och många förskolor har idag tillgång 

till datorer. Forskning visar att datorer kan uppmuntra till ett givande samspel mellan barn i 

förskolan men även att datorn ofta har en mer underordnad roll i verksamheten. Tidigare 

forskning pekar även på att datorn kan användas ur ett pedagogiskt perspektiv med olika slags 

inlärningsmetoder. 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur barn på två olika förskolor agerar 

framför datorn, samt hur samspelet ser ut mellan barnen på dessa förskolor när de använder 

sig av datorerna. Syftet har även varit att undersöka hur personalen ser på datorns roll i 

verksamheten. De frågeställningar jag har använt mig av har varit hur förskolorna i studien 

placerar datorn i verksamheten, hur personalen ser på datorn som verktyg i förskolan, om de 

upplever att de har tillräcklig kunskap för att använda datorn i verksamheten, hur barnen 

agerar framför datorn och hur barnen samspelar med varandra framför datorn. 

Jag valde att använda mig av observationer och intervjuer som metod och dessa utfördes på 

två förskolor. Barnen i observationerna är i åldern fyra till fem år gamla och båda 

observationerna genomfördes när barnen spelade datorspel. Observationerna följdes sedan 

upp av intervjuer med förskollärare på de båda förskolorna. 

Resultatet visar att barnen i observationerna ofta väljer bort olika uppgifter i spelen och 

skyndar vidare till nästa moment. Detta agerande kan bero på att spelen är för svåra, att 

momentet är tråkigt, eller att de har utfört momentet förut. Barnen upprepar även samma 

moment flera gånger i spelen. Resultatet visar också att barn samarbetar framför datorn 

genom att hjälpa varandra vid behov och att de samspelar genom att diskutera olika lösningar 

på problem. Barnen väljer dock ofta att bortse från kommentarer och råd från kamrater. Hur 

samspelet och barnens agerande ser ut beror också på situationen och vilka barn det handlar 

om. Resultatet visar vidare att den ena förskolan har ett bestämt mål med datorn. De försöker 

låta datorerna komplettera den övriga verksamheten, samtidigt som den andra förskolan 

använder sig av datorerna på ett mindre konkret sätt. Personalen på de båda förskolorna har 

inte fått gå någon datorutbildning eller liknande men anser sig vara självlärda. Genom att 

använda mer pedagogiskt uppbyggda datorprogram och datorspel kan barns kreativa tänkande 

samt samarbetsförmåga övas upp. 

 

Nyckelord: agerande, barn, dator, samspel, teknik 
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1.1 Inledning 

Datorn är numera en stor del av varje människas vardag och den används både inom yrkesliv, 

utbildning och på fritiden. Enligt en undersökning gjord år 2006  av SCB har 86 procent av 

männen och cirka 79 procent av kvinnorna i Sverige tillgång till en dator på fritiden 

(Statistiska centralbyrån, 2006).  

      

Jag är intresserad av att undersöka hur personalen i de förskolor som idag har tillgång till en 

eller flera datorer använder sig av dessa tillsammans med barnet, och om användandet har ett 

pedagogiskt syfte eller hur dessa förskolor resonerar kring datoranvändande.   

 

Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) tar upp att multimedia och 

informationsteknik kan användas för att främja barnens utveckling och lärande och även i 

skapande processer i förskolan. Lundkvist (2005) menar att dagens förskola sällan använder 

datorn i den dagliga rutinen i det pedagogiska arbetet. De flesta förskolor har endast datorer 

som används av pedagogerna i arbetet kring förskolan så som dokumenthantering, 

användande av e-post, informationsökning med mera. 

      

Då jag själv är datorintresserad och tror att denna teknik kan tillföra mycket i arbetet med 

barnen i förskolan fokuserar jag mitt examensarbete kring barnens användande av datorn i 

förskolan. Barn har olika stor datorvana i tidig ålder (Appelberg & Eriksson, 1999). Kunskap 

att använda sig av en dator är något som kommer att krävas senare under barnets uppväxt. 

Därför anser jag att det är av intresse att undersöka huruvida datoranvändande borde få ett 

större utrymme i dagens förskola. 

 

Williams (2006) menar att barns samlärande, dvs. när barnen lär av varandra, kan ses som en 

av förskolans viktigaste frågor. Jag tror själv att datorn kan vara ett väldigt användbart 

verktyg för att uppmuntra barnen att lära med och av varandra. Om förskolan använder sig av 

program eller spel med problemlösning ger detta barnen en chans att på ett roligt sätt använda 

sin nyfikenhet och sin förmåga att samarbeta för att lösa problem. 

      

Hur ser det då ut i förskolan? Märks det i förskolans användande av datorer om personalen 

har tillräcklig datorvana och ser de datorn som ett användbart redskap för barns utveckling 

eller som ett slöseri med tid? Detta är någonting som jag har undersökt närmare. Jag kommer 

att studera tidigare forskning i ämnet och planerar att senare i arbetet redovisa deras resultat 

samt koppla ihop mitt eget arbete till detta (Se t.ex Ljung-Djärf, 2004; Trageton, 2005; 

Klerfelt, 2007; Lundkvist, 2005, m.fl).   

 

En debatt som ofta dyker upp är den omtvistade frågan huruvida datorer och datorspel är 

skadliga för barn. Media har vid flera tillfällen tagit upp om hur barn i skolåldern blir slöa och 

inåtvända av datorspel, hur de sitter uppe hela nätter och struntar i skolan och hur många spel 

uppmuntrar våld med mera (se t.ex. Swantesson, 2006). Genom mitt arbete och den teori jag 

kommer att använda mig av så hoppas jag komma närmare ett svar på den frågan. Är 

användandet av datorer bara skadligt eller finns det potential i tekniken och de datorprogram 

som används som man kan använda sig utav redan i förskolan? Det här kanske också är en 

generationsfråga där attityden mot datorer och ny teknik i allmänhet beror på ålder och 

bakgrund. Det skulle även kunna vara så att datorn stjäl viktig tid från barnens ”verkliga” 

lärande i lek, rörelse och läsning.      
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Barn idag omges av mer teknik än vad vi äldre gjorde när vi var små och nya medier växer 

ständigt fram (Fast, 2008). Detta är en utveckling som troligtvis kommer att fortsätta även 

framöver. Detta kommer säkert att visa sig även i förskolan och förhoppningsvis är det 

någonting som kommer att utnyttjas. För att barnen ska kunna möta ett samhälle som mer och 

mer blir beroende av teknik och även av tekniskt kunnande bör möjligen förskolan samt 

skolan spegla samhället. Därmed kan förskolan bli en plats som introducerar ny teknik samt 

uppmuntrar barn att lära sig handskas med den. Det kan dock även vara så att förskolan bör 

vara en motvikt där barnen istället får komma ifrån teknik som datorer. 

 

Jag har tänkt göra observationer i två olika förskolor och jämföra vad de använder sig av för 

program, hur barnen använder dessa, hur samspelet mellan barnen ser ut samt jämföra hur 

förskollärarna verkar använda sig av datorn i verksamheten.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur barn agerar framför datorn, både individuellt och 

i samspelet mellan barn. Har datorn i förskolan och dess program syftet att komplettera den 

övriga verksamheten och uppnår den detta mål eller blir dess huvudsakliga uppgift att vara 

ännu en leksak för barnen? Med hjälp av detta arbete hoppas jag få veta hur förskolorna kan 

använda sig av datorer på bästa pedagogiska sätt. Då datorer har blivit en viktig del i vardagen 

anser jag att det är intressant att se hur förskolorna jobbar med datorer och hur arbetet kan 

utvecklas. 

 

Jag använder mig av dessa frågeställningar: 

 

     Hur använder pedagoger och barn datorn i verksamheten? 

     Vilka strategier använder sig barnen av när de använder datorn? 

     Finns det något samspel mellan barnen framför datorn? 

     Hur placeras datorn i verksamheten? 

     Upplever personalen att de har tillräcklig datorkunskap? 
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2 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt sker en genomgång av ett urval av den litteratur och forskning som tidigare 

finns inom ämnet. Jag undersöker de resultat som framkommit och studerar även litteratur 

kring barns samlärande, datorn som redskap för lärande i förskolan samt de styrdokument 

förskolan arbetar efter och vad dessa säger om att arbeta kring teknik.  

 

2.1 Tidigare forskning kring datorn i förskolan 

 
Ljung-Djärf (2004) har skrivit en avhandling om hur användandet av datorer ser ut i 

förskolan. Ljung-Djärf har studerat användandet av datorer på tre förskoleavdelningar där 

pedagogerna har olika inställning till i vilken utsträckning och i vilket syfte datorn ska 

användas. De metoder som använts för datainsamling i avhandlingen är observationer och 

intervjuer av både barn och förskollärare. Innan själva huvudstudien i avhandlingen 

genomfördes så skedde även en förstudie där olika metoder prövades. Ljung-Djärf besökte då 

några förskolor där observationer och intervjuer skedde. Detta för att känna sig för i det 

område studien handlar om. 

      

Under studien som ledde till avhandlingen dokumenterades situationer med både video, 

bandspelare och löpande anteckningar. Resultatet visar att datorn sällan är en väsentlig del i 

verksamheten utan är någonting personal och barn på förskolorna använder sig av vid sidan 

av den ”riktiga” verksamheten. Det som avgör vilken betydelse datorn har i verksamheten på 

förskolan beror ofta på personalens egen attityd till datorn. På en förskola där pedagogerna 

förknippar datorn med slöseri med tid och som någonting som stjäl tid från den övriga 

verksamheten, förpassas datorn till något som kan användas i mån av tid och möjlighet. 

