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Förord 
Vi vill tacka alla de intervjuade för att de tagit sig tid och delat med sig av sina kunskaper. Vi 
vill även tacka Anders Söderlund vår handledare som hjälpt oss under arbetets gång på ett 
mycket bra sätt. Tack också till våra sambos som har varit ett underbart stöd under arbetet. 
Slutligen vill vi tacka varandra för ett bra samarbete och en trevlig tid.  
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Abstrakt  
Det syfte som vi har valt att utgå ifrån i vårt arbete har varit att ta reda på hur 
förskolepedagoger ansåg att IKT kan bidra till att strävansmålen i Lpfö 98 uppnås. Under vår 
utbildning så har vi fått läsa om och arbeta en del med IKT som verktyg och tycker oss kunna 
se en potential som tillämpning för att hjälpa barn och pedagoger att arbeta mot 
strävansmålen. För att kunna ta reda på vad verksamma pedagoger ansåg om IKT så valde vi 
att göra en kvalitativ intervjustudie där vi intervjuade fem pedagoger med olika relationer till 
datorn. Efter att ha analyserat resultatet av intervjuerna så kom vi fram till att pedagogerna 
ansåg att IKT kan vara till hjälp för barnens utveckling av kunskap.   
 
Nyckelord: ikt, dator, förskola, lärande, strävansmål 
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Inledning 
Ljung- Djärf (2004) säger att IKT har blivit allt vanligare i utbildningen på skolan och 
förskolan de senaste årtiondena. IKT som pedagogiskt verktyg är så pass nytt och så pass 
svårt att definiera så därför vill vi med detta arbete få en vidare bild av detta verktyg, än den 
vi har fått i de kurser där IKT har figurerat under utbildningen. Vi vill helt enkelt se hur IKT 
används på ”riktigt”, alltså ute i förskolorna. Vad tycker pedagogerna om IKT? Används det 
medvetet på verksamheterna? Hur använder sig pedagogerna av IKT? Hur uppfattar 
pedagogerna IKT inom förskolan ramar? Vilken respons ger barnen på användande av olika 
IKT aktiviteter? Detta är intressanta frågor för oss i vår framtida yrkesroll, då vi känner att vi 
saknar en del kunskaper om ämnet. IKT är ett brett område vilket för oss i detta arbete 
kommer att betyda en inriktning mot en del inom IKT och vi väljer då att fokusera datorn och 
användandet av denna. Datorn är ett konkret uttryck för IKT och därför en hanterbar del för 
oss. Hur kommunicerar vi då kunskap med hjälp av datorn? 
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Syfte 

Hur kan IKT bidra till förskoleverksamhetens arbete mot strävansmålen i Lpfö98, utifrån en 
förskolepedagogs synvinkel. 

Frågeställningar 

Hur skall förskolepedagogen kunna skapa en lärandeprocess med hjälp av datorn? 
Hur ställer sig verksamma pedagoger till datorn och vilken förståelse finns det för datorn i det 
pedagogiska arbetet? 
Vad anser förskolepedagogerna att datorn kan tillföra en verksamhet? 
Vilken roll anser sig pedagogen ha vid datorn? 

IKT som begrepp 

IKT är en förkortning av Informations- och Kommunikationsteknik, som bygger på att 
kommunicera information med hjälp av teknik på olika sätt, t.ex. genom film på en tv, ett 
bildspel på datorn, spel på datorn mm, där tekniken står för att information kommuniceras via 
modern digital teknik. IKT är alltså ett väldigt omfattande område. IKT har setts som ett 
revolutionerande verktyg för undervisning, men än så länge är det många som är kritiska till 
om IKT levt upp till sin potential (Ljung- Djärf, 2004). 
 
Strandbergs (2006) syn på IKT är att det innefattar mycket. Han menar på att IKT är ett rum 
eller en hel värld. IKT förändrar även människors liv på ett grundläggande sätt genom sina 
användningsområden och möjligheter. Vilket tydligt kan ses i dagens samhälle med Internet 
och datorer överallt. IKT ändrar även det traditionella kommunikationsmönstret och blir även 
en del av kulturen i form av digital information, som sparas på hårddiskar i stället för i 
människor. Trageton (2005) tar upp att IKT är vårt mest avancerade hjälpmedel för att 
kommunicera med barnen. Men hur barnen skall lära med datorn finns inget entydigt svar på, 
då IKT och i detta fall datorn har så pass många möjligheter. Då många författare skriver om 
IKT har vi ibland valt att se till datorn som är en del av IKT i stället för på hela företeelsen 
som IKT innebär. 
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Litteraturstudie 

Hur kan datorn användas? 
Datorn kan vara ett välfungerande hjälpmedel för pedagogen, om pedagogen använder datorn 
på ett pedagogiskt medvetet sätt. Tyden och Andrae (2000) betraktar datorn som ett objekt 
med många funktioner, där pedagogen sätter begränsningarna för användandet av den. De tar 
upp att datorn bland annat kan användas som till exempel sökverktyg, rättstavningshjälp eller 
som verktyg för pedagogiska program. Med hjälp av datorn så kan man lära sig mycket av det 
som de traditionella metoderna så som läsa och skriva kan hjälpa till och lära dig. Med datorn 
så får man dock tillgång till en större mängd information snabbare än vad man kan få med 
böcker. Folkesson (2004) pekar på att datorn kan vara till stor hjälp för barnen när det gäller 
utveckla deras språkliga kunskaper. Eftersom att med datorn så får barnen möjligheten att 
prova sig fram inom språket och ofta i samarbete med kamrater som ger feedback. 
 
 Just detta faktum med att datorn kan göra mycket av det som andra verktyg inom skolan 
också kan göra påpekar även Papert (1999) och säger att datorn kan användas som vilket 
annat material som helst, vilket ger möjligheten att samlas och diskutera kring datorn i 
lärandet precis som med andra material som böcker och klossar. Datorn kan alltså vara en 
kollektiv samlingspunkt där barnen och pedagogerna kan lära i samspel med varandra.  
 
Om vi ser till vad Papert och Tyden och Andrae ser till i sina arbeten från 1999 och 2000 så 
kan datorn vara ett verktyg, om det används på ett pedagogiskt medvetet sätt och under 
uppsyn av människor som har kunskaper om datorns möjligheter. Det kan ge barnen en stor 
kunskapsbank och att den framför allt inbjuder till samtal mellan barn och barn eller mellan 
barn och pedagogen, det sker alltså ett gemensamt lärande. Vi kan också läsa att pedagogens 
kunskaper och ambitioner med datorn är det som avgör hur stor genomslagskraft datorn får i 
verksamheten och hur och under vilka former den används (Papert, 1999). 
 
Ljung- Djärf (2004) menar att datorn är ett intressant verktyg för pedagogiken. Mycket pengar 
har satsats på att utveckla det pedagogiska datoranvändandet och utvecklingsarbetet fortsätter. 
Denna satsning har främst gällt skolan, medan datorsatsningen i förskolan har varit mer 
återhållsam. Dock påpekar Ljung- Djärf (2004) att det har det skett en del datorsatsningar i 
förskolan också, dessa har ofta handlat om att interagera IKT i verksamhetens arbetssätt eller 
att utbilda personalen i datorbruk. ”Det var dock först i samband med KK-stiftelsens projekt5 

1996, som också förskolan gavs möjlighet att söka nationella medel riktade mot IKT-
området” (Ljung- Djärf, 2004, S. 20). En förklaring till att det kan vara att det var först 1996 
som förskolan fick en chans att satsa på datoranvändning kan vara det att förskolan inte hörde 
till det svenska utbildningssystemet förrän 1998 (Ljung- Djärf, 2004).   
 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) redogör för ett projekt, LärIT, som handlade om 
att ta reda på barns tankar kring datorns roll ibland annat samhället och i skolan. I projektet 
belyste en grupp barn att datorn gör stor nytta eftersom att den går att använda till så mycket 
(Alexandersson, Linderoth, Lindö, 2001). Vidare skriver Alexandersson, Linderoth och Lindö 
(2001) att projektet även visade att många av barnen som deltog i projektet ansåg att datorn 
underlättade vid skrivinlärningen. Exempel på faktorer som barnen angav som underlättande 
var bland annat det faktum att det fanns rättstavningsprogram och att de kunde få en 
uppfattning om hur bokstäverna såg ut på tangenterna (Alexandersson, Linderoth, Lindö, 
2001). 
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Vad medför datorn för fördelar/nackdelar? 
Papert och Tyden och Andrae visar i sina arbeten från 1999 och 2000 att datorn är ett 
mångsidigt verktyg, som endast begränsas av användaren och dess kunskaper och intressen. 
De pekar också på att datorn är ett verktyg som uppmuntrar till och främjar ett gemensamt 
lärande och på detta sätt så skiljer den sig från till exempel böcker som inte bjuder till samma 
möjligheter till samarbete barnen emellan.  
 
Även Trageton (2005) menar att datorn kan vara till hjälp för att utveckla de traditionella 
teknikerna så som att räkna, skriva och läsa. Även Jedeskog (1993) säger att datorn är ett bra 
komplement till de traditionella inlärningsmetoderna. Det som gör att datorn just kan hjälpa 
till i skrivinlärning menar Trageton (2005) är det faktum att ett moment i skrivandet 
försvinner med datorn. Så barnet behöver inte koncentrera sig på att hålla pennan rätt och att 
forma bokstäverna eller föra handen i en fin båge eller cirkel vid datorn och det blir därför 
lättare att fokusera på det egentliga lärandet, som är att få ned ord på skärmen. Folkesson 
(2004) skriver om att datorn kan vara till stor hjälp för att få barnen engagerade i arbeten så 
som skrivning. Då datorn som Trageton påpekar i sitt arbete från 2005, tar bort ett moment i 
skrivandet. Vidare skriver Trageton (2005) att det är viktigt att vi pedagoger tänker på att IKT 
i sig inte är ett självändamål utan ett verktyg, som om det används pedagogiskt medvetet, kan 
vara effektivt för att nå målen som finns i läroplanen.  
 
Ljung- Djärf (2004) säger att en fördel med att ha en dator på förskolan är att detta, förutom 
att det förbereder barnen för en framtid där datorn kan komma att spela en stor roll, ger barn 
som inte kommer i kontakt med datorer så ofta eller inte alls i hemmet, en chans att just 
komma i kontakt med datorn och de får också en möjlighet att vänja sig med datorn. 
Alexandersson, Hurtig och Söderlund (2004) nämner att datorn integreras i många ämnen när 
barnen kommer från förskolan till skolan. Så det kan vara en bra idé att så sakta börja vänja 
barnen på förskolan vid datorn. 
 