Däremot visar även avhandlingen att de pedagoger som har en mer positiv syn på datorn och 

dess användningsområde, försöker använda sig av den i verksamheten tillsammans med 

barnen som exempelvis vid bildhantering samt liknande aktiviteter. 

      

Ljung-Djärf menar att datorn kan erbjuda engagemang och fascination bland barnen.  

Avhandlingen visar vidare att datorn utgör en gemensam aktivitet, där barnen lär sig handla 

efter särskilda mönster och regler tillsammans med andra barn utifrån datoranvändandet 

(Ljung-Djärf, 2004:96). Avhandlingen framhåller också att det barn som sitter framför datorn 

med mus och tangentbord är det barn som styr spelet. De barn som sitter runt omkring kan 

komma med förslag och uppmaningar, men det är ändå det styrande barnet som har kontrollen 

och det sista ordet. 

 

Klerfelt (2007) har undersökt barns och pedagogers samspel framför datorn. Genom 

observationer och intervjuer har Klerfelt även studerat hur mediakultur och pedagogisk kultur 

reflekteras i mötet mellan barn, pedagog och dator. Klerfelts studie visar att pedagogerna är 

nyfikna på den mediakultur som omger den pedagogiska praktiken. Den visar även att 

kommunikationen mellan barn och pedagog, och även mellan barn och deras kamrater, omges 

av gester som ett sätt att förstärka kommunikationen. Interaktionen sker genom tal, gest, röst, 

blick och bild. Klerfelt menar att gesterna pedagogerna använde sig av när de skulle förklara 

något för ett barn var tillräckliga för att barnen skulle förstå olika tekniska manövrar. 

      

 

Lundkvist (2005) forskar vid Åbo Akademi och har genomfört en studie vid tre 

finlandssvenska daghem där hon studerat hur barn och vuxna ser på datorns 
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användningsområde. Lundkvist har genomfört denna studie med hjälp av intervjuer med både 

pedagoger och barn samt genom att ge teckningsuppgifter för barnen.  

     

Lundkvist menar att barnen i studien i första hand ser datorn som ett roligt verktyg de 

använder för att spela spel, rita, måla och skriva med. Studien visar vidare att förskollärarna 

istället i första hand ser datorn som ett arbetsredskap som de själva kan använda. De upplever 

dock att barnen har möjlighet att utveckla sina motoriska färdigheter med hjälp av datorn. I 

studien nämns även att förskollärarna ofta tvivlar på sitt egna tekniska kunnande och att de 

känner att de inte har tillräcklig kunskap för att använda sig av datorn tillsammans med 

barnen. De intervjuade förskollärarna menar att de saknar nödvändig utbildning och att de 

gärna skulle se fortbildning i ämnet. Detta kan kopplas till det Ljung-Djärf (2004) har tagit 

upp i sin avhandling som visade att datorns funktion i förskolan till stor del beror på vilken 

attityd personalen har gentemot datorn som verktyg i verksamheten. Båda dessa studier visar 

att datorer används i större utsträckning tillsammans med barnen i förskolan då personalen 

känner sig trygga i sammanhanget. De svar Lundkvist (2005) vidare får fram i studien pekar 

på att barnen visar ett stort intresse för att använda tekniken och en vilja att lära sig behärska 

datorn, men då förskollärarna inte har kunskapen som krävs så väljs datorn som aktivitet ofta 

bort. 

      

Genom att avdramatisera datorns roll och istället lägga koncentrationen på hur man redan 

använder sig av i verksamheten såsom fotografering, dokumentation och videokamera, och 

därifrån närma sig datorn menar Johansson (2000) är ett bra sätt att få bort den rädsla som 

många förskollärare har inför datorn.  

 

Norske pedagogen Trageton (2005) menar att man med hjälp av informations- och 

kommunikationsteknologi (ITK) kan utveckla skriv- och läsinlärning hos barn. Trageton har i 

ett treårigt forskningsprojekt låtit tio lågstadieklasser i Norge samt några fler klasser i övriga 

Skandinavien börja skriva med hjälp av datorn. Tanken är att barnen ska börja öva sig i skrift 

med hjälp av datorn och vänta med inlärningen av handskrift. De barn som går i första klass i 

Norge är sexåringar vilket motsvarar förskoleklass i Sverige. Detta har visat sig vara mycket 

effektivt och vid en jämförelse med de klasser som har använt sig av den traditionella 

metoden med papper och penna visar resultatet på en bättre förmåga att skriva bland 

projektklasserna. Barnen använder sig bland annat av så kallad hemlig skrift där bara barnen 

själva vet vad de har skrivit och får berätta om det för pedagogerna. Pedagogerna och barnen 

använder sig sedan av någonting Trageton kallar ”bokstavsjakt”, där barnen har till uppgift att 

hitta på särskilda bokstäver i texten. Trageton menar vidare att teckningen är minst lika viktig 

som skrivandet då detta tränar barnens finmotorik, vilket hjälper dem när de senare börjar 

skriva med penna och papper. Barnen får därför även kombinera att rita med att skriva för att 

skapa egna berättelser. Detta kan kopplas till den studie av Lundkvist (2005) där hon 

framhåller att barnen ser datorn som ett roligt verktyg att bland annat rita med. 

 

Trageton (2005) menar även att det är viktigt att barnen får arbeta i par för att stimulera 

samspelet och för att de ska kunna utbyta idéer och tankar kring det arbete de sysslar med. 

Han tar som exempel två barn som kan sju respektive sex bokstäver och efter att de suttit och 

hjälpt varandra så kan de båda sedan tretton bokstäver. En annan fördel med att skriva på 

datorn till skillnad från att skriva för hand är att barnen inte behöver skriva om texten när de 

ska dela upp en text i satser. Det räcker med att markera och flytta texten så att orden blir 

fristående. Något som ofta är ett hinder för att använda sig av datorer i förskolan är bristen på 

pengar. Den ekonomi förskolan har tillåter inte dyrare inköp som datorer. Trageton framhåller 

dock att det fungerar minst lika bra med äldre begagnade datorer då dessa kan användas både 
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som en skrivmaskin, fast med datorns klara fördelar, samt att barnen kan använda sig av 

datorns ritprogram. Dessa ritprogram tillåtet barnen att experimentera på ett annat sätt än vad 

de kan göra med bara penna och papper. Däremot är det kanske så att ingen dator i världen 

kan ta bort känslan av att rita och skapa för hand. Genom att kombinera dessa två metoder, 

både att rita för hand och att rita med hjälp av datorn, så får barnen möjlighet att utveckla sina 

färdigheter och sin motorik på två olika sätt. Genom att lära sig handskas med datorer och 

dess olika möjligheter får barnet en större kunskap, och vågar på så sätt även närma sig 

svårare uppgifter i framtiden (a.a.). 

     

Linderoth (2002) har i en studie följt barn på ett fritidshem som skapar datorspel. Denna 

studie visar att barnen där som är i åldern sex till nio år, handskas med program som inte är 

designade för barn som exempelvis programmet Photoshop. Linderoth påpekar att även 

pedagogerna bör ha god kompetens i att använda dessa program för att lättare kunna hjälpa 

barnen. Med hjälp av förskollärare med goda kunskaper om datorn kan förskolan med andra 

ord även låta barnen arbeta med datorn med mer komplicerade uppgifter. 

      

Trageton (2005) tar upp att amerikanska forskare visar på omfattande skadliga effekter på 

yngre barn efter att de har använt datorer och tv-spel i en överdriven grad. Många 

amerikanska barn har fått koncentrationssvårigheter av för mycket tv-tittande och sittande 

framför datorn. Detta baseras på forskningsrapporter av Healy (1999) refererad av Trageton 

(2005).  

 

Plowman och Stephen (2005) har genomfört en undersökning i Skottland där de har undersökt 

hur sju skotska förskolor använder sig av datorer i verksamheten. De har genomfört denna 

studie med hjälp av observationer och intervjuer. Under observationerna märkte Plowman och 

Stephen att även om barnen ofta hjälpte varandra vid datorn så gav de inte varandra någon 

utförlig förklaring utan bara själva svaret. Barnet får då samma problem nästa gång 

situationen uppstår. Detta menar de tyder på att även om ett samarbete sker mellan barnen är 

det inte alltid givande för det barn som får hjälp. Studien visar också att datorn var placerad i 

ett hörn eller i något rum vid sidan av på många av förskolorna i studien. Detta ledde till att 

förskollärarna snarare övervakade turordning bland barnen samt tittade så de inte hade sönder 

datorn. Då alla andra barn som de också tittade till befann sig på andra ställen på förskolan 

kunde de inte koncentrera sig på att bara vara vid datorn och vägleda de barn som satt där. En 

av förskolorna valde att först lära barnen grunderna i datoranvändning för att sedan kunna 

koncentrera sig på de barn som behövde mer hjälp. De flesta av förskolorna hade däremot 

ingen strategi för att lära barnen att använda datorer.  