Papert (1999) visar på fördelen med Internet och dess tillgänglighet, vet du bara vars du ska 
söka så kan du med några ord och några klickningar hitta information om det som du söker 
efter på bara några sekunder. Söker du samma information i böcker så måste du först kanske 
gå till biblioteket och där hitta rätt bok och sedan hitta rätt kapitel i boken och detta kan ta 
timmar. Internt har alltså tagit omvärlden närmare oss och vi får tillgång till information i 
mycket lägre åldrar tack vare Internet. 
 
Barn ska på skolan och förskolan idag tillägna sig grundkunskaper så som lära sig skriva, läsa 
och räkna. Den stora skillnaden mot förr är dock att med datorn så finns ett verktyg som kan 
underlätta inlärandet av dessa kunskaper. Trageton (2005) belyser det faktum att barnen bara 
behöver koncentrera sig på själva skrivandet vid datorn. Papert (1999) och Tyden och Andrae 
(2000) pekar på datorns mångsidighet och på att datorn inbjuder till samspel mellan parter, 
barn och barn eller barn och lärare. Datorn ger barnen en möjlighet att utbyta tankar och 
funderingar som bidrar till ett gemensamt lärande (Jedeskog, 1993). Finns det då inga 
nackdelar med datorn? 
 
En av de stora nackdelarna med datorn som läroverktyg är det faktum att det saknas konkreta 
resultat som visar hur pass effektiv datorn är som just läroverktyg. Ljung- Djärf (2004) 
påpekar att forskning som handlar om datorn i undervisning finns men den är dels främst 
riktad mot skolan och dels så skulle det kunna finnas mer forskning runt datorn som 
undervisningsverktyg.  
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Ett annat stort problem är att datorn kostar pengar, likaså underhåll av denna, utbildning för 
personalen i användande av datorn. Papert menar på att datorer inte behöver vara så dyra men 
i boken ”Familjen och Nätet” finns en dialog där Papert visar sin åsikt men där kan vi även se 
en part som är av motsatt uppfattning och just denna uppfattning om att datorn är dyr finns 
nog hos ganska många pedagoger (1999). Ett sista stort dilemma med datorn som verktyg för 
lärande kan vi hitta under fördelarna. I dessa stycken så belyses vikten av att ha en pedagogisk 
tanke bakom användandet av datorn. Finns inte detta pedagogiska tänkande så försvinner 
lärandet i användandet av datorn och därför blir datorn bara ett tomt objekt.  
 
Som pedagog är det alltså viktigt att fråga sig själv vad jag har för tanke med användandet av 
datorn och att ge barnen möjlighet att kommunicera sina läroprocesser, om vi ska följa 
(Papert, 1999; Trageton, 2005; Tyden & Andrae 2000). Enligt Papert (1999) och Trageton 
(2005) så är det också viktigt att personalen är utbildade inom datoranvändande.  

Vad skall tänkas på när IKT används? 
En röd tråd i både Trageton (2005) och Papert (1999) är vikten av kommunikation när vi sitter 
ned vid datorn. Trageton (2005) menar bland annat för att IKT ska användas till sin fulla rätt 
så krävs just denna kommunikation dels mellan barn och barn och dels mellan pedagogen och 
barnet. Normell (2002) liksom Trageton (2005) skriver om att pedagogens roll allt mer går 
från att dela ut kunskap till barnen, till att bli en följeslagare eller vägvisare på barnens resa 
mot kunskap. Pedagogen ska i allt större utsträckning ge barnen verktygen till kunskap och 
inte försöka förmedla själva kunskapen. Ett av dessa verktyg kan vara IKT och i vårt fall då 
datorn. En skillnad som finns mellan datorn som läromedel och de traditionella läromedlen 
som rör just inlärning, som Trageton (2005) skriver om, är det faktum att datorn tar bort ett 
moment att fokusera på för barnen. Detta gäller framförallt skrivinlärning där barnen bara 
behöver koncentrera sig på att trycka på tangenterna när de sitter vid datorn. 
 
Ljung- Djärf (2004) skriver att barnen ofta säger att de spelar när de sitter vid datorn, detta 
oavsett om de faktiskt spelar eller om de jobbar med något annat program vid datorn. Datorn 
är alltså så starkt förknippad med att spela spel på den så det är viktigt att vi pedagoger är 
tydliga med att betona vad det är barnen gör när de sitter vid den. Sitter de och skriver så ska 
vi göra dem uppmärksamma på att de faktiskt skriver vid datorn. Det är dock vanligt att när 
barnen får sitta vid datorn på förskolan så får de just spela spel (Ljung- Djärf, 2004). 
 
Dagens barn lever med medierna som en del av sin biologiska ålder. Med det menar Hernwall 
(2003) att barn i dag kan ta del av media och med den ta till sig en annan biologisk ålder som 
inte behöver vara den fysiska. Barn i dag har tillgång till fler världar att utforska än tidigare. 
Datorn gör alltså omvärlden mer tillgänglig för barn i en allt lägre ålder men när är det 
passande att börja använda datorn i förskolan? 

När anses barn vara redo att använda datorn? 
När ska vi då låta barnen börja använda datorn i förskolan? Hildén (1996) liknar denna fråga 
med frågan när barnen ska få börja att använda böcker eller annat liknande material. Hon 
menar dock framförallt att barnen ska få börja med datorn då de visar att de har ett intresse av 
datorn. ”En förutsättning för allt lärande måste vara att hänsyn tas till elevernas nyfikenhet 
och intresse” (Svedberg, Lindh, 2009, S. 42).  Så för att barnens lärande ska bli effektivt så är 
det viktigt att de får ge utlopp för sina intressen och sin nyfikenhet. Strandberg (2006) menar 
att konkreta aktiviteter med andra skall få ett stort spelrum och inte ifrågasättas eftersom att 
barnen gör innan de vet vad det är de gör. Det betyder att barnen får använda datorn innan de 
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vet hur den skall användas och hur den fungerar, för att kunna lära sig hantera och använda 
datorn.  

 
”De elever som haft ordentliga kurser i informationssökning på Internet i skolan 
under tidiga skolåren uttrycker att de tyckt att det har varit bra. Jämfört med dem 
som inte fått denna träning utstrålar de en större självsäkerhet i sökningen, och de 
upplever att det går lättare och snabbare för dem än för övriga.” (Enochsson, 
2007, S. 29).  

 
Papert (1999) ser dagens förskolegeneration som positiv till datorn och dess 
användningsområde. Vilket han ser som en tillgång inför framtiden. Han menar vidare på att 
barnen i dag möter datorer överallt, bland annat så finns det ju allt som oftast en dator i 
hemmet. Vilket gör att de kommer att ställa krav på skolans användning av datorn i stället för 
skolans krav på att barnen skall använda datorer.  
 
Även Trageton (2005) ser barnen som kompetenta datoranvändare. Han pekar bland annat på 
att barnen kan ha lättare att lära sig om de får använda dator då datorn är ett verktyg som låter 
dem fokusera på en sak åt gången. Så Papert (1999) och Trageton (2005) ser alltså barnen 
som fullt kapabla datoranvändare i ganska så låga åldrar men hur upplevs barnen som 
datoranvändare i hemmet och av programtillverkare?   
 
Om man tar ovanstående citat i beaktande så kan barnen gynnas av att arbeta med datorn 
redan i förskolan. Strandberg (2006) ser även att IKT är tillgängligt för barn i deras lärande. 
Då han menar på att en dator kan användas utan att barnet vet hur man läser eller hur datorn 
fungerar och kan på så sätt nå sin närmaste utvecklingszon. Papert menar även han att det inte 
handlar om när vi jobbar med datorn utan hur vi jobbar med den. Det viktiga enligt Papert 
(1999) är inte att barnen sitter ett visst antal timmar vid datorn eller att de jobbar med ett visst 
program, utan det viktiga är att barnen lär sig något när de sitter vid datorn och att de känner 
lusten för att sitta vid den och lära sig mer. Men hur lär sig barnen då vid datorn? 

Hur lär barnen med datorn? 
Strandberg (2006) skriver i ”Vygotskij i praktiken” att barnen ofta sitter och arbetar i par eller 
grupp vid datorn vilket främjar ett kollektivt lärande. Han påpekar också att dessa grupper 
ofta består av barn från olika åldersgrupper, vi får alltså en situation där de äldre barnen bidrar 
till de yngres lärande samtidigt som den äldre också får egna lärdomar. Vidare skriver 
Strandberg (2006) om att han upplever ett samlärande mellan lärare och elever i de skolor 
som har interagerat IKT i sitt arbetssätt ofta uppstår. I Alexandersson, Linderoth och Lindö 
(2001) Kan man läsa att de studier som gjorts kring barns samarbete vid datorn visar på att 
barnen gynnas av ett arbetssätt där de sitter i par eller mindre grupper vid datorn. En fördel 
med att samarbeta vid datorn är att oavsett om barnen har kommit olika långt i sina 
läroprocesser så kan båda barnen få ut lärdom av tillfället. Barnet som kommit längre i sin 
läroprocess står inte stilla i sitt eget lärande bara för att det hjälper sin partner utan båda 
parterna lär sig något (Alexandersson, Linderoth, Lindö, 2001). Svedberg och Lindh (2009) 
säger att det bästa för barns inlärning är om de får jobba med varierande inlärningsmetoder. 
Får de bara arbeta med, till exempel, datorn så är det lätt att det blir för enformigt och då lär 
sig inte barnen optimalt. Barn ses alltså som fullt kompetenta datoranvändare, självklart 
behöver de hjälp och vägledning av vuxna men som sagt så klarar barnen mer än vi tror.  
 
Papert (1999) anser att vi måste skapa miljöer och tillfällen som barnen finner tilltalande för 
att väcka lusten att lära, då det inte är vid en viss ålder som barnen vill lära sig saker utan 
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barnen lär sig när intresse och behov av att lära sig uppstår. Strandberg (2006) ser även till 
Vygotskijs utvecklingszoner som möjliga att uppnå med hjälp av datorn som verktyg.  
 
I samspelet vid datorn bekräftar vi varandras lärande och sociala relationer bibehålls 
(Alexandersson, Hurtig, Söderlund, 2004). Strandberg (2006) pekar på att tillgången till andra 
människor är det nav som all utvecklingen snurrar kring. All kunskap uppenbarar sig två 
gånger, först på en social nivå och sedan på en individnivå. Teorier visar också på att datorn 
som inlärningsverktyg kan vara effektivt då den tilltalar flera inlärningsstilar (Alexandersson, 
Linderoth, Lindö, 2001). Jönsson (Skolverket, 1999) menar på att varje barn skall få ha ett 
språk och menar då på att digitala bilder är ett sätt för barn utan tal eller skriftspråk att 
uttrycka sig. Spelen som barnen använder för att lära med på förskolor är allt som oftast 
pedagogiska och dessa utvecklas i syfte att barnen skall lära sig just det som spelen är 
utformade för lära ut. 

 
” Pedagogiska datorspel är designande utifrån antaganden om barns sätt att lära 
sig. Ytterst är det alltså intentioner uppifrån barnet möter när de använder 
programmet.” (Alexandersson, Linderoth, Lindö, 2001, S.11).  

 
En röd tråd som verkar finnas bland (Paperts, 1999; Tragetons, 2005; Strandbergs, 2006 och 
Normells 1996) tankar rörandes IKT och datoranvändande i en pedagogisk miljö är vikten av 
kommunikationen vid datorn. Det behöver inte vara kommunikationen mellan barnet och 
pedagogen utan lika ofta så kan barnet som sitter vid datorn ha en kamrat bredvid sig som kan 
bidra till en diskussion. Så barnen kan alltså, om rätt förutsättningar ges, sätta sig ner vid en 
dator och på egen hand eller med en eller flera kamrater finna nya och gemensamma vägar till 
kunskap. Att skolor och förskolor som ser barnen kompetenta och använder sig av 
interaktioner och verktygsanvändning i lärandeprocessen, har lättare att ta till sig datorn som 
verktyg då de ser att barnen kan behärska den som ett lärande objekt (Strandberg, 2006).   

Datorns roll som läromedel 
”Med datorn som inlärningsredskap avses att datorn framställs som ett redskap eller en 
isolerad artefakt vilken används för avgränsade uppgifter och träningsmoment” (Hernwall, 
2001, S. 64). Datorn är alltså ett redskap som inte är bestämt till vad det ska användas till, 
förrän vi tilldelar den en egenskap, med hjälp av program. Teknik och däribland datorn har 
potential att förändra hur vi undervisar våra barn i framtiden (Ljung- Djärf, 2004). Barn sitter 
ofta tillsammans vid datorer och hjälper därmed varandra att komma vidare när de kör fast 
eller problem uppstår. De skapar en egen lärandemiljö kring datorn. När datorn kommer in i 
skolan eller förskolan ändras också kollegialiteten genom att det blir en öppnare 
frågeställning. Frågor som –Hur gör jag nu då? Blir mer accepterade som en del av vardagen 
kring datorn. Det är viktigt att kommunikationsmönstret ser ut så att svårigheter får uttryckas 
och därigenom får svårigheter i lärande processen plats säger Strandberg (2006). 
 
I Strömquist (1992) skriver Adelswärd att frågande inte bara handlar om få information, det 
reglerar även vår status. Hon menar vidare på att det kan vara svårt att komma in i 
konversationer som har ett främmande innehåll, vilket medför att man inte deltar utan bara 
iakttar diskussionen. 
 
Spelandet skall inte bara ses som en lek utan även givande genom att barnen samspelar och är 
viktig i barnens språktränande. Datorn ger även motorisk träning. Följer instruktioner. 
Programmen innehåller också symboler och ramsor som barnen lär sig. Motoriken tränas även 
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om inte barnet förstår spelet, då de rör musen i gränssnittet (Alexandersson, Hurtig, 
Söderlund, 2004). 
 
Papert (1999) säger att när det gäller just lärandeprogram till datorn så finns det en hel del att 
välja på, det gäller dock att vara uppmärksam då många av dessa pedagogiska program tar 
bort en del av lärandet för barnen och i reklamkampanjerna för dessa spel så säger de just att 
spelet är så roligt att barnen inte behöver tänka på att de lär sig samtidigt. Detta tycker i sin tur 
föräldrarna låter som ett bra koncept, barnen lär sig på ett roligt sätt. Papert (1999) menar 
dock att just detta faktum tar bort tanken med pedagogiska program till datorn, om barnen inte 
är medvetna om att de lär sig så förlorar de en process i lärandet. Internet är en annan aspekt 
som kan vara till hjälp i barnens kunskapssökandeprocess. Internet öppnar en helt annan värld 
för barnen i dagens samhälle, vill de söka information om till exempel sköldpaddor så är det 
bara att skriva ett ord eller be någon skriva in ordet åt dem om barnet inte kan skriva och 
någon sekund senare så har de en massa träffar.  
 

”Med Internet kom möjligheten att använda ett undersökande arbetssätt som 
baseras på elevernas intresse på ett mer tillfredsställande sätt i skolan. Med hjälp 
av Internet har eleverna tillgång till hur mycket information som helst, direkt in i 
klassrummet. Det har gjort att det undersökande arbetssättet har fått andra 
förutsättningar idag.” (Enochsson, 2007, S.31).  

 
Problemet med Internet är just mängden information som ligger ute, för yngre barn kan det 
vara svårt att kritiskt granska den fakta de hittar, därför kan det vara en bra ide att som vuxen 
sitta ner vid datorn med barnen (Papert, 1999). Svedberg och Lindh (2009) nämner att 
böckerna i skolan får allt mindre roll på grund av datorns förmåga att erbjuda information i 
stora mängder och med snabb tillgång till denna information. Dock så kräver detta att elever 
och lärare kan behärska denna sorts sökande. 

Hur ser samhället på barnen som datoranvändare? 
EU har plockat fram åtta nyckelkompetenser som de anser är viktiga för ett livslångt lärande i 
dagens och framtidens samhälle. En av dessa åtta är digital kompetens. EU ser alltså barnen 
som framtida datoranvändare och att datorn kommer att spela en stor roll i barnens liv 
(Europaparlamentet, 2005). För att man ska kunna få jobb och för att leva ett aktivt liv i 
framtiden så är det viktigt att man behärskar och har kunskap om teknik, där ibland datorn 
(Ljung- Djärf, 2004). Teknikkunskaps kommer också att krävas för att man ska kunna utnyttja 
sina demokratiska rättigheter i framtiden (Ljung- Djärf, 2004). Skolverket tar upp fyra 
punkter för värdegrund där den första är ”Värdegrund 1: Varje elev har rätt till en skola 
inriktad på långsiktigt hållbar utveckling både vad gäller dess resultatinriktning och dess 
process” (Skolverket, 1999). När vi läser Papert (1999) så får vi den uppfattningen av att han 
anser att även samhället ser barnen som kompetenta, i alla fall som användare av teknik. 
Bland annat så påpekar Papert att många av barnen som kommer till förskolan och skolan 
idag redan har varit i kontakt med och kan använda datorn på ett godtagbart sätt, kan starta en 
videospelare och liknande saker. Detta skulle barnen inte ha fått göra om inte föräldrar och 
familjen ansåg barnen vara duktiga nog att klara sig vid datorn eller framför tv: n. Papert 
menar dock att många föräldrar är oroliga när det gäller barnens Internetanvändning, rädsla 
för att barnen ska komma in på olämpliga sidor, träffa olämpliga personer på Internet och 
andra orosmoment. Papert (1999) säger också att föräldrar ska vara uppmärksamma på vad 
deras barn gör vid datorn, men att den största oron uppstår eftersom att föräldrarna själva 
känner att de inte behärskar datorn till fullo. Papert (1999) skriver också att tillverkare lägger 
mycket krut på att ta fram barnvänliga dataprogram och spel. Alltså ser programtillverkarna 
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barnen som en stark målgrupp som är värd att satsas på. Med alla dessa pedagogiska program 
som finns till datorn och med Internet och all dess information kan datorn om den används på 
pedagogiska medvetna sätt vara ett effektivt läroverktyg. 

Vad säger läroplanen?  
Det finns utifrån Lpfö 98 inga tydliga riktlinjer för hur IKT skall användas. Det finns bara 
strävansmål som kan uppnås, hur pedagogen vill arbeta med dessa är upp till henne själv och 
arbetslaget. Där kan vi även se att uppdraget i läroplanen stödjer leken inom IKTn. Trageton 
menar också att IKT är starkt sammanlänkat med just leken och skapandet (2005). Vilket stöd 
som finns för IKT i Lpfö 98 är inte skrivet i klartext. Men om IKT kan vara en del av barnens 
lärandeprocess och lek, så finns det ett stort stöd för användning av IKT i förskolan. 
Informationsteknik nämns i ett mål där läroplanen säger att ”Multimedia och 
informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning” 
(Lpfö 98, S. 7). Alltså går informationsteknik användas i förskolan både som verktyg i sig och 
som verktyg i en skapande process och detta går hand i hand med (Paperts, 1999; Tragetons, 
2005 och Tyden och Andraes 2000) tankar och idéer.  

 
” Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande 
skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika 
former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (Lpfö 98, S. 6).   

 
Datorn kan vara en lustfylld läroform och den bjuder in till både kommunikation och många 
av datorns program utmanar barnens fantasi. Som Strandberg (2006) tidigare nämnt så sker ju 
också ofta barnets lärande vid datorn kollektivt och i samspel med en pedagog eller ett annat 
barn, datorn inbjuder alltså till samarbete. Hur mycket datorn används i verksamhetens 
arbetssätt och hur datorn används i förhållande till Läroplanen beror till stor del på 
pedagogernas inställning till detta verktyg (Tyden, Andrae, 2000).  Se bilaga tre för 
strävansmålen.  

Pedagogens roll 
Ljung- Djärf (2004) menar att det ligger på pedagogernas ansvar att göra det möjligt för 
datorn att interageras i och användas av förskoleverksamheten. Detta då det är pedagogerna 
som till stor del utformar vad verksamheten ska innehålla och hur den ska se ut. Ljung- Djärf 
(2004) säger också att pedagogen måste ta ställning till vilken roll tekniken, datorn som ett 
exempel på teknik, ska spela i barnens lärandeprocess på verksamheten. Pedagogen spelar en 
stor roll för hur mycket datorn används i undervisningen, denne är en större faktor än till 
tillgången på teknik. Har pedagogen datorkunskaper och ett intresse för datorer som passar 
med dennes pedagogiska grundsyn så är chansen större att datorn används på verksamheten 
än om verksamheten har tillgång till en massa teknik men en pedagog som inte tror på teknik 
som pedagogiskt verktyg (Tyden, Andrae, 2000). Jedeskog (1996) säger precis som Ljung- 
Djärf och Tyden och Andrae i deras arbeten från 2004 och 2000 att pedagogens kunskaper 
inom datoranvändande avgör hur mycket plats datorn får i som läranderedskap.  
 