 

De spel som barnen använde var ofta inte särskilt pedagogiska menar Plowman och Stephen 

(2005). När barnen har svarat fel ett antal gånger i spelet så får de veta det rätta svaret, men 

däremot utan att få en förklaring till svaret. Plowman och Stephen menar utifrån denna studie 

att barnen bör få en bättre grund att stå på, dvs. få hjälp av förskollärarna att lära sig 

grunderna kring datoranvändandet, samt ha tillgång till mer pedagogiskt uppbyggda spel och 

program. Även denna studie pekar på att datorn som pedagogiskt verktyg fungerar bättre i en 

verksamhet där förskollärarna känner sig trygga med datorn och har mer kunskap inom detta 

område, precis som Ljung-Djärf (2004) och Lundkvist (2005) visar i sina respektive studier. 
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2.2 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

 
Jag har valt att inspireras av ett lärande ur ett sociokulturellt perspektiv då samspelet mellan 

barn är någonting som datorn hjälper till att möjliggöra. Det sociokulturella synsättet på 

lärande grundar sig på Vygotskijs teorier om att barn lär sig i samspel med sin omgivning 

(Williams, 2006). Barnet lär sig när han eller hon kommunicerar med sin omgivning och de 

förutsättningar som finns för att kommunicera kring barnet avgör förmågan att lära sig nya 

kunskaper. Barn kan med hjälp av kunnigare kamrater eller vuxna nå den mer avancerade 

delen av sin utvecklingsnivå, snarare än den personliga utvecklingen som Piagets teori går ut 

på (Sträng & Persson, 2003). 

     

Då lärandet sker både individuellt och i grupp har leken stor betydelse för barnets utveckling 

och möjlighet att få ny kunskap. I leken får barnet öva sin förmåga att möta andra barn i ett 

socialt sammanhang samt får en bättre förståelse för de regler som alltid finns i mötet mellan 

två personer, som att se skillnaden mellan ditt och mitt och förstå hur människor behandlar 

varandra (a.a.). Sträng och Persson menar att barns ordförråd och de begrepp de känner till 

ändras och utvecklas beroende på vilka sociala och kulturella sammanhang barnet upplever 

med andra barn, samt vilka miljöer de har upplevt. 

     

När barn samarbetar för att lösa ett problem kan de strategier ett äldre barn använder senare 

användas av det yngre barnet i en helt annan situation (Williams, 2006). Det yngre barnet 

imiterar och använder det han eller hon ser för att sedan tillämpa kunskapen kring ett annat 

problem i en annan situation. Det kan handla om tillvägagångssättet inför ett problem, att 

exempelvis pröva sig fram för att nå resultat. Det kan även vara så att det yngre barnet har 

mer kunskap inom ett visst område och därför är den som lär ut. Williams menar vidare att 

miljön kring barnet ska vara utformad på ett sådant sätt att barnet känner en naturlig vilja och 

nyfikenhet kring lärandet.  

     

Miljön bör anpassas efter barnen hellre än att barnen anpassar sig efter miljön. Utifrån de 

erfarenheter barnen har skapas en miljö som lockar just dem och använder material som de 

vill använda. Med rätt miljö kring barnet i förskolan uppmuntras barnets nyfikenhet och vilja 

att utforska nya saker(Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  

      

Lundkvist (2005) menar att barn skapar sin egen kultur och att datorn med dess spel ger 

barnen nya och annorlunda upplevelser. Lundkvist anser även att den nya generationen barn 

använder sig av datorn i ett mycket tidigare skede i livet och att det därför behövs mer 

kunniga vuxna inom området.    
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2.3 Datorn som redskap för samspel 
 

      

New Game – Om unga och datorspel (2006), är en rapport utgiven av Ungdomsstyrelsen som 

handlar om svenska barn och ungdomars datorspelande. I den menar man att datorspelandet 

har vuxit fram som både kultur och fritidsaktivitet. Rapporten hänvisar till en undersökning 

som Medierådet gjorde år 2005. Den visar att 90 % av de barn mellan nio och elva år som 

tillfrågats spelar datorspel. En enkätundersökning av Medierådet som också gjordes 2005 slår 

fast att nästan var fjärde ung människa i enkäten säger sig spela datorspel varje dag. Jag anser 

att dessa undersökningar är relevanta i det här arbetet då barn redan i förskoleåldern använder 

sig av datorer både på förskolan och i hemmet och det är troligt att de kommer att fortsätta 

med detta. 

      

I antologin Datorspelandets Dynamik skriver Säljö: 

 
Den digitala tekniken påverkar våra liv i grunden. Den är ett bärande inslag i förändringen av 

våra arbetsuppgifter, av hur vi konsumerar och upprätthåller sociala relationer, och av hur vi 

interagerar i olika slags kommunikativa projekt som exempelvis att spela och leva i virtuella 

verkligheter (Säljö, s.13, 2007). 
 

Den digitala utvecklingen påverkar oss alla med andra ord och redan bland barn i yngre åldrar 

påverkar teknik som datorer deras sätt att umgås och samspela. Datorn erbjuder t.ex. ett utbyte 

av erfarenhet och kunskap i samspelet mellan barn (Trageton, 2005). Vygotskij menade att 

barns utveckling i hög grad sker i samspel med andra människor (Williams, 2006). Genom 

leken lär sig barn att agera och kommunicera med sin omgivning.  

      

Linderoth (2004) menar att spel medför flera viktiga egenskaper som förbättrad 

slutledningsförmåga, problemlösning med mera. Även då Linderoth syftar på spel anpassade 

för äldre barn och ungdomar så framhåller Trageton (2005) å andra sidan att de simpla spel 

som förskolorna ofta använder sig av idag inte ger något resultat. Dessa program som ofta 

fungerar så att det finns ett rätt och ett fel svar menar Trageton kan försvaga tron på den egna 

förmågan att välja egna uppgifter. De program som ofta används är väldigt snäva och låter 

inte barnen utforska själva, utan de är väldigt styrande. Enligt Trageton kan datorerna istället 

användas till skrivinlärning och till att rita för att utveckla den motoriska förmågan. Lundkvist 

(2005) menar även hon att allt för styrda program med givna lösningar hämmar barnens 

möjlighet att själva utforska och komma fram till olika lösningar. Trageton (2005) anser även 

att förskolan bör låta barnen arbeta två och två i början då de lär sig av varandra och 

tillsammans. Tragetons forskningsprojekt som tidigare tagits upp i denna text visar goda 

resultat kring sambandet mellan datorer och skriv- och läsinlärning. 

      

Williams (2006) framhåller även hon vikten av att låta barnen arbeta tillsammans. De lär sig 

då förstå varandra, att samarbeta för att uppnå resultat och framför allt så tycker barn om att 

lära sig av andra barn. Som exempel berättar Williams om en flicka som tar med sig ett 

dataspel till förskolan och vill visa de andra barnen. Förskolläraren känner sig dock inte 

tillräckligt kunnig och är tveksam till detta. Då barnet själv är van vid datorer visar hon och 

förklarar hur man använder sig av spelet för de andra barnen. Oavsett vilket hjälpmedel man 

använder sig utav i förskolan så är barns förmåga och vilja att hjälpa och stödja varandra 

någonting man bör använda sig av. 

      

Fast (2008) forskar kring barns läs- och skrivutveckling vid Uppsala universitet och har i en 

studie av sju barn från olika sociala miljöer, undersökt när dessa kommer i kontakt med 
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läsning och skrivande. Fast framhåller att barn lär sig både bokstäver och övar upp sin 

motorik i samband med datoranvändande. Hon påpekar dock att många föräldrar är rädda för 

att barnen ska sitta för mycket vid datorn och därför tidsbegränsar användandet för barnen. 

Enligt Fast uttrycker föräldrar oro över att barnen ska bli för passiva. Studien visar att alla 

barn i undersökningen har använt sig av datorer eller multimedia i någon form i stor 

utsträckning sedan tidig ålder. Detta utnyttjas dock inte i barnens förskolor och som orsak 

anger förskollärarna både brist på kunskap samt att de inte har tillgång till tillräckligt bra 

datorer. Resultatet i studien visar även att det ofta är barnen som har mer kunskap än lärarna.  

Den negativitet förskollärarna förknippar datorn med gör att de snarare vill undvika att 

använda sig av den i förskolan. De menar att barnen får nog av både datorspel och tv-tittande 

hemma och att det hämmar den kreativa leken. Fast (2008) menar att vuxna idag anser att 

barns kultur är sämre än den kultur de själva omgavs av i den egna uppväxten. De tv-program 

barn tittar på idag har exempelvis inte samma värde som de program de själva såg som barn. 

 

Nordin-Hultman (2006) menar att utbudet av lekmaterial i förskolan inte speglar samtiden. 

Det material som finns tillgängligt visar istället på en önskan att föra vidare de traditioner som 

finns och att förmedla en känsla av trygghet. Datorer och den typ av leksaker som barn ofta 

använder hemma finns inte alls tillgängligt i många förskolor. 

 

Ahlberg (2000) framhåller i antologin Nämnaren Tema även hon att dålig tillgång till datorer 

och bristande kunskap bland förskollärare är ett hinder för att använda datorn som ett 

komplement i verksamheten. Ahlberg fasthåller att vidareutbildning av lärarna behövs för att 

skapa ett ökat intresse av datorns användningsområde. 

 

2.4 Styrdokument 

 
I Läroplan för förskolan: Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) kan man bland annat läsa 

att förskolan ska främja barnets utveckling och lärande genom nyttjande av teknik. Förskolan 

ska även sträva efter att barn får den kunskap som behövs för att kunna kommunicera, 

samarbeta samt söka information i ett samhälle präglat av stort informationsflöde och snabba 

förändringar.   

      
Läroplanen fastställer vidare att barn tar till sig ny kunskap genom att leka, genom att utforska 

och genom att lära tillsammans med andra, men också genom att iaktta hur andra går tillväga. 

Multimedia och informationsteknik kan vara ett sätt att främja barns utveckling och lärande.  
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2.5 Sammanfattning litteratur 

 
I mina litteraturstudier handlar tidigare forskning om hur datorn används i förskolan, hur barn 

och pedagoger samspelar framför datorn samt hur barn och pedagoger ser på datorns 

användningsområde. Några av de resultat författarna har kommit fram till är bland annat att 

barn och pedagoger har olika uppfattningar om datorns användningsområde, att barn 

samspelar på olika sätt framför datorn både med varandra och med pedagogerna, och att 

samspelet mellan barn både kan vara givande och mindre givande. Litteraturen visar även på 

bristande kunskap hos förskollärarna. 