Papert (1999) pekar på vikten av att ha personal som tack vare sitt eget kunnande inom datorn 
kan ge barnen de verktyg och den support som krävs för att barnen ska kunna skapa ett eget 
lärande. Just på denna punkt är det många som är av samma uppfattning som Papert (1999) 
Bland annat så skriver Hildén (1996) att professionella människor som ser till att ge barnen 
möjligheter att för att utvecklas är viktiga för barnen. Hildén (1996) menar också att det är 
viktigt att vi pedagoger ger barnen ord för att uttrycka sitt lärande. Normell (2002) och 
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Trageton (2005) menar båda att pedagogens roll allt mer har gått från att ge barnen kunskapen 
i sig till att förse barnen med verktygen att själva finna kunskapen de söker efter att finna. 
Normell (2002) och Trageton (2005) jämför pedagogens roll mer med en vägvisare eller 
följeslagare till barnen i dennes sökande efter kunskap än som en utdelare av kunskap. 
Strandberg bygger vidare på en tanke om pedagogen som medresenär på barnens 
kunskapsresa och säger att på de skolor där IKT har interagerats i skolans arbetssätt så uppstår 
ofta ett gemensamt lärande mellan barnen och pedagogen (2006). 
 
Pramling och Asplund (2003) pekar på att pedagogens roll i barns lek har varit att stödja men 
inte störa.  Men hur det specifikt ser ut vid barnens lek vid datorn säger de ingenting om. 
Pramling och Asplund (2003) säger också att det är upp till förskollärarna att utmana barnen 
och leda dem dit hon/han vill. Barnen i sin tur är begränsade av kulturen runtomkring dem 
vilket i viss mån gör dem handlingsförlamade även om de ibland kan försöka ta sig utanför 
kulturens ramar. Pramling och Mårdsjö (2007) menar att det finns olika karaktärer av kunskap 
pedagogen måste vara medveten om. Då barnen kanske bara vill veta svaret eller om de även 
vill förstå det i sitt sammanhang. 
 
Hos pedagoger finns det enligt litteraturen många synsätt kring datorn och Papert (1997) 
menar på att det är viktigt med framtidsvisioner när det gäller denna dator syn. Vi kan inte 
bara se till vad som händer i klassrummen just nu. Ett sätt som pedagoger kan se är risker 
istället för möjligheter med datorn, till exempel att barnen sitter för mycket vid datorn hemma 
och inte behöver sitta vid datorn på förskolan också (Ljung- Djärf, 2004). Vi måste alltså 
kunna se datorn i ett större sammanhang än just det användande vi ser på avdelningar och 
klassrummen. Datorn som verktyg är kan vara utvecklande i skolan och förskolan, men utan 
en pedagog med idéer så förlorar datorn mycket av den utvecklande egenskapen 
(Alexandersson, Hurtig, Söderlund, 2006). 
 
För att få ut så mycket som möjligt av datorn som verktyg så är det viktigt att vi pedagoger 
själva är beredda att lägga ner den tid som krävs för att lära oss dess program och funktioner 
så att vi kan vägleda barnen i deras användande av datorn. Får barnen dessa förutsättningar 
kan de utveckla sitt användande av datorn. Precis som med böcker måste barnen få verktygen 
för att kunna ta del av den kunskap som finns i boken, så även med datorn. Vi pedagoger bör 
ge barnen en möjlighet att lära av varandra vid datorn. Pedagogens uppgift blir att ge 
grunderna för barnen vid datorn och dess program, tillsammans kan barnen sedan utforska 
vidare i programmen. (Strandberg, 2006) 

 
”Det frustrerande kanske är att barnen hoppar över den vuxnes vägledning och 
mer litar till fiffiga kompisar. Barn har i hög utsträckning ”fått vara i fred” vid 
datorn, bland annat av den enkla anledningen att vuxna faktiskt inte kunnat hjälpa 
dem.” (Strandberg, 2006, S.94) 

 
Hur pedagogen för ihop datorn med läroplanen kan ske på många olika sätt då datorn inte har 
ett bestämt användningsområde. Så det är upp till pedagogen att se till datorns möjligheter för 
att främja målen i läroplanen så som lek, kunskaper och samspel. När det kommer till 
användandet av datorer hos pedagoger ser Papert en konservatism i användandet. Han menar 
detta för datorn är ingenting som måste användas för att klara vardagen och jämför med en 
doktor som måste utveckla sig hela tiden för att klara sitt yrke (Papert, 1999). Så pedagogens 
intresse och engagemang för datorn spelar en stor roll för hur effektiv datorn blir som verktyg 
för barnens kunskapssökande. Vilken andra faktorer kan spela in i hur effektivt datorn 
används på verksamheterna? Miljön till exempel hur viktig är den? 
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Miljön kring datorn 
Strandberg (2006) menar att om rummet är anpassat till aktiviteten kan vi låna från rummets 
kompetens, vilket underlättar aktivitetens mål och lärandet hos barnet. Ger inte rummet något 
till aktiviteten eller stör aktiviteten är rummet dåligt anpassat till aktiviteten (2006). 
Strandberg skriver om ”tillgång till” som han menar är viktigt för ett lärande barn. Han menar 
att ett tecken på ett ”lärande barn” är att barnet känner sig inbjuden till att ta del av det som 
finns. Det ”lärande barnet” ser med förtjusning på saker som de ännu inte förstår men ändå får 
utnyttja. Strandberg tar upp att när material ställs ned på barnens ögonnivå så underlättas 
barnens utveckling. Detta material kan ses som datorn. Vidare säger Strandberg (2006) att 
vuxna ofta ser att barn tycker de har mindre tillgång till material än vad vuxna tycker. 

Vetenskapligt perspektiv och teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturell teori 
Vi valde att utgå får den sociokulturella teorin för vi ansåg den är meningsfull inom förskolan 
då läroplanen bygger mycket utifrån den sociokulturella teorin. Den sociokulturella teorin 
bygger på att barnens utveckling sker genom sociala interaktioner (Säljö, 2000). Vidare så 
skriver Lev Vygotskij följande om hur barns utveckling sker. 
 

“An interpersonal process is transformed into an intrapersonal one. Every 
function in child´s cultural development appears twice: first, on the social level, 
and later, on the individual level; first, between people (interpsychological), and 
then inside the child (intrapsychological). This applies equally to voluntary 
attention, to logical memory, and to the formation of concepts.” (Vygotskij, 1978, 
S. 57).   

 
Vygotskij menar alltså för att vi ska kunna utvecklas på egen hand så krävs det först att denna 
utveckling sker i samspel med någon annan. Efter att vi har läst (Papert, 1999; Trageton, 2005 
och Strandberg 2006) så förstår vi att datorns fulla potential inte utnyttjas om barnen sitter 
själva vid den. Det påpekades kontinuerligt i litteraturen att pedagogens eller andra barns 
närvaro är av stor betydelse vid användandet av datorn för att få ett givande resultat. Vi kunde 
alltså se att den sociokulturella teorin stämde väldigt bra överens med de tankar som fanns i 
de böcker som vi läst rörandes IKT- och datoranvändning. Strandberg (2006) ger även datorn 
namnet ”fiffig kompis” som kan ses som att barnet även kan sitta själv vid datorn eftersom 
datorn på ett sätt kan ses som en kompis.  
 
Vi valde att utgå från Säljös tolkning av den sociokulturella teorin. Teorin förklaras av Säljö 
(2000) som uppbyggd av flera delar där vi skall börja med den kulturella delen. Säljö visar på 
att vi människor är dem enda som påverkar sin omvärld vilket betyder att vi lyft oss från våra 
biologiska begränsningar och instinkter. Skillnaden mellan människan och andra arter är det 
att människan påverkar hur deras omvärld ser ut istället för att leva med de förutsättningar 
som givits. Människans utveckling sker också utifrån sin egenskapade omvärld. Vi lär från 
tidigare generationers erfarenheter d.v.s. Vi har en kulturellgrund att stå på tack vare vår 
förmåga att kommunicera.  
 
Säljö (2000) menar att den kulturella delen i den sociokulturella teorin utgör grunden för våra 
värderingar, kunskaper och andra förväntningar som vi får genom interaktion med andra 
människor. Vidare menar Säljö (2000) att kulturen också utgörs av de fysiska artefakter som 
finns runt om oss i vår vardag. Ska vi tro Säljö (2000) så speglar den kulturella delen både 
fysiskt och psykiskt våra idéer och erfarenheter i samhället.  
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I den sociokulturella teorin så utgör kommunikation en stor del, det är tack vare denna 
förmåga att kunna förmedla tidigare erfarenheter och idéer med varandra som gör det möjligt 
för samhällen att utvecklas. Vi behöver inte till exempel upptäcka elden igen utan det kan vi 
lära oss i böcker som skrivits (Säljö, 2000). Vi medierar vidare vår kunskap med hjälp av 
språk och artefakter, så kommande generationer kan ta över våra kunskaper (Säljö, 2005).  

Språket, Kommunikationen och Artefakter i sociokulturell teori 
Säljö (2000) menar att ett sociokulturellt synsätt på lärande utgår från hur människor blir 
intresserade av och hur vi använder oss av rent fysiska och kognitiva resurser (2000). Säljö 
pekar på det faktum att människan är en social varelse och att vi kan se prov på detta faktum 
genom att vi människor har arbetat fram sätt för att kunna samarbeta och leva med andra 
människor. Denna kunskap är inbakad i vår kultur som förs vidare med varje generation 
(2000). 
 
Ska vi undersöka lärandet i ett sociokulturellt perspektiv så är det tre olika faktorer som vi ska 
uppmärksamma. Dessa tre faktorer är sammanlänkade av varandra för att uppnå en så givande 
utveckling som möjligt. Därför måste alla de tre delarna finnas med vid utvecklingsprocessen 
(Säljö, 2000). De tre faktorerna är: 

1. Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) 
redskap. 

2. utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 
3. Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för 

samarbete i olika kollektiva verksamheter (Säljö, 2000, s22-23).  
 

Säljö (2000) menar att vi använder språket som sätt för att föra vidare våra tankar och 
erfarenheter till varandra i samhället. Vi utvecklar artefakter för att kunna utföra sådant som 
våra fysiska begränsningar annars hade satt stopp för eller för att underlätta vår vardag. Utan 
språket skulle vi inte kunna föra kunskapen vidare som gör det möjligt för oss att bevara och 
utveckla kunskapen som finns i samhället. Kommunikationen mellan människor gör att 
kulturen förs vidare och utvecklas som ett språkligt verktyg. 

 
En slutsats av ovanstående är således att om man skall studera den företeelse vi kallar lärande 
i ett sociokulturellt perspektiv, bör man uppmärksamma tre olika men samverkande 
företeelser. 
 
Den sociokulturella teorin bygger på hur människor tillägnar sig samhälleliga erfarenheter, 
hur vi lär oss använda dem i olika samanhang och hur vi för den kunskapen vidare. Med detta 
menar Säljö (2000) att vi inte kan förstå lärande bara utifrån vad som händer inne i en 
människa utan vi måste även se till det yttre. 
 
Den sociokulturella teorin bygger inte som många andra teorier på att individen uppnår en 
biologisk mognad för att kunna ta till sig kunskap. Som vi nämnt tidigare så skriver 
Strandberg (2006) att kan barnen göra innan de vet vad de gör. Men i den sociokulturella 
teorin är det inte individen utan i samhället kunskapen finns och skapas så hur vi människor 
tillägnar oss kunskapen och färdigheter i samhället är ett sociokulturellt synsätt. Genom att 
tillägna sig samhällets kunskaper så blir vi kulturvarelser. Säljö (2000) Säger att det vi 
tillägnar oss som kunskap blir en del av individen och dess tänkande och handlande. 
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Kulturen i sociokultur 
Säljö (2000) menar att kulturen består av den kunskap och artefakter som vi människor 
förmedlar och delar med varandra i kommunikation. Därav bestämmer kulturen mycket av 
vilken kunskap som förmedlas och hur. Det är stor skillnad på hur vi lär och vad vi lär om vi 
ser till olika kulturer. Till exempel förr i tiden så kunde vi inte kommunicera med datorer och 
det fanns heller inga datorer, så att se till dagens kultur är skillnaden stor mot förr. Då vi nu 
lär oss om datorer med datorer som artefakter. Det som fortfarande är det samma är att vi 
kommunicerar med språk. 
 
Skolan och förskolan påverkas av kulturen och synen på kunskapen och användandet av 
artefakterna ändras därefter. I dagens samhälle där vi har datorer behöver skolan och 
förskolan anpassa sig till sättet vi kommunicerar i skolan. För att följa den kulturella 
utvecklingen (Säljö, 2000). Hernwall belyser kulturen och sammanhangets betydelse för vilka 
möjligheter till handling och meningsskapande som skapas hos barnet eller gruppen. Där han 
pekar på är att media är en stor del av kulturen i dag och därav en stor faktor av påverkan 
(2003).  

Vygotskijs proximala utvecklingszon 
Säljö (2000) beskriver den proximala utvecklingszonen som att människan besitter en viss 
kunskap, men hon besitter också potential att ta sitt kunnande till en högre nivå. Men för att 
människan ska kunna ta steget till denna högre kunskapsnivå så krävs det att hon får 
handledning av en person som besitter högre kompetenser inom området. Säljö (2000) 
beskriver dessa zoner med följande bild (se nedan) där vi kan se att genom den uppnådda 
kompetensen kan vi utveckla oss, men vi kan inte nå ända fram till den framtida 
kompetensen utan samspel med någon mer kompetent. 
 

                     
Figur 1. Den proximala utvecklingszonen (efter Säljö. 2000). 
 
Det är från Vygotskijs idévärld som Säljös (2000) beskrivningar kommer, där Vygotskij ser 
att vi ständigt utvecklas om vi tar till oss möjligheten till utveckling i samspel med våra 
medmänniskor. Det poängteras att samspelet med varandra är nyckeln till en nyttig 
utveckling. Därför är pedagogen viktig för barnets utveckling. 
 
Ser vi datorn i den proximala utvecklingszonen för barnens lärande så måste pedagogen 
förmedla hur en dator används till barnen. När barnen sedan kan datorn, kan de själva 
utforska spel tillexempel. Pedagogens roll blir alltså hjälpa barnen att utvecklas för att de 
skall kunna använda datorn i sin utveckling.  
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Metod 

Kvalitativ forskningsintervju 

Vi har tittat mycket på vad Kvale (1997) säger om att göra kvalitativa forskningsintervjuer. 
Då det är denna metod vi utgick ifrån när vi skulle göra vår intervju studie. Kvale definierar 
forskningsintervjun med att säga – en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening (s13).  Vad som är 
signifikant med en forskningsintervju är att den består av systematiska frågetekniker och att 
intervjuaren är medveten om det dynamiska samspelet och kritiskt uppmärksam på det som 
sägs. Detta för att nå undersökningspersonens värld, med en tonvikt på intellektuell förståelse. 
En forskningsintervju kan vara halvstrukturerad, det betyder att den följer en mall som kan 
utvidgas beroende på den intervjuades svar. Intervjuaren ställer en öppen fråga och fördjupar 
sig i den intervjuades svar för att få en förståelse hur den intervjuade tänker och menar. Vad 
vi till slut kunde få ut av forskningsintervjuer är kvalitativa texter (Kvale 1997). 
 
Kvale tar upp 12 punkter för att skapa en förståelse för den kvalitativa forskningsintervjun. 
Dessa är: livsvärld, mening, det kvalitativa, det deskriptiva, det specifika, 
förutsättningsmedvetande, fokusering, mångtydighet, förändring, känslighet, mellanmänsklig 
situation och positiv upplevelse (se bilaga 1). Dessa 12 punkter i bilaga 1 är de punkter som vi 
hade som vägledare under vår intervjustudie för att kunna få ut så mycket av intervjuerna som 
möjligt, så att de skulle bli meningsfulla och kvalitativa (1997). Men Patel och Davidsson 
(2003) menar att det är svårt att hålla sig till listor med punkter då dem i verkligheten ofta 
överlappar varandra. Så att vara flexibel i arbetet var något vi kom att ta i beaktande för ett 
kvalitativt resultat. 
 
Innan man börjar intervjua säger Kvale att det finns frågor man skall ställa sig för att få ut det 
mesta av intervjuerna för sitt arbete. Dessa frågor kan vara till exempel: Hur påbörjar jag ett 
intervjuprojekt? Hur många intervjupersoner behöver jag? Kan intervjuerna skada dem? Hur 
kan jag undvika att påverka dem med ledande frågor?  Dock finns det i den kvalitativa 
intervju formen få standardregler som svarar på dessa frågor. Vissa av dessa frågor kan 
behöva besvaras mitt under pågående intervju vilket gör att stor skicklighet behövs hos 
intervjuaren. Kvale tar även upp att forskningsintervjun ställer forskaren över den intervjuade 
då det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen (1997). 
 
Kvale delar in intervjustudien i sju stadier vilka är 

1) tematisering med teoretiska reflektioner över forskningsämnet och formulering av 
forskningsfrågorna, via 2) planering av undersökningen i syfte att söka besvara 
forskningsfrågorna, där både konstruktionen av kunskap och de moraliska 
implikationerna beaktas, till 3) intervju, 4) utskrivning 5) analys 6) verifiering och 7) 
rapportering (Kvale, 1997, s20). 

 
Tematisering är det första stadiet där undersökningens syfte och ämne beskrivs. Här ställs 
även frågorna varför, vad och till sist hur. Sedan kommer planeringen där de sju stadierna gås 
igenom, med moraliska konsekvenser och vilken kunskap som eftersträvas i tanke. Sedan är 
det intervjuernas tur där man följer en intervjuguide och ett reflekterande förhållningssätt. 
Efter intervjun så skriver man ut den på papper. Utskriften analyseras sedan med en 
analysmetod som bestäms av intervjuns resultat. När denna del är klar verifierar man analysen 
för att se vilken reliabilitet och validitet den har. Till sist rapporteras intervjun och metoderna 
som används (Kvale 1997). 
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Vidare säger Patel och Davidson att det är vissa frågor som man bör undvika när man 
intervjuar. Frågor som skall undvikas är långa frågor, ledande frågor, negationer, 
dubbelfrågor, förutsättande frågor och varför – frågan. Sedan så är språket viktigt när vi 
formulerar frågorna. Att använda vanliga ord och att undvika fackuttryck, värdeladdade ord, 
oklara ord och oklara frekvens ord (2003). 

Urval 

Undersökningsgrupp 
Vi har valt att utgå från förskolelärare då vi ville se hur datorn användes i förskolan. Då 
förskolan är vår kommande arbetsplats. Anledningen till att vi valde att intervjua 
förskollärarna var för att de har kunskapen om förskolan och barnen, vilket är grunden för att 
kunna använda datorn som verktyg för att nå strävansmålen. Vi har tagit kontakt med 
förskolor för att få intervjuer med aktiva pedagoger. Då vi ville se hur datorn användes i 
vardagen på förskolor. Men då vi ville se hur alla pedagoger jobbade med datorn utifrån sina 
förutsättningar så tog vi kontakt med slumpmässigt utvalda förskolor i vår närhet. Detta för att 
vi trodde det skulle ge en mer rättvis bild av hur datorn egentligen används i förskolan idag. 
Då vi ville se på olika sätt som pedagogerna använde datorn för att nå strävansmålen och 
deras tankar kring hur dessa skall nås. Se bilaga tre för strävansmålen. Pedagogerna vi 
intervjuade var fem till antalet och alla var kvinnliga förskolelärare. Alla de intervjuade hade 
också varit verksamma pedagoger i tio år eller längre. De intervjuade kom från Luleå och 
Uppsala. 

Metoddiskussion 
Vi valde att jobba med kvalitativa forskningsintervjuer som informationsinsamlings metod. 
Då vi kände att denna metod skulle ge oss en insikt i hur förskolorna jobbar och deras 
användande av datorn, genom att de beskrev sin livsvärld.  
 
En annan metod vi kunde ha valt är att göra en enkät undersökning. Detta i motsats till en 
kvalitativ intervjustudie skulle för oss inte kunna ge samma djup och förståelse kring vårt 
syfte. Detta eftersom en intervju, ansikte mot ansikte kan utvecklas under själva intervjun, 
beroende på hur den intervjuade ser på ämnet som diskuteras. Intervjuer ger även utrymme för 
improvisation och är mer flexibelt än vad utskickade enkäter är. En kvalitativ intervjumetod 
kan ge oss uppslag till hur vi kan arbeta för att nå strävansmålen.  
 
För att göra pedagogerna mer motiverade att delta i vår studie så var det viktigt för oss att vi 
träffade dem personligen och berättar om vårt arbete. Detta istället för att bara skicka ut ett 
enkätpapper (Patel & Davidsson, 2003). Vi valde att skicka ut intresseförfrågningar via mejl 
där vi tog upp vilka vi var, vad vi gjorde och vad vi ville få ut av intervjun. Vi skickade även 
med frågorna som vi skulle komma att ställa, detta för att ge dem en chans att sätta sig in i 
studien. När vi sedan fick svar av pedagogerna ringde vi upp dem och berättar hur intervjun 
skulle gå till och varför vi gjorde den för att skapa ett förtroende hos den intervjuade. Våra 
förhoppningar var att vi skulle kunna leda den intervjuade till djupare samtal och för oss en 
djupare förståelse för hur den intervjuade tänkte kring sitt användande av datorn på förskolan.  
 