 

Jag har valt att koncentrera denna studie på barns agerande framför datorn samt hur samspelet 

ser ut mellan barnen framför datorn och kommer i nästa kapitel redogöra för metod och 

resultat. 
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3 Metod 

 
Jag har i denna studie valt att använda mig av observationer och intervjuer för att få svar på de 

frågeställningar som arbetet kretsar kring. Tidigt i detta arbete stod valet mellan intervjuer 

eller observationer som insamlingsmetod, och efter att frågeställningen var färdig så föll mitt 

val på både observationer och intervjuer. Observationerna genomfördes vid två tillfällen 

under ett par timmars tid på vardera förskolan och följdes sedan upp med intervjuer av en 

förskollärare på de båda förskolorna. 

 

 

3.1 Insamlingsmetod 
      

För att kunna genomföra mina observationer behövde jag först hitta förskolor som använder 

sig av datorer i verksamheten. Jag hittade en artikel i den lokala tidningen på Internet om en 

förskola där barnen får använda datorer, samt ringde runt till fem olika förskolor och talade 

med de personer som är dataansvariga. Av dessa förskolor valde jag två stycken där de sade 

sig använda datorer i viss mån i verksamheten. 

      

Jag beslutade mig för att skriva ned det jag observerade så jag använde mig av penna och ett 

anteckningsblock. För att lättare kunna gå tillbaka och se om någonting relevant missades så 

användes även en MP3-spelare med inspelningsfunktion. Denna användes dock endast under 

ena observationen då det senare visade sig att det inspelade ljudet blev väldigt dåligt. Efter att 

ha hälsat på den förskollärare som är dataansvarig på den första förskolan och blivit visad till 

det rum som datorerna stod i kunde jag börja observera.  

         

För att försöka vara så obemärkt som möjligt satte jag mig intill en vägg mellan datorerna på 

förskola 1 där jag hade bra uppsikt och inte satt mitt i barnens synfält. Detta gjordes för att 

försöka minska deras uppmärksamhet gentemot mig och istället få en observation som visar 

hur barnen agerar framför datorn i vanliga fall. Bjørndal (2005) menar att det blir svårare att 

få en bra observation ju mer delaktig observatören är i situationen. De barn som kom in i 

rummet från hallen undrade vem jag var och vad jag hette. Detta skedde några gånger, men de 

barn som satt framför datorerna var ändå väldigt koncentrerade på vad de gjorde och jag 

upplevde att jag ändå kunde sitta relativt ostört och anteckna utan att störa situationerna jag 

observerade. De program eller spel som användes under den tid jag var där var Bolibompa, 

Mias mattehus, Skolstart samt Pettson och Findus. Det låg även andra spel på en hylla för de 

yngre barnen. 

 

 

På förskola 2 satte jag mig bakom datorerna då de var uppställda bredvid varandra. Jag kunde 

därmed observera och anteckna i lugn och ro då barnen inte märkte av mig lika mycket. 

Fördelen med att inte använda en deltagande observation är att barnen koncentrerar sig 

mindre på mig och därmed uppträder mer naturligt (Stukát, 2005). Eftersom de flesta av de 

andra barnen var ute på gården vid båda observationstillfällena uppstod inget 

störningsmoment av att andra barn sprang igenom rummet eller liknande. Under denna 

observation använde de deltagande barnen spelen Ludde och hans vänner, ett Pippi 

Långstrumpspel samt Björnes magasin. 

 

Efter att observationerna hade genomförts återvände jag och intervjuade en pedagog på de 

båda förskolorna. Jag valde att intervjua den förskollärare som var dataansvarig på respektive 
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förskola. Vi satte oss i ett rum där vi kunde samtala ostört och jag antecknade deras svar 

vartefter de svarade på mina frågor. 

 

3.2 Val av undersökningsgrupp 
 

Här redogör jag vilken ålder det är på barnen i respektive förskola i observationen samt varför 

jag valde just denna åldersgrupp. Här framkommer även om någon förskollärare är deltagare i 

min observation.  

 

Förskola 1 

 
Åldern på de barn som satt inne i datarummet varierade mellan fyra och fem år och vartefter 

tiden gick tröttnade några av barnen och ersattes av andra, men även de var i samma ålder. 

Det var även den målgruppen jag hade tänkt utföra observationen på från början. Den 

dataansvarige förskollärare som jag talat med innan besöket var i rummet större delen av tiden 

och hjälpte de barn som behövde det och gav tips och råd till dem. Jag valde att observera 

barnen vartefter de satte sig framför datorn och engagerade mig inte speciellt i endast ett par 

barn. Detta gjorde jag för att få en bild av hur det vanligtvis ser ut. Genom att be om hjälp av 

förskolläraren hade jag troligtvis kunnat få assistans med att få ett par barn att sätta sig där 

som jag hade kunnat observera i lugn och ro, men detta hade verkat för tillgjort. Jag ville mer 

observera själva situationerna som uppstod i datorrummet än enskilda individer. 

 

 

Förskola 2 
 

De tre barn som satt i datorrummet på denna förskola var också i åldern fyra till fem år. Under 

den här observationen var antalet barn samma under hela observationen och inga nya 

deltagare tillkom. Jag ville ha samma åldersgrupp i båda observationerna och valde därför att 

besöka denna förskola när jag visste att det var yngre barn som skulle sitta vid datorn. Detta 

fick jag veta genom att tala med en av förskollärarna på telefon innan observationstillfället.  

På denna förskola var den dataansvarige förskolläraren upptagen på annat håll under båda 

observationstillfällena, men två andra förskollärare figurerar i observationen genom att de 

befann sig i närliggande rum och hjälpte till när barnen ropade efter dem. 

 

Orsaken till att jag valde just denna åldersgrupp, fyra till fem år, i mina båda observationer 

beror på att de studier och den litteratur jag har läst i ämnet ofta har koncentrerat sig på äldre 

barn. Det jag ville studera var hur de yngre barnen agerar framför datorn och om de 

samarbetar för att komma på lösningar på olika problem. 
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3.3 Undersökningens tillförlitlighet 

 
Denna studie använder sig av observationer utförda på två förskolor samt med hjälp av 

intervjuer av pedagoger på förskolorna och kan därför inte sägas vara fullständigt 

generaliserbar. Då förskolor ofta kan ha väldigt olika sätt att arbeta på så behöver inte detta 

resultat representera hur det ser ut i stort. Jag upplever det ändå som att man kan dra vissa 

slutsatser utifrån detta om man fokuserar på att det är en mindre studie. Detta kan ske genom 

att jämföra mina egna resultat med de resultat den litteratur jag har läst visar på. 

  

Jag valde även att använda mig av intervjuer vilket är den vanligaste metoden i den kvalitativa 

forskningen enligt Bryman (2002). Det kan dock uppstå felkällor när intervju används som 

metod. Den intervjuade kan svara utifrån vad han eller hon tror att intervjuaren vill höra och 

därmed kan det leda till felaktiga resultat. 

 

3.4 Etiska överväganden 

 
Enligt den förskollärare jag kontaktade på förskola 1 behövdes inte något godkännande av 

föräldrarna för att genomföra denna observation. På förskola 2 har föräldrarna redan skrivit på 

ett godkännande för fotografering och liknande aktiviteter så ingen insamling av godkännande 

av vårdnadshavare behövdes. Alla personer inblandade i studien garanteras anonymitet då 

ingen av de observerade namnges eller på något annat sätt kan få sin identitet avslöjad. 

De deltagande barnen på båda förskolorna fick veta att jag skulle sitta och titta vad de gjorde 

och anteckna. I efterhand har informationsbrev delats ut till förskolorna i studien för 

vidarebefordran till vårdnadshavare för godkännande av observation. Alla vårdnadshavare 

skrev på godkännandet och dessa återlämnades sedan till förskolan.  

De två pedagoger som intervjuades i denna studie har informerats om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Stukát, 2005). 
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4 Resultat 
 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa de resultat jag har fått fram på de båda förskolorna. 

Resultatet är uppdelat i sex delar då jag har valt att redogöra de fyra observationerna var för 

sig och de två intervjuerna för sig. Observationerna har genomförts två gånger vardera på de 

båda förskolorna. Avsnitten börjar med en översikt av hur det ser ut kring de rum där 

förskolans datorer är placerade. 

 

 

Förskola 1 – Tillfälle 1 
 

Datorrummet på denna förskola befinner sig vid sidan av den övriga verksamheten mellan en 

lekhall och en byggverkstad. Rummet ligger i huvudbyggnaden, men ser ut att vara ett 

omgjort förråd eller liknande. Förskolan har tillgång till två datorer och dessa är placerade 

snett mitt emot varandra så att barnen sitter rygg mot rygg. Då rummet befinner sig vid en 

korridor så sprang många barn in och ut ur rummet. Ovanför datorerna finns en hylla med 

olika datorspel, men denna sitter på en sådan höjd att inte barnen kan komma åt dem. 

 

Då observationen genomfördes fungerade inte de hörlurar som barnen vanligtvis använder till 

datorerna. Detta gjorde att ljudnivån var väldigt hög då barnen spelade olika spel och det 

gjorde att det ibland var svårt att följa med i vad som sades i spelen. 

 

När observationen började satt två pojkar i fyra till fem års ålder vid den ena datorn och 

spelade ett spel. Båda pojkarna tittade uppmärksamt på datorskärmen och verkade ha roligt. 