Som Kvale (2007) påpekar så valde vi att berättade att vi använde oss av en mall med öppna 
frågor för att få en diskussion i intervjun.  
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Genomförande av intervjuer 
När vi hade tagit kontakt med de verksamma pedagoger märkt vi att dessa ofta kände en viss 
tidspress vilket gjorde att vi valde att ge dem en möjlighet att förbereda sig. Vi valde att lägga 
upp metoden på följande sätt då vi inte såg någon annan väg att få den informationen vi ville 
ha. Då det var förskolelärarnas tankar och idéer vi ville se och förstå. Innan intervjun gick vi 
igenom med oss själva varför, vad och hur vi skulle komma att göra intervjun. För att få ut det 
mesta av den.  
 
Innan själva intervjuerna startade så fick de intervjuade även ett papper med frågorna på, så 
att denne skulle kunna följa med och få en viss kontroll över situationen. Dessa frågor var 
öppna frågor som gav möjlighet till diskussion och följdfrågor. Under intervjuerna höll vi oss 
till vår mall med intervjufrågor, för att få en relevant och meningsfull diskussion utifrån vårat 
syfte med den intervjuade. Ifall den intervjuade flöt iväg för långt från ämnet så var vår avsikt 
att frågemallen skulle vara ett sätt att återgå till syftet med intervjun. Eftersom vi ville kunna 
precisera diskussionen kring vårt syfte så mycket som möjligt, för att vi skulle kunna läsa ut 
hur de intervjuade tänkte kring det vi var intresserade av att få veta det vill säga: sig själva, 
barnen, datorn och lärande. En annan anledning till att intervjun skulle vara preciserad kring 
våra frågor var att materialet vi fick ut av intervjuerna inte skulle bli för stort att analyserar på 
ett bra sätt.  
 
Intervjuerna spelade vi in med en bandspelare, detta tog vi även upp med den intervjuade så 
att denna gav sitt medgivande att det var ok att bli inspelad innan intervjun. Då det för oss var 
viktigt att få ett förtroende hos den intervjuade, för att kunna skapa en bra dialog under 
intervjun. Då vi var två som gjorde dessa intervjuer så valde vi att det var en av oss som 
ställde frågorna och att den andra observerade. 

Bearbetning, analys och tolkning 
Efter varje intervju hade vi en utvärdering av den aktuella intervjun för att se om det fanns 
något som vi behövde förbättra till nästa intervjutillfälle för att få fram ett önskat resultat. 
Genom att tillsammans föra analyser efter varje intervju kunde vi se om det fanns något som 
kunde ändras på i intervjuupplägget (Patel & Davidsson, 2003).    
 
Efter att vi spelat in intervjuerna på band omarbetade vi dessa till skriven text för så att vi fick 
data som var möjlig att analysera på ett bra sätt. Patel och Davidson (2003) säger att 
meningen med den kvalitativa undersökningen är att skaffa en annan och djupare kunskap än 
den fragmentiserade kunskap som kvantitativa metoder ger. Hur bearbetningen sker finns 
inget precist svar på. Så vi valde att bearbeta våra utskrivna intervjuer genom att kategorisera 
svaren (Patel och Davidson 2003). När vi hade gått igenom intervjuerna och skrivit ut dem till 
text på papper så gick vi igenom dem individuellt och sedan tillsammans för att se vad vi hade 
tyckt var intressant. Sedan skrev vi tillsammans en text med citat och våra tankar för att kunna 
presentera helheten av de kvalitativa intervjuerna (Patel och Davidson 2003). 
 
När vi tolkade intervjuer så utgick vi från Starrin och Svenssons (1994) tankar om att det 
viktigt att tolka utifrån sammanhanget. Då var det bra att dokumenterat intervjuerna så man 
kunde gå tillbaka och se i vilket sammanhang och ordning påståenden och meningar var 
sagda.  
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Resultat och analys av intervjuerna 
Vi har intervjuat fem stycken verksamma pedagoger i Uppsala och Luleå. Vi har valt att 
redovisa resultaten av vad de intervjuade sagt genom dela in deras svar under rubrikerna som 
sammanfattar de väsentliga som sagts i intervjuerna. I slutet av resultatanalysen så har vi en 
summering av vad som är relevant mot vårt syfte och frågeställningar. Samt att varje stycke 
har en summering. 

Hur mycket används datorn 
Datorn spelar en ganska stor roll i förskolorna, dels för pedagogerna och dels för barnen. För 
pedagogerna har datorn kommit att bli ett effektivt verktyg när de ska göra dokumentationer 
eller när de ska visa föräldrarna vad barnen har gjort på föräldramöten bland annat. För 
barnen så handlar datoranvändandet till stora delar om att spela pedagogiska spel på den. 
Barnen får också jobba mycket med utforskning, dels med att utforska datorn, dess program 
och dess möjligheter. Det är tydligt att förskolorna vi besökt gärna ser att barnens användande 
av datorerna är begränsat, detta då pedagogerna inte vill att barnen ska fastna vid datorn. Hur 
förskolorna löser frågan med hur länge barnen får sitta vid datorn finns det många olika 
varianter på. Några av varianterna är att hålla reda på tiden med äggklocka, med vilken barnen 
själva kan hålla rätt på tiden och de får lära sig hur den fungerar eller ha som regel att barnen 
måste fråga innan de använder datorn. Så här sade en pedagog om barnens begränsade 
användning av datorn.  
 

”Men sen tänkte jag på att vi har ju vissa regler kring datorn så dom får ju inte 
sitta hur länge som helst vid datorn utan vi har att varje barn får sitta 20 minuter 
i sträck å sen får man sitta två å två åt gången så sitter man två barn så sitter 
man sammanlagt 40 minuter vid datorn.” 

 
På ett ställe så hade man  även provat att dela upp barnen i grupper och sedan får dessa 
grupper en dag var då de får använda datorn. Den största anledningen till att pedagogerna inte 
vill att barnen ska sitta för länge vid datorn är att då missar de andra saker i verksamheten, 
pedagogerna vill alltså erbjuda barnen fler aktiviteter än bara datoranvändande. En annan stor 
orsak till tidsbegränsningen vid datorn är pedagogernas rädsla för att barnen ska fastna 
framför den. Så här säger en förskolelärare om varför deras barn som är yngre än fem år inte 
får använda datorn på förskolan. 
 

Intervjuaren - Varför har ni valt att ha de så för? 
 
Pedagog - Ja därför vi tycker kanske att barnen behöver använda sin tid till 
andra saker när dom är mindre än fem år. Vi gör ju väldigt mycket annat. 

 
Summering: Pedagogerna säger i intervjuerna att datorn skall användas med måtta, men 
att den ändå har sin tid och plats på förskolan.  

Hur mycket uppsikt har pedagogerna över datoranvändandet 
Datorn på avdelningarna placeras ofta på ett sådant sätt så att barnen dels får ha lugn och ro 
kring datorn men också så att pedagogerna ändå kan hålla ett öga på barnen i den mån 
lokalerna tillåter det. Den vuxne försöker i så stor utsträckning som möjligt ha uppsikt över 
datorn.  Denna uppsikt beror på tre olika faktorer.  
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Den första anledningen till att pedagogerna vill att datorn ska finnas i deras närhet är för att de 
skulle kunna se till så att barnen inte sitter för länge vid datorn. Den andra anledningen som 
bara gällde en förskola var att man hade Internetuppkoppling på avdelningens dator och där 
vill de ha datorn under uppsikt för att se till så att barnen inte skulle komma in på olämpliga 
sidor, där det fanns sådant material som barn inte bör se. Pedagogen på denna förskola 
uttryckte sig som följande: ”Så man har ju alltid fått hålla ett öga på dem, för det finns ju så 
mycket som de inte bör se.” Sista anledningen till att datorn skulle vara under uppsikt och 
placerad centralt var helt enkelt att pedagogerna skulle finnas till hands om barnen behöver 
hjälp och då främst med praktiska saker som att byta spel eller skriva ut från datorn.  
 
Summering: Pedagoger ser sin roll vid datorn på olika sätt. Allt från att barnet skall skyddas 
från olämpligt innehåll på Internet till att kunna hjälpa barnet att utforska datorn. 

Hur väljs program och spel 
De pedagogiska program och spel som finns på de förskolor som vi har varit på och intervjuat 
har valts på olika sätt. På en del förskolor har man valt dessa program och spel utifrån vilket 
tema man jobbar med på förskolan, en förskola har jobbat med kroppen och har därför valt 
spel som handlar om just kroppen. Andra sätt att som pedagogerna väljer spel och program på 
är barnens intresse, är barnen intresserade av dinosaurier så försöker man hitta pedagogiska 
spel om dinosaurier. Ytterligare en urvalsmetod vi har fått presenterad för oss under 
intervjuerna är att programmen och spelen väljs för att dem är pedagogiska och 
skolförberedande´, dessa berör sådant som läsande, skrivande och räknande till exempel. Så 
här säger en förskolelärare om hur de väljer ut sina program och spel: 
 

”Dom har vi valt utefter vi har pratat… vi har haft olika teman kroppen har vi ju 
pratat om och då har vi ju köpt de där och dinosaurier och de är nog mest barnens 
önskemål för att dom tycker att de är så kul med dinosaurier.”  

 
En pedagog vi intervjuade berättar att hon förr har ingått i ett nätverk där hon bland annat fått 
tips angående vilka pedagogiska program och spel som var värda att köpa, nu när hon inte 
längre ingår i nätverket så säger hon att hon försöker läsa på så att hon vet vilka program och 
spel som är aktuellt och sedan läsa på förpackningarna vad programmen och spelen handlar 
om. Dessa ovanstående sätt att välja spel gällde bara på de förskolor som hade hand om sin 
egen ekonomi. 
 
Men på en förskola som inte hade hand om sin ekonomi när det gällde inhandlandet av spel. 
Så var det en It- avdelning som hade hand om den biten. Förskoleläraren kunde inte styra 
vilka spel som kom till avdelningen. På följande sätt beskrevs detta av förskoleläraren: 
 

”Intervjuare- Sen tänkte jag hur många program växlar ni mellan? Köper ni in 
program hela tiden? 
 