De spelade ett spel där olika uppgifter skulle utföras och en röst förklarade på svenska. De 

pekade på saker som hände på skärmen och skrattade och även fast det endast var en av dem 

som kontrollerade spelet med mus och tangentbord så gav även det andra barnet förslag på 

olika svar som efterfrågades i spelet. Vid ett par tillfällen började de att diskutera med 

varandra om vilket svar spelet var ute efter men alla dessa gånger bestämde barnet som höll i 

musen vad som skulle göras. Några gånger kom andra barn in utifrån korridoren och ställde 

sig bredvid och tittade. Även de försökte hjälpa till, men pojken vid datorn tycktes vara för 

upptagen. Vid ett tillfälle verkade däremot pojken inte veta vad han skulle göra och fick hjälp 

av en flicka som stått bredvid och tittat på. Flickan gav dock ingen riktig förklaring till hur 

hon gjorde. 

 

Vid ett senare tillfälle under observationen väljer pojkarna vid den ena datorn att gå därifrån. 

Datorn tas då över av en annan pojke som till synes utan problem stänger ner spelet, trycker ut 

cd-skivan ur datorn och lägger i ett annat spel han har hittat på datorbordet. När spelet startar 

uppmanar en röst honom att skriva in sitt namn och även detta gör han utan problem. Denna 

pojke tycks ha tillräckligt mycket kunskap om datorn för att kunna följa de anvisningar han 

får av rösten i datorspelet. Några gånger verkar han dock otålig och klickar förbi olika 

spelsegment.  

 

Vid den andra datorn sitter en flicka i femårsåldern och där står även en förskollärare. Under 

observationen tycks flickan behöva hjälp vid flera tillfällen och förskolläraren försöker då 

förklara hur hon ska göra. Förskolläraren pekar på skärmen och talar om vad flickan ska göra. 

Spelet frågar t.ex. vilka figurer på skärmen som är prickiga. Förskolläraren diskuterar med 

flickan om var den prickiga figuren är och när de är överens klickar flickan på figuren. Några 

gånger förstår inte flickan ändå och då visar förskolläraren genom att ta över musen och 
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genomför momentet själv samtidigt som hon berättar vad hon gör. De kommer efter en stund 

fram till att spelet är lite för svårt och de byter därför ut det mot ett annat. Förskolläraren 

frågar vad flickan vill göra istället och hon svarar då att hon vill rita. I detta program kan 

flickan rita olika mönster, dels genom att välja färdiga mallar som hon sedan kan utgå ifrån, 

men även rita nya helt från grunden. När flickan fick förklarat för sig hur hon kunde göra så 

syntes det framsteg direkt. Efter att först ha fått lite vägledning började hon pröva sig fram 

själv och visade med glada tillrop när hon hade kommit på någonting som verkade var nytt för 

henne. 

 

En situation som uppstår vid flera tillfällen under observationen är att det kommer fram andra 

barn till det barn som redan sitter vid datorn. Dessa vill gärna vara med och ge förslag på vad 

barnet framför datorn ska göra. Ett exempel är när en av pojkarna spelar ett spel som handlar 

om en bäver. Genom att skriva in olika siffror på skärmen får barnen bävern att hoppa olika 

antal steg. Ett annat barn kommer fram och försöker trycka på tangentbordet, men blir då 

bortknuffat. Han sätter sig då istället bredvid och de börjar diskutera hur många steg bävern 

ska hoppa. De räknar tillsammans med rösten i spelet. 

 

Förskola 2 – Tillfälle 1 

 
I denna förskola finns datorrummet mellan två avdelningar och består av två datorer som är 

placerade bredvid varandra. Även på denna förskola var hörlurarna de vanligtvis använder 

trasiga, vilket gjorde att tal och musik i spelen ofta krockade med varandra. Ovanför datorerna 

är en vägghylla monterad och där står de datorspel som förskolan har tillgång till. Hyllan är 

däremot inte placerad så att barnen kommer åt spelen. 

 

Under denna observation var det tre barn som satt vid datorerna och det kom inga andra barn 

och bytte av dem. De var två flickor och en pojke och alla tre var fyra år enligt en personal. 

De hade enligt personalen valt att stanna inne och sitta framför datorn medan de andra var ute 

på gården.  

 

De två flickorna satt vid den ena datorn och pojken satt vid den andra. När jag påbörjade min 

observation var flickorna i full gång med spelet Ludde. Båda verkade ha roligt och skrattade 

och diskuterade vad de skulle göra. Flickorna ska ringa olika nummer på skärmen och pratar 

om vilka siffror de ska välja. Den ena flickan är däremot mer aktiv och väljer vad de ska 

trycka på. Det kan tilläggas att hon sitter precis framför tangentbordet och att den andra 

flickan mer får ge förslag. 

 

Flera gånger struntar flickorna i den förklarande rösten i spelet utan verkar istället ivriga att 

komma vidare i spelet. De sitter därför och trycker lite överallt på tangentbordet under tiden 

rösten pratar. Vid ett tillfälle säger den ena flickan att hon ska visa den andra någonting roligt 

och ser ut att avsiktligt göra fel på en uppgift i spelet för att få fram ett roligt ljud. De sitter 

och gör detta flera gånger och skrattar varje gång ljudet dyker upp. 

 

De förskollärare som är i närheten befinner sig i andra rum, men kommer då barnen ropar på 

hjälp. Till exempel då de ser ut att inte förstå vad de ska göra eller när de vill byta spel. 

Pojken vid datorn bredvid vill börja spela Björnes Magasin och får då hjälp av en av 

förskollärarna. Hon hjälper honom att få igång spelet och går sedan iväg igen. Pojken har 

sedan upprepade problem med att komma vidare i spelet då han inte tycks förstå hur han ska 

skriva in sitt namn. Det är något som krävs för att komma vidare. Han gör klagande ljud och 

säger flera gånger att spelet är trasigt. Då ingen förskollärare kommer hjälper istället en av 
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flickorna honom till slut. Hon berättar att han måste skriva in sitt namn med hjälp av 

tangentbordet och vad han ska göra sen för att komma vidare.  

 

Efter att pojken har kommit igång med spelet gör han samma moment hela tiden. Han låter 

Björne i spelet baka kakor i olika former och stoppar in dessa i en ugn. Detta fortsätter han 

med resten av observationen och verkar tycka det är väldigt roligt. 

 

Flickorna verkar tycka det är roligt när figurerna i spelet gör olika ljud och härmar ljuden och 

skrattar tillsammans. De väljer flera gånger att inte följa instruktionerna från spelet utan 

prövar sig istället fram och klickar på olika saker för att få fram ljud. 

 

Förskola 1 – Tillfälle 2 

 
Vid detta observationstillfälle var de flesta barn ute på gården men några barn var inomhus 

och fyra av dessa satt vid datorerna. De var uppdelade så att två barn satt vid den ena datorn 

och två vid den andra. Alla barnen vid detta tillfälle var pojkar. Ingen förskollärare var 

närvarande i rummet under denna observation.  

 

Barnen spelade spel på båda datorerna och jag uppmärksammade även denna gång att det 

barn som sitter bredvid den som styr mus och tangentbord gärna kommer med förslag och 

försöker hjälpa den andre. Barnen vid den ena datorn diskuterade livligt hur de skulle ta sig 

vidare i ett moment i spelet. För att barnen skulle komma vidare i spelet skulle de para ihop 

figurer med varandra, t.ex. en hund med en annan hund osv. Det barn som satt bredvid pekade 

vid upprepade tillfällen på skärmen och försökte säga åt det andra barnet vad som skulle 

göras. Vissa gånger gjorde barnet vid datorn som den andra sade och ibland gjorde han på sitt 

eget sätt.    

 

Vid den andra datorn var det den som styrde spelet som var den aktiva. Pojken som satt 

bredvid satt till största delen och tittade uppmärksamt men kom sällan med några förslag på 

lösningar. De gånger han försökte hjälpa barnet vid datorn blev han ignorerad eller fick till 

svar att ”det är jag som spelar”.  

 

Efter en stund verkar den pojke som spelar själv att tröttna på spelet. Han trycker ut cd-skivan 

och sätter in ett nytt spel. Han startar upp detta och börjar spela. Pojken verkar inte tycka att 

detta är problematiskt utan verkar ha gjort detta förut. Detta skedde även vid mitt första 

observationstillfälle. 

 

Barnen vid den första datorn verkar tycka att det spel de spelar är väldigt roligt och de 

diskuterar vilt med varandra och skrattar när de klarar av ett moment. De frångår däremot 

ibland spelupplägget och verkar avsiktligt göra fel för att få fram ett roligt ljud. Varje gång 

ljudet hörs skrattar de och härmar det.   

 

 

Förskola 2 – Tillfälle 2 

 
Under detta observationstillfälle befann sig två barn vid datorerna, en pojke och en flicka. 

Dessa hade satt sig vid varsin dator. Båda två spelade spel och under observationen satt de 

även och samtalade med varandra. En förskollärare befann sig i närheten under hela 

observationen. 
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Vid flera tillfällen frågade pojken flickan om hjälp då han hade fastnat i spelet. Flickan gick 

då fram och visade hur han skulle göra. Hon förklarade samtidigt som hon visade på datorn. 

Jag uppfattade det så som att flickan hade mer datorvana än pojken då hon genomförde 

momenten med lätthet. Pojken försökte istället att klicka lite överallt på skärmen för att kunna 

ta sig vidare.  