Pedagog- Du tänker alltså, vet du det står it avdelning för men nu har vi 
uppdaterat ganska nyligt så det gör dom ganska ofta så att du får hela tiden nya 
spel.” 
 

Summering: Spelen som köps in kommer med tanken att barnen skall bli 
skolförberedda eller mer insatta i temaarbeten som pågår på förskolan. Spel kan även 
köpas in efter vad barnen är intresserade av. 
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Vad är meningen med att använda datorn 
 
”Tanken med vårt arbete med datorn ä att dom… att alla barn ska ha en möjlighet 
att kunna använda datorn alltså få inblick i hur en dator fungerar eftersom att alla 
barn faktiskt inte har en dator hemma.”  

 
Detta är något som en pedagog belyser när vi har utfört våra intervjuer och denne får medhåll 
av andra pedagoger. Pedagogerna vill att samtliga barn ska få en relation till datorn. Alla barn 
kommer inte i kontakt med en dator i hemmet sägs de, så då vill man ge dessa barn en chans 
att prova på att använda en dator på förskolan, detta för att bland annat kunna förbereda sig 
för skolan, där mycket av arbete är datorbaserat enligt de intervjuade. En pedagog påpekar 
vilket bra sökverktyg datorn faktiskt är med hjälp av Internet och att det därför är viktigt att 
lära barnen hur de ska handskas med den för att de ska få en så bra förståelse för den möjligt.  
 

”Alltså böcker har ju sin plats, men när man använder datorer så lär sig barnen 
just det här fantastiska sökhjälpmedel som det faktiskt är.” 

 
 De intervjuade pedagogerna säger också att de tycker sig se att barnen lär sig bland annat 
språk, siffror, samarbete och turtagning i större utsträckning tack vare de pedagogiska 
programmen och de pedagogiska spelen som finns till datorn. Datorn blir alltså en breddande 
del i barnens inlärningsprocess och ett bra komplement till de mer traditionella metoderna så 
som böcker till exempel.    
 
Summering: Pedagogerna säger att de vill förbereda barnen för framtida datoranvändning i 
skolan och i samhället och att barnen kan lära sig kunskaper genom pedagogiska spel och 
program.  

Är datorn anpassad för barnen 
När det gäller tankarna kring den fysiska anpassningen av datorn i förhållande till barnens 
storlek, så som mindre mus och att skärmen är på en nivå som är anpassad efter barnen, så 
finns det från förskollärarna olika bud. Men det vanligaste svaret vi fick var att den 
intervjuade inte reflekterat kring detta. Ett exempel på detta var en pedagog som sade att 
skärmen var på lagom höjd i förhållande till barnen, men att det är inget som personalen på 
förskolan tänkt på när de placerat datorn, vilket sades på följande sätt:  
 

”Näe, vi har ju ingen mindre mus ja men skärmen är i rätt höjd men jag vet inte 
om vi tänkt på de så värst mycket.” 

 
På en förskola hade de tänkt på den fysiska placeringen och gjort det bästa av det som de hade 
att tillgå för att barnanpassa datorn, sade den intervjuade pedagogen. Bland annat sade hon att 
de införskaffat en mindre mus och att de även erbjuder barnen två olika höga stolar när de ska 
sitta vid datorn, för att på detta sätt själva känna vilken stol som passar dem bäst. Så här sade 
den intervjuade om den anpassade datorn: 
 

”Mindre mus har vi ju men datorn är ju gammal så inte är det väl optimalt. Men vi 
har försökt att hitta en lämplig stol. Så vi har en sådan här och en som är lite 
mindre.”  

 
På en förskola där man inte reflekterat så mycket kring anpassningen av datorn. Så tyckte 
pedagogen att det var något som de borde ha reflekterat över och att detta var något hon skulle 
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tänka igenom. Dock nämnde denna pedagog att grannavdelning nyligen hade fått sin 
avdelningsdator gjord mer barnvänlig.  
 
Summering: I regel ovanligt att datorarbetsplatsen är genomtänkt, ofta beroende på att tanken 
inte kommit till de intervjuade pedagogerna. 

Vad är bra med datorn 
De pedagoger som vi har intervjuat är samtliga positivt inställda till datorn som verktyg på 
förskolan och de säger att det finns mycket som är bra med datorn. Datorns mångfald är en av 
de punkter som pedagogerna finner som en fördel, datorn går att använda på så många sätt. 
Med datorn så får pedagogerna bland annat ett verktyg som underlättar dokumentation, ett 
verktyg som man kan skanna med, ett verktyg som pedagogerna kan föra anteckningar från 
avdelningsmöten med och mejl till bland annat föräldrarna. Så här svarade en pedagog hur 
hon använda datorn: 
 

 ”Ja alltså vi använder datorn väldigt mycket när vi utvärderar och skriver, för 
anteckningar över avdelningsmöten å såna saker använder vi datorn till. Vi 
använder datorn till att dokumentera bilder å arbeten som vi gör med barnen.” 

 
 Vidare så sa en pedagog att med tack vare datorn så är det enklare att göra dokument om 
barnen som sedan skickas till skolan när det är dags för barnen att börja där. För barnens 
lärande så ser pedagogerna som vi intervjuade, att datorn är ett verktyg som är ett bra 
komplement till papper, penna och uppslagsböcker. När det gäller skrivande på datorn så 
säger en av de intervjuade att för yngre barn på förskolan, som ännu inte har fått penngreppet 
så kan datorn vara till stor hjälp då de inte behöver koncentrera sig på att hålla i en penna och 
sedan så ser barnen hur bokstäverna ser ut på tangentbordet. Så här beskrivs barnens intresse 
för datorn som skrivhjälpmedel av en pedagog: 
 

 ”Men när de vill sitta ibland och så använder vi den som skrivhjälpmedel för 
många vill sitta ibland och ber om att få gå och sitta vid datorn.” 

 
 På en annan av de förskolor där vi intervjuade så tycker sig pedagogen kunna se att barnen 
lär sig alfabetet och siffror med hjälp av de pedagogiska programmen och spelen som de har 
på avdelningen. Pedagogerna tyckte överlag att datorn är också ett bra sätt för barnen att träna 
på samspel, samarbete och turtagning. De intervjuade upplevde att barnen ofta sitter 
tillsammans och hjälper varandra när de ska spela spel på datorn eller när de ska rita eller 
skriva på datorn. Pedagogerna säger också att det är ofta som barnen vänder sig till andra barn 
istället för till någon vuxen när de behöver hjälp då de sitter vid datorn. Såhär beskrivs 
barnens samspel av en pedagog: 
 

”… när dom jobbar med nåt sånt där skolstart eller nånting å dom är jättebra på att 
hjälpa varandra så att vi vuxna behöver inte alltid vara där. Å vissa spel är jag 
också dålig på då jag inte sitter å spelar alla dom där så då kan någon av de äldre 
komma å visa” 

 
En av pedagogerna som vi intervjuat säger också att datorn gör det lättare att samla större 
barngrupper för att till exempel visade dem ett bildspel med en projektor. Pedagogen menade 
att stämningen i gruppen blev lugn när dom samlades på detta sätt. Fördelen med datorn i 
detta fall gör att alla barn ser bilderna tydligt och sedan slipper de sitta och trängas vid ett 
papper vilket beskrivs som följer: 
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”Intervjuare- Hur använder ni er av projektorn? 
 
Pedagog- Asså vi visar det för barnen, du tänker dig att du har gjort en 
dokumentation så samlas man ju kring det så fast än det är oroligt i en grupp så 
kan vi samlas och alla är delaktiga.” 

 
Samma pedagog tycker även sig se att samtliga barn i barngruppen kommer mer i fokus med 
hjälp av datorn när den används på detta sätt, då inte bara de barn som tar sig plats utan även 
de tysta och blyga barnen. 
 
Summering: Datorn har många användningsområden enligt pedagogerna både  i arbetet med 
barnen och med det administrativa jobbet på förskolan. 

Vad är inte bra med datorn  
Datorn i sig ses inte som något negativ men det finns aspekter runtomkring den som de 
intervjuade pedagogerna ser som negativa. Bland annat så anser en del pedagoger att det är 
tidskrävande att lära sig hantera datorn. En pedagog sa följande om varför hon inte utvecklade 
sitt datoranvändande:”… ja de är nog bara tid, det tar ju jättemycket tid att sätta sig in i sånt 
som är nytt å då har man bara tid att göra de som är absolut nödvändigt.” Vidare så har en 
del pedagoger sagt att de har lite svårt att lära sig hur datorn fungerar. Pedagogerna prioriterar 
annat än att lära sig datorn och låter mer datorkunniga pedagoger i arbetslaget rycka in om 
någon behövs göras eller någon behöver hjälp. Följande sade en pedagog om sina kollegor 
som var mindre kunniga av datorer: 
 

”Intervjuare- Men de i personalen som inte kan brukar dom undvika datorn? 
 
Pedagog- Dom får ju gå utbildningar och sen försöker vi också bistå dom med 
hjälp så mycket vi kan så det är ofta vi går ifrån å hjälper till med skannern å så 
där vi är ju i alla fall två- tre stycken här huset som kan rycka in rätt snabbt.”  

 
På en av förskolorna där vi gjort våra intervjuer så berättar en pedagog att de som jobbar på 
den förskolan har fått kurser av sina mer datorkunniga kollegor.  

 
” Sa jag det, de som är mest kunniga har ju haft kurs med oss. Så alla här kan ju 
jobba i Word och alla kan jobba i PowerPoint och alla kan läsa sin mejl å så. 
Excel kan de lite grann. Genom att vi har fått nya pedagoger nu från lilla huset 
gör de dessa kurser igen och som påminnelse. Ganska unikt att man kör den som 
en internkurs liksom.” 

 
Kostnadsfrågan är också ett litet dilemma säger pedagogerna på olika sätt. Eftersom att 
datorer är relativt dyra redskap så har förskoleavdelningarna ofta äldre modeller som inte 
alltid är så snabba som kunde önskas. Vilket visas i följande intervju stycke: 
 

”Intervjuare- Har ni bra datorer på förskolan? 
 
Pedagog- Näe på avdelningarna har vi ju inte så jättebra datorer, de har vi ju inte, 
dom funkar ju men hjälpligt.” 
 

Summering: Datorn kostar pengar och det tar tid att lära sig hur den fungerar. 
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Vilka använder datorn och när 
På förskolan så använder alla de intervjuade datorn, men på olika sätt och med olika ändamål. 
Så här ser en pedagog på barnens användning av datorn: ”Att barnen hjälper andra och låter 
sig hjälpas av andra och att dom lär sig av bra pedagogiska program sånt som språk, 
svenska, matte.”  
 