 

Vid ett tillfälle fastnar pojken i ett moment och sitter i flera minuter och trycker överallt på 

skärmen med musen och säger att ”det går inte”. Han går då fram till flickan och börjar dra i 

hennes arm och säger åt henne att hjälpa honom. Hon svarar att hon ska spela klart först men 

reser sig efter en stund och går fram till pojken dator. Hon löser då problemet men säger 

ingenting eller förklarar utan genomför det bara, säger att det är klart och går och sätter sig 

igen vid sin egen dator. Pojken verkar dock nöjd med detta då han kan fortsätta spela. 

 

Förskolläraren som tidigare befunnit sig i ett rum bredvid kommer in och frågar barnen hur 

det går. Båda svarar bra men pojken säger att han vill byta spel. Då alla spel ligger på hyllan 

tar hon ner ett spel och sätter in cd-skivan i datorn. Jag märker att hon inte förklarar vad hon 

gör för pojken utan bara sätter igång det. Förskolläraren visar däremot sedan var pojken ska 

trycka för att starta spelet. Detta spel verkar svårt för pojken för han sitter och klickar överallt 

på skärmen igen. Förskolläraren visar då pojken medan hon samtalar med honom och 

förklarar. Även flickan sitter och lyssnar och tittar från sin plats. 

 

Efter att ha spelat ett tag till börjar det närma sig lunch och barnen får stänga av spelen. 

Pojken får hjälp med detta men flickan gör det helt själv. 

 

 

Intervju - förskola 1 
 

Den intervjuade förskolläraren på denna förskola kallas här för Anna. Detta är ett fingerat 

namn. 

 

Syfte och mål 

Datorns syfte på den här förskolan är att komplettera den övriga verksamheten. ”Datorn 

skapar ett till inlärningssätt där barnen får lära sig använda datorn själva, men där en vuxen 

ändå alltid är i närheten och kan hjälpa till” säger Anna. 

 

Turordning 

De använder sig inte av någon speciell turordning på den här förskolan men Anna upplever 

det som att de äldre barnen är mer intresserade av datorerna än de yngre barnen. De äldre 

barnen frågar ofta om de får använda datorn och de yngre barnen passar på att sätta sig när de 

ser att den är påslagen. 

 

Datorutbildning hos personalen 

Anna som är utsedd till datoransvarig säger att personalen inte har blivit erbjuden någon 

datorutbildning. Hon är självlärd och har även valt att gå en grundkurs på sin fritid. Anna 

menar att det kanske skulle behövas en allmän kurs där de fick gå igenom riktlinjer för 

datoranvändandet i förskolan och även lära sig mer om olika program och spel. 
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Kan datorn tillföra någonting utöver den vanliga verksamheten? 

”Ja det tror jag. Barnen lär sig om bokstäver och hur man skriver. De får arbeta med 

handmotorik, finmotorik och datorn kan även öva upp barnens koncentration. Med hjälp av 

datorn tror jag att vi också kan fånga upp barn med koncentrationssvårigheter” svarar Anna. 

 

Placering av datorn 

Förskolan använder sig av olika verkstäder där barnen turas om att vara. En av dessa 

verkstäder är Biblioteket som datorerna tillhör och de är därför placerade i ett rum alldeles 

bredvid. Det är inte ett genomgångsrum och dörren kan stängas. ”Vi hade datorerna i ett 

genomgångsrum tidigare och det fungerade inget bra. Barn samlades bakom den som satt vid 

datorn och det blev rörigt” säger Anna. 

 

Negativt med datorn 

Anna menar att datorn kan vara ett hinder som avhåller barnen från att leka och sporta. Hon 

menar även att det måste vara ett mellanting med styrning från äldre både i förskolan och i 

hemmet. ”Barnen ser det ofta så att de måste fortsätta tills de klarat spelet” säger Anna och 

menar att det kan bli för mycket. 

 

Mjukvara/Program till datorerna i förskolan 

Här skulle Anna gärna se en bättring då de har två datorer på nittiotvå barn. Datorerna som är 

gamla krånglar mycket och är långsamma. Ekonomin sätter dock stopp för nya datorer. 

 

Samspel mellan barnen 

Anna menar att datorerna får barnen att hitta lösningar tillsammans. De löser problem själva 

och det är sällan de ber någon om förskollärarna om hjälp. ”Det gäller att ha en bra 

introduktion till ett nytt spel. Om barnen absolut inte kan anser jag att det ska finnas någon i 

personalen som kan lösa det. Vi vill även att det ska vara en pedagogisk mening med det de 

gör med datorn.”  

 

 

 

Intervju - förskola 2 

 
Den intervjuade förskolläraren på denna förskola kallas här för Mia. Detta är ett fingerat 

namn. 

 

Syfte och mål 

Förskolan har inget uttalat syfte eller mål med datoranvändandet. Barnen säger till själva när 

de vill använda den. 

 

Turordning 

”Nej vi har ingen speciell turordning men vi har en lista över vilka som suttit vid datorn så att 

inte samma barn sitter där hela tiden” säger Mia. 

 

Datorutbildning hos personalen 

Personalen har inte genomgått någon utbildning men de kan däremot söka kurser inom 

kommunen. Dessa är dock mer vuxenorienterade och avser pedagogernas arbete vid sidan av 

barnen menar Mia. 
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Kan datorn tillföra någonting utöver den vanliga verksamheten? 

”Ja det blir som en lugn stund för många barn och de kommer ifrån en stund. Barnen lär sig 

om hur datorn fungerar och använder Word och Paint” säger Mia. 

 

Placering av datorn 

Mia säger att de flyttar datorn då och då och att de tidigare haft den i centrum vilket inte alls 

fungerade. Nu har de den placerad i ett rum mellan två avdelningar vilket fungerar bättre. 

”Det blir mer lugn och ro” säger Mia. 

 

Negativt med datorn 

Mia upplever att det kan vara negativt om ett barn alltid använder datorn. Det beror också på 

vilka program barnen använde då barnen ibland använder pinball och andra saker på datorn 

som personalen inte vill att de ska använda. ”Jag tror däremot att datorn kompletterar resten 

av verksamheten och barnen kommer ju att möta datorer senare i livet” säger Mia. 

 

Mjukvara/Program till datorerna i förskolan 

Mia upplever att de har tillräckligt bra mjukvara och program till datorerna. ”Ja, krånglar det 

så går det fort att åtgärda och jag tycker att vi har bra program”. 

 

Samspel mellan barnen 

Mia menar att datorn inbjuder till samspel mellan barnen på förskolan. ”De pratar med 

varandra vid datorn och ger varandra tips. De förklarar även vad den andra ska göra när han 

eller hon inte vet. Samspelet fungerar jättebra”. 

 

 

 

4.1 Analys av resultat 

 
Observationer 

 

Under mina observationer märkte jag att båda förskolorna använder sig av datorspel som ofta 

kretsar kring någon figur som är populär hos barn, t.ex. Ludde och Pettson och Findus. Dessa 

spel anser jag är väldigt styrda då barnen har ett antal moment att välja på och det oftast bara 

finns en lösning på problemen. Jag upplevde det som att barnen i observationen inte alltid 

uppskattade detta spelupplägg och därför valde att klicka överallt på skärmen när de inte 

förstod vad de skulle göra. Datorspelen är däremot ofta pedagogiskt uppbyggda och lär ut 

sådant som mönster, siffror och logiskt tänkande på ett bra och roligt sätt. Spelen var 

placerade på hyllor utom räckhåll för barnen på båda förskolorna. Antagligen är det så på 

grund av rädsla att spelen ska gå sönder eller komma bort. 

 

Under observationerna såg jag på båda förskolorna att barnen är villiga att hjälpa varandra 

och att de ofta diskuterar kring vad de ska göra i spelet. Någonting som var utmärkande i båda 

förskolorna var däremot att den som satt framför datorn och hade kontroll över tangentbord 

och mus också var den som hade sista ordet i deras diskussioner. Han eller hon valde ofta att 

bortse från vad kamraterna sade.  

 

Utmärkande var också att barnen i de båda observationerna ofta verkade otåliga och valde att 

klicka förbi de moment när en röst i spelet förklarade vad de skulle göra. Detta kanske kan 

bero på att hörlurarna de vanligtvis använder till datorerna var trasiga på båda förskolorna och 

att ljuden från två olika spel därmed krockade med varandra. Det kan givetvis även bero på att 
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barnen har spelat spelen förut och redan vet vad de ska göra och därför väljer att klicka 

vidare. Vid ett par tillfällen klickade barnen däremot vidare och verkade sedan inte riktigt veta 

vad det var tänkt att de skulle göra sedan.  

 

Det som skilde mest mellan de båda förskolorna var att en förskollärare befann sig i 

datorrummet och visade och förklarade i den första förskolan och var ständigt närvarande. I 

den andra förskolan befann sig förskollärarna på annat håll och kom endast in i datorrummet 

då de hörde att barnen behövde hjälp eller när något av barnen gick och hämtade dem. Detta 

kan bero på flera orsaker och det behöver inte betyda att det ser ut så annars. Det jag har valt 

att undersöka är barns agerande och samarbete framför datorn, men det är ändå intressant att 

se i vilken utsträckning förskollärarna väljer att närvara kring datorn och barnen som 

använder den. 

 

Jag upplevde det som att barnen i båda observationerna valde att göra det de tyckte var roligt i 

spelen och att de tycktes strunta i resten av spelets innehåll. De klickade förbi moment de 

verkade tycka var tråkiga och jag uppmärksammade att flera barn valde att spela samma 

moment om och om igen. Detta gjorde de även då det märktes klart och tydligt att de redan 

behärskade momentet. Under två av observationerna tycktes även barnen välja att göra fel 

avsiktligt för att lyssna på de ljud som spelet då spelade upp. 

 

Intervjuer 

 

Intervjuerna på de båda förskolorna visar att förskola 1 har ett mer bestämt mål med datorerna 

i verksamheten. De använder sig av verkstäder som barnen cirkulerar runt och biblioteket med 

datorerna är en av dem. Förskola 2 har inget speciellt syfte med datorerna förutom att barnen 

kan lära sig att använda dem och barnen väljer själva när de vill sätta sig vid datorn. 

 

Ingen av förskolorna använder sig av någon turordning men förskola 1 ser till att alla barn får 

använda datorerna och förskola 2 för en lista över vilka barn som har suttit vid datorn. 

 

Intervjuerna visar vidare att personalen inte har genomgått någon datorutbildning. De kurser 

som finns syftar inte till att utveckla arbetet med datorer och barn utan är mer för personalens 

övriga arbete i verksamheten som dokumentering och liknande. 

 

Både Anna och Mia tror att datorn kan tillföra någonting utöver den vanliga verksamheten. 

Anna menar att finmotorik och koncentration övas upp med hjälp av datorn och Mia menar att 

datorn inbjuder till en lugn stund för barnen samt att de lär sig använda datorns olika program. 

 

På båda dessa förskolor har de tidigare prövat att placera datorn på olika ställen på förskolan 

men kommit fram till att dessa inte har fungerat. På förskola 2 har de tidigare haft datorn 

placerad centralt, vilket visade sig inte alls fungera, och har den nu i ett genomgångsrum. På 

förskola 1 hade de tidigare datorerna placerade i ett genomgångsrum vilket de inte tyckte 

fungerade och har den nu istället i ett enskilt rum där de kan stänga dörren. 

 

Förskola 1 lyfte fram att barnen kan bli stillasittande istället för att leka och sporta som det 

mest negativa. Förskola 2 menar på att det inte ska vara samma barn som sitter vid datorn hela 

tiden och att barnen ibland använder datorn till något som de inte får. 

 

Anna på förskola 1 upplever att två datorer på nittiotvå barn inte är tillräckligt och att 

datorerna dessutom är gamla och långsamma. Mia på förskola 2 anser däremot att de har bra 
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program och att de fel som uppstår går fort att åtgärda. Mia sade ingenting om att utbudet av 

datorer var för litet. 

 

Både Anna och Mia är överrens om att datorn inbjuder till ett samspel mellan barnen där de 

diskuterar med varandra, ger varandra tips och råd samt hjälper varandra när det behövs. 

 

 

5 Diskussion 

 
Här diskuterar jag de resultat jag har kommit fram till genom de observationer och intervjuer 

jag har genomfört i tidigare delar. Jag har valt att dela upp denna del i en metoddiskussion och 

en resultatdiskussion. 

 

5.1 Metoddiskussion 
 

För att få en större klarhet i frågan hur barnen använder sig av datorerna på förskolorna i 

denna studie, och hur pedagogerna vill att de ska användas så valde jag att använda mig av 

observationer av barnen och uppföljande intervjuer med förskollärare. Intervjumetoden är ett 

av de viktigaste och vanligaste arbetsredskapen inom utbildningsvetenskap (Stukát, s.37, 

2005).  

 

Jag upplever däremot att jag kunde ha fått en bättre bild av situationerna om jag använt mig 

av en videokamera. Då jag endast använt mig av penna och anteckningsblock i de tidigare 

observationerna valde jag att fortsätta med det under de båda andra observationerna. Jag valde 

att göra så för att vara konsekvent i min metod. Den mp3 spelare jag använde under den första 

observationen för att spela in barnens samtal visade sig inte fungera särskilt bra. Det var 

väldigt svårt att höra vad som sades i inspelningarna så resultatet har istället framkommit 

genom de löpande anteckningarna. Jag har valt att observera vid flera tillfällen för att få ett 

större djup på arbetet. Under observationerna har jag försökt vara en fullständig observatör 

(Bryman, 2002) vilket innebär att observatören inte samspelar med miljön. 

 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur barn agerar framför datorn och 

även hur barn samarbetar med varandra framför datorn. De frågeställningar jag använder mig 

av uppstod efter att ha läst litteratur kring tidigare forskning i ämnet. Jag valde sedan att 

använda observationer och intervjuer som metod för att få fram mina resultat. Jag valde 

observationer för att det är ett arbetssätt som verkar ha fungerat bra i tidigare forskning och 

för att jag lättare ska kunna knyta an mina resultat mot den litteratur jag har läst. Med hjälp av 

intervjuer kunde jag undersöka hur personalen upplever datorns roll i förskolan. 
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5.2 Resultatdiskussion 

 
I detta kapitel sker en diskussion där jag knyter an detta examensarbete med den forskning 

och de resultat forskare tidigare har kommit fram till.  

 

Förskolan ska vara en plats där barn lär sig interagera med andra människor. Lärandet ska 

baseras på samspelet mellan barn och vuxna men även på att barn lär av varandra (Lpfö98). I 

förskolan får barnet öva på det sociala spelet och möta andra barn och att anpassa sig efter hur 

andra agerar. Barnet behöver en social lärandesituation för att kunna utvecklas (Sträng & 

Persson, 2003), och samarbete mellan barn kan vara ett sådant sätt. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) menar att variationen i en pedagogisk verksamhet är av stor vikt då 

vi inte vet vad barnen behöver kunna i framtiden. Ett sätt att variera den pedagogiska 

verksamheten anser jag kan vara att använda sig av datorer. Förskolan kan ha mycket att 

vinna på att använda datorer i verksamheten då den innebär en annan typ av utmaning än den 

vanliga leken. Att lära sig använda datorer redan i förskolan underlättar även för barnen att 

handskas med den typen av teknik senare i livet. 

 

Hur används då datorerna i förskolan? Används datorn som ett komplement till den övriga 

verksamheten i förskolan eller är den mer ett moment vid sidan av, något barnen kan använda 

för att leka med? Ljung-Djärf (2004) menar att datorn ofta har en mindre betydande roll i 

verksamheten på förskolorna. Datorn är ett verktyg som används utanför den övriga planerade 

verksamheten. Hon menar dock att datorn fascinerar barnen och att den uppmuntrar till 

samarbete mellan barnen. De lär sig även att handskas efter de olika regler som uppstår kring 

datoranvändandet. Jag tror också att förskolan med datorns hjälp kan fungera som ett bra 

verktyg för att lära barn saker som samarbete och turordningstagande. Program och spel som 

är intressanta för barn kan hjälpa till att utveckla deras datorkunskaper. Det är något som de 

säkert kommer att behövas i framtiden då samhället blir allt mer teknikinriktat. Jag tror 

däremot att förskolan behöver ha ett mer bestämt mål med datorerna och det upplever jag inte 

att förskolorna i min studie hade. Förskola 1 har dock kommit en bit på vägen då datorn 

används på ett mer pedagogiskt sätt. I förskola 1 får barnen vara i olika rum gruppvis under en 

dag, däribland datorrummet, tillsammans med konstant närvarande personal och därmed får 

de mer stöd och hjälp i sitt datoranvändande. 

 

Under mina observationer uppmärksammade jag att barnen verkligen följde 

turordningstagande. Det barn som kontrollerade mus och tangentbord fick sitta där utan att 

andra barn försökte ta över. I intervjuerna framgår också att förskollärarna inte upplever sig 

behöva hjälpa barnen med turordning. Det sker ibland att barn sitter framför datorn länge men 

det är inte vanligt.  

 

De observationer jag har genomfört visar att barnen ofta struntar i datorspelets egentliga syfte 

och klickar förbi de moment de tycker är tråkiga. När barnen måste lösa en uppgift för att 

komma vidare i spelet så väljer de vid ett flertal tillfällen att trycka överallt på skärmen tills de 

kommer vidare, eller så går de ut ur spelmomentet och börjar med någonting annat. Detta kan 

bero på att spelen är allt för svåra för barnen, de kanske skulle behöva vägledning och hjälp 

av någon som kan spelet bättre. Det kan även bero på att spelet helt enkelt är för tråkigt och 

inte erbjuder en tillräcklig utmaning för barnen. För att datorspel ska fungera på ett 

konstruktivt och positivt sätt för barnen bör spelen vara utmanande, men ändå inte för svåra. 

De bör inte heller vara allt för styrda. Trageton (2005) och Lundkvist (2005) menar båda två 

att allt för styrda spel, dvs. spel vars lösningar barnen endast har ett sätt att komma fram till 

och som inte lämnar utrymme till konstruktivt tänkande, hämmar barns förmåga att tänka 
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själva. Med andra ord ger inte dessa spel barnen någon möjlighet att pröva sig fram med olika 

taktiker för att komma fram till en lösning. Gee (2007) framhåller att datorspel kan vara 

väldigt givande då ett bra spel uppmanar till problemlösning med hjälp av olika taktiker, 

spelaren uppmanas ofta att våga misslyckas för att hitta nya strategier, spelaren får feedback 

på det han eller hon gör och får spelaren att utforska istället för att tänka linjärt. Med hjälp av 

bra datorspel och program kan datorn med andra ord vara ett utmärkt verktyg i förskolan.  

 

Förutom att använda sig av pedagogiska spel kan även olika program till datorn användas, 

som t.ex. ritprogram och olika ordbehandlingsprogram. Trageton (2005) har studerat hur 

barns läs- och skrivutveckling utvecklas genom att låta dem skriva med hjälp av datorn. 

Resultaten visar att de barn som använder denna metod utvecklar sitt skrivande snabbare än 

de barn som använder sig av vanlig handskrift. Han menar även att barnen bör arbeta två och 

två för att på så sätt lära sig av varandra. Under min första observation på Förskola 2 uppstod 

en situation där ett av barnen var tvungen att skriva sitt namn på skärmen för att kunna 

komma vidare i spelet. Då han inte förstod vad han skulle göra kunde han inte komma vidare. 

Efter ett tag hjälpte då en flicka vid datorn bredvid honom och visade hur han skulle göra. 

Detta kallas för peer tutoring (Williams, 2006), och med det menas att ett barn instruerar ett 

annat barn. Svårigheten med detta är att barn ofta ger svaret till varandra utan att ge en 

utförlig förklaring (Plowman & Stephen, 2005). Jag tror därför att barnen bör ha tillräcklig 

kunskap innan man kan förlita sig på att barnens samarbete kan bli givande. Förskollärarna 

bör också vara med i bakgrunden för att kunna förklara mer utförligt då barnen undrar över 

någonting. I de intervjuer jag har genomfört med förskollärarna på förskolorna visade det sig 

att de inte har genomgått någon datorutbildning. Det anser jag att alla bör få då arbetet med 

datorer i förskolan skulle kunna bli så mycket bättre om personalen har kunskap i hur 

datorerna fungerar. 

 

Det barn som sitter framför datorn och har kontroll över mus och tangentbord är det barn som 

styr datorn. De barn som sitter bredvid kan komma med förslag och uppmaningar men det är 

ändå det barn som använder mus och tangentbord som fattar det avgörande beslutet (Ljung-

Djärf, 2004). Det styrande barnet väljer med andra ord att bortse från de övriga barnens 

förslag och påtryckningar. Samspelet mellan barn framför datorn fungerar därmed så att 

barnen diskuterar och ger förslag på olika lösningar och agerande, men det är ändå bara ett av 

barnen som bestämmer. Appelberg och Eriksson (1999) menar istället att barnen i förskolan 

lär av varandra på ett positivt sätt framför datorn och de följer de råd de får av sina kamrater. 

Under mina observationer på båda förskolorna uppmärksammade jag båda situationerna flera 

gånger. Barnen som satt bredvid datorn kom med förslag och det styrande barnet valde flera 

gånger att strunta i vad de sade och gjorde istället på sitt eget sätt. Situationen var däremot 

även den motsatta vid några tillfällen då det styrande barnet inte kunde komma vidare i spelet 

och därför valde att göra som kamraterna sade. Orsakerna till detta kan bero på flera olika 

saker. Hur nära vänner barnen är kan säkert ha en avgörande betydelse.  

 

I intervjuerna framkommer det att de båda förskolorna har ändrat datorernas placering vid 

flera tillfällen. Båda förskollärarna framhåller att det är bättre om datorerna står någonstans 

litet vid sidan av då det annars ofta blir för mycket barn runtomkring. Plowman och Stephen 

(2005) menar att förskollärarna ofta övervakar turordningen mer när datorerna blir placerade 

vid sidan av då de även måste se till de andra barnen. På förskola 1 har de dock löst detta 

genom att använda sig av verkstäder där barnen är indelade i olika grupper och utför olika 

moment. Då kan en förskollärare vara med vid datorerna och koncentrera sig mer på det 

pedagogiska arbetet. På förskola 2 har de däremot inte något sådant arbetssätt. Under 

observationerna upplevde jag det att det sällan var någon förskollärare närvarande vid 
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datorerna. Dessa befann sig istället vid närliggande rum och kom endast in ibland för att titta 

till barnen 

 

I intervju 1 med Anna får hon frågan om hon tror att datorer kan tillföra något utöver den 

vanliga verksamheten. Hennes svar är att datorn hjälper till att öva upp finmotoriken. En 

studie av Gee (2007) menar att datorer som inlärningsredskap kan göra mycket mer än så. 

Datorspel uppmanar till kreativt tänkande och problemlösning och det tror jag är någonting 

förskolorna bör utnyttja. 

 

Kanske är samspelet mellan barn framför datorn någonting som förskolan behöver arbeta mer 

med. Samspelet mellan barn är en viktig del för barnets utveckling och då alla barn har olika 

kompetenser kan barn lära av varandra (Williams 2006). I de observationer jag har genomfört 

förekommer tillfällen där barnen hjälper varandra och förklarar. Under de intervjuer som 

genomfördes med förskollärarna berättade de att barnen ofta hjälper varandra och kommer 

med tips och råd. När barnen hjälper varandra framför datorn så är det däremot sällan med 

utförliga förklaringar. Genom att utveckla en metod där samarbetet mellan barn framför 

datorn bättre tas tillvara tror jag att förskolorna kan fånga datorns riktiga potential. Ett steg för 

att närma sig kan vara att vidareutbilda förskollärarna så att de får större kunskap om datorn 

och dess möjligheter. Att förskollärarna inte anser sig ha tillräcklig kunskap inom detta 

område är något som tidigare studier av Ljung-Djärf (2004) och Lundkvist (2005) har visat. 

Med hjälp av en högre kunskapsnivå kring datorer för förskollärarna och väl genomarbetade 

metoder för datoranvändning, tror jag att datorn mycket väl kan ha en positiv effekt på 

verksamheten i förskolan. Det de intervjuade förskollärarna var mest negativa till gällande 

datorer så var det att datorerna kan leda till ökat stillasittande. Jag tror att en väl avvägning 

mellan datorer och rörlig lek både i hem och förskola är viktig. 

 

Genom att studera tidigare forskning och genom de resultat jag har uppnått genom mina egna 

observationer tror jag att datorn kan vara ett gott redskap för barns inlärning i förskolan. 

Förskolan bör däremot ha en genomtänkt arbetsplan för hur arbetet ska gå till så att både barn 

och pedagoger får fullt utbyte av datorns möjligheter. En slutsats utifrån detta arbete är att de 

förskollärare som jobbar inom förskolan bör få någon slags datorutbildning. Tidigare 

forskning visar att datorn ofta väljs bort som aktivitet i förskolan då förskollärarna inte 

upplever sig ha tillräcklig kunskap (Lundkvist, 2005). Jag tror även att de aktiviteter som 

genomförs med datorn i förskolan, skulle kunna utvecklas och bli mer givande för både 

personal och barn om de förskollärare som ska lära ut har mer kunskap om datorn och dess 

användningsområde. Om förskolorna använder sig av bättre uppbyggda pedagogiska 

datorprogram där barnen får utveckla sitt kreativa tänkande och sin samarbetsförmåga tror jag 

att datorn gör sig förtjänt av en större roll i verksamheten. 

 

 

 

6 Förslag på fortsatt forskning 

 
Då ämnet i detta examensarbete är väldigt aktuellt är det troligt att det kommer att forskas mer 

i det. Jag skulle tycka det var intressant om framtida forskning studerade samarbetet mellan 

barn framför datorn på en djupare nivå. Genom att studera detta så kan möjligheterna för 

datorn som ett redskap ur inlärningssynpunkt förbättras. Hur kan man använda datorn som ett 

komplement till den övriga verksamheten i förskolan, och på vilket sätt bör datorn användas 

för att det ska vara givande för både barn och pedagog? Jag ser fram emot att se hur 

utvecklingen av teknik sker i samhället och om detta kommer att spegla av sig i förskolan. 
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare 

 
Till föräldrar/Vårdnadshavare 

 

Jag studerar till förskollärare på Högskolan i Gävle och under våren skriver jag mitt 

examensarbete. Jag har valt att studera hur datorn används i förskolan och hur barns samspel 

ser ut framför datorn. Vi lever i ett samhälle som kommer att bli allt mer teknikinriktat och 

detta speglas i förskolan. Många förskolor har idag tillgång till datorer och jag vill undersöka 

om barn kan utveckla sitt lärande med hjälp av datorn.  

 

Studien kommer att genomföras med hjälp av observationer framför datorn på Er förskola. De 

barn som deltar i observationen garanteras anonymitet och ingenting i studien kommer att 

kunna kopplas till något specifikt barn eller förskola. 

 

Observationen kommer att ske i samråd med ansvarig förskollärare i verksamheten och de 

deltagande barnen kommer få information om att jag är där och iakttar.  

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för 

lärarutbildningen. 

 

Vänligen återlämna svarsblankett så snart som möjligt till personalen på förskolan. 

 

Vid frågor eller funderingar kring observationen, kontakta mig gärna. 

Tack för er medverkan! 

 

David Edling 

Tel: XXXXX 

E-mail: XXXXXX 

 

 

Handledare: 

Elisabeth Björklund 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

Högskolan i Gävle 

Tel:XXXXX 

E-mail: XXXXX 
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Medgivande av förälder/vårdnadshavare 

 

 
 

Genom att svara ja och skriva på denna blankett lämnar Ni härmed ert medgivande till att ert 

barn deltar i denna studie och observation. 

 

□ Ja, jag godkänner att mitt barn deltar i observationen 

 

□ Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i observationen 

 

 

 

Barnets namn……………………………………………………………………… 

 

 

 

Målsmans underskrift……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Edling 

Tel: XXXXX 

E-mail: XXXXXX 

 

 

Handledare: 

Elisabeth Björklund 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

Högskolan i Gävle 

Tel:XXXXX 

E-mail: XXXXX 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 
Hur använder ni er av datorn i verksamheten? Har ni något speciellt syfte eller mål? 

 

Hur ser turordningen ut bland barnen? 

 

Har personalen någon datorutbildning? 

 

Tror du att datorn kan tillföra någonting utöver den vanliga verksamheten för barnen? 

 

Har ni valt att placera datorn där den står av något speciellt skäl? 

 

Tror du att det finns någonting negativt med att använda datorn i verksamheten? 

 

Upplever ni att ni har tillräckligt bra mjukvara/program till datorn? 

 

Ser ni något samspel mellan barnen framför datorn? 

 
 