Pedagogerna själva säger att datorn har underlättat mycket av arbetet i förskolan. Bland annat 
när man ska göra en dokumentation. För att på ett enkelt sätt visa föräldrar och barnen vad de 
gör och lär sig på förskolan Dessa dokumentationstillfällen upplever pedagogerna som väldigt 
lärorika för deras egen del, just eftersom att de får se hur barnen interagerar med varandra och 
i förhållande till pedagogen bland annat.  
 
Föräldrarna får via datorn en större inblick i verksamheten, bland annat så har många 
förskolor en hemsida som berättar hur verksamheten ser ut. På en annan förskola som vi 
intervjuade på så berättar de att de skickar ut mejl till föräldrarna för att, bland annat, boka 
tider för föräldramöten som en intervjuad så som en viktig del av datorns funktioner, hon 
säger följande: 
 
”Rent för mig är det mycket information, att få ut information till föräldrarna direkt 
boka föräldrar samtal, mejl, Mejlfunktionen.”  
 
En del av de intervjuade pedagogerna känner att de gärna skulle kunna mer kring datorn, men 
att tiden för att lära sig detta helt enkelt inte finns, eller att de hellre lägger den tiden på annat 
arbete i verksamheten. På en förskola så har de mer datorkunniga i personalen haft kurser med 
deras kollegor och det upplevde kollegorna som positivt. Pedagogen på denna förskola sa 
följande: ”Ja vi har några som är jättebra på datorer och dom har ju även kurs med oss 
andra.”   
 
Summering: Barnen lär sig i program och spel och pedagogerna finner att datorn 
underlättar mycket i deras arbete. 

Samspelet vid datorn 
De pedagoger som vi har intervjuat tycker sig se att när barnen sitter vid datorn och jobbar så 
gör de det gärna med andra barn. Pedagogerna påpekar dock att för att det ska vara ett 
effektivt arbete så får det inte sitta för många barn vid datorn samtidigt. Pedagogerna menar 
också att barnen lär sig av varandra, till exempel när de sitter och spelar vid datorn så vänder 
sig barnen lika gärna till en kompis om hjälp, som de vänder sig till en vuxen. Barnen är 
också förhållandevisst hänsynsfulla mot varandra när de sitter vid datorn enligt en pedagog. 
Barnen ses också av pedagogerna som hänsynsfulla med varandra när de sitter flera vid 
datorn, den som styr musen får ofta styra den ifred och prova sig fram i spel till exempel. Så 
här säger en pedagog om barns samspel vid datorn: 
 

”Intervjuare- Samarbetar barnen bra när dom sitter vid datorn å så? 
 
Pedagog- Jo det gör dom konstigt nog asså det är som att ... dels så har vi så att 
det inte bara är en som får sitta där en halvtimme man försöker växla också å sen 
så sätter vi inte för många där så att de blir bråk så en två- tre stycken kanske.” 
 

Summering: Barnen samarbetar bra vid datorn och pedagogerna känner ofta att det 
fungerar förvånansvärt bra. 
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Vad lär sig barnen 
Barnens lärande i samband med datorn på förskolan handlar i stor utsträckning om att lära sig 
de grundläggande färdigheterna för att kunna hantera en dator enligt pedagogerna. En av de 
intervjuade pedagogerna säger följande om hur hon ser barnens lärande vid datorn: ”Som 
alfabetet och det här, det har dom ju lärt sig otroligt bra.”   
 
Färdigheter som pedagogerna tycker barnen lär sig vid datorn med hjälp av olika program är 
läsning, skrivning och bokstäver som oftast tränas med hjälp av pedagogiska spel där barnen 
bland annat sjunger med i bokstavsramsor eller som på en förskola där de använder Word som 
ett skrivhjälpmedel för barnen. På förskolan där Word användes upplever pedagogen att 
barnens skrivande underlättas med hjälp av datorn. Samma pedagog upplever också att 
barnen, i alla fall de äldre barnen på avdelningen, ganska snabbt lär sig memorera var på 
tangentbordet bokstäverna sitter. Förutom att skriva och läsa så upplever pedagogerna också 
att barnen tar hjälp av datorn när de ska lära sig siffrorna och att räkna då i pedagogiska spel.  
Även färger och former tränas vid datorn anser en pedagog som säger: ”Genom program lär 
dom sig jättemycket som sånger, färger och former.” 
 
En av de intervjuade pedagogerna sade att hon jobbar en del med att introducera datorn som 
sökverktyg för barnen. Genom att söka på datorn upplevde hon att barnen på förskolan blev 
mer intresserade av sin omvärld detta speciellt genom att använda Eniros kartsidor och titta på 
var barnen bor. Hon säger följande om datorn som sökverktyg: 
 

 ”Visst, ska vi titta vart barn bor så kan vi gå in på Eniro å koppla upp de här 
flygbilderna, det har öppnat en helt annan värld även för barnen.” 

 
Summering: Pedagogerna tycker sig se att barnen lär sig innehåll ur pedagogiska spel och en 
tycker sig även se att barnens livsvärld blir större med hjälp av att söka på Internet. 

Koppling till frågeställningarna 

Här gör vi en koppling från analysens summeringar till våra frågeställningar. För att på 
ett tydligt sätt visa vad vi har sett av intervjuerna i detta samanhang.  
 
Hur skall vi kunna skapa en lärandeprocess med hjälp av datorn? 
De flesta intervjuade pedagogerna försöker bilda en lustfylld och intressant lärandeprocess 
med hjälp av datorn. Antingen genom spel eller att utgå ifrån barnens intressen och sedan 
integrera dessa intressen i barnens datoranvändande.  
 
Hur ställer sig verksamma pedagoger till datorn och vilken förståelse finns det? 
Pedagogerna vi intervjuade är positivt inställda till datorn och ser att den är bra som 
komplement till barnens lärande. Dock ser pedagogerna att barnen inte skall sitta för länge vid 
datorn. Pedagogerna vill kunna erbjuda andra saker än bara datorn då de ser att barnen kan 
fastna vid datorn. Datorn ses som en viktig framtida kompetens i barnens liv. Förståelsen av 
hur datorn fungerar blir ofta lidande, då pedagogerna känner att de inte har tid att lära sig mer 
om datorn. 
 
Vad kan datorn tillföra en verksamhet? 
Datorn ses som ett bra komplement till traditionella sätt att lära barnen. Barnen ses även jobba 
bra tillsammans vid datorn och arbetet ses som lustfyllt och lärande. Pedagogerna tycker de 
får en bättre insikt i verksamheten med datorn som hjälpmedel vid till exempel 
dokumentation. 
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Vilken roll har pedagogen vid datorn? 
Pedagogerna anser att de har en vägledande roll vid datorn för barnen. Men att det även ses att 
när barnen lärt sig spelet eller programmet, ser pedagogerna att de ofta klara sig själva.  
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Diskussion 

Inledande förklaring 

Vi har valt att börja med att diskutera validiteten och reliabiliteten i vår studie och sedan går 
vi igenom våra slutsatser i relation till vår valda teori och litteratur. Våra egna tankar och 
reflektioner går att finna i slutet av diskussionen. Vårt syfte som har varit att ta reda på hur 
pedagoger använder sig av IKT för att nå strävansmålen i läroplanen är den utgångspunkt vi 
har valt att ta i denna diskussion. Då läroplanens mål att sträva mot (Som även kan ses i bilaga 
tre) är många. Så vi har valt att diskutera de punkter från läroplanens mål att sträva mot, som 
vi såg att de intervjuade pedagogerna såg koppling till mest under vår intervjustudie. 

Generalisering, reliabilitet och validitet 

Inom samhällsvetenskapen säger Kvale (1997) att validitet, reliabilitet och 
generaliseringsbarhet bildar en treenighet. Därför har vi valt att utgå från dessa punkter, som 
följer. 

Generalisering  
Vi valde att göra en analytisk generalisering som betyder att vi gjorde en väl övervägd 
bedömning av vad vi kunde läsa ut av våra intervjuresultat. Vår analytiska bedömning sade 
oss att intervjuerna kunde ses som tillräckligt generaliserade för att svara på våra frågor. Då 
alla de tillfrågade haft en normal kompetens inom användandet av datorn. Svaren vi fick har 
inte varit avvikande vilket vi ser som att dessa svar följer en generell linje. Men att extremer 
skulle kunna finnas, då som över- eller underkompetenta när det gäller datorn. Detta ser vi 
som en risk för andra svar, vilket kan göra generaliseringen mindre god. 

Reliabilitet   
Kvale (1997) säger att reliabiliteten bestäms genom att svara på följande frågor. Hur 
tillförlitliga är svaren? Hur mycket har vi påverkat svaren? 
 
Vi försökte i så stor mån som möjligt att inte ha ledande frågor under våra intervjuer. Vi 
försökte istället få pedagogerna att berätta hur de använde datorn i verksamheten, vilket gav 
oss svar på det vi vill veta på ett konkret plan. Detta till exempel genom att vi kan vara relativt 
säkra på att en pedagog som berättar om att de har en äggklocka som barnen måste ställa på 
20min leder till att barnen inte använder datorn längre än så. Samtidigt som vi ville hålla oss 
till öppna frågor under intervjuerna så försökte vi att inte styra in pedagogerna mer än 
nödvändigt på vad vi ville att de skulle svara på. Som frågan: Hur använder du dig av datorn? 
På denna fråga fick vi många olika ingångspunkter för att ta reda på det vi ville veta. Men då 
genom den intervjuades sätt att se på saken. Till exempel en pedagog som tog upp barnens 
spelande, detta gav oss en möjlighet att fråga den intervjuade om hur denne såg och använde 
spelen och eftersom det var den intervjuade som tog upp ämnet, så diskuterade vi utifrån 
dennes synsätt. 

Validitet  
Kvale (1997) menar att validiteten finns med under hela undersökningen från planering till 
rapportering. Vad vi kan säga om vår egen validitet är att vi innan påbörjade intervjustudien 
läste på hur och varför man gör validativ studie. 
 
När vi gjorde vår intervjustudie valde att utgå från vårat syfte och frågeställningar. Dessa som 
grund gav oss möjlighet att i planeringen utforma frågorna som besvarade det vi ville veta. 
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För att frågornas formuleringar och själva intervjun skulle bli bra så tittade vi mycket på vad 
forskningen sade om detta. Då framför allt vad Patel, Davidsson (2003) och Kvale (1997) 
sade om detta. Vi översatte sedan intervjuerna till text, dessa skrev vi ordagrant av ord för ord. 
Detta för att analysen av det sagda skulle bli så precis som möjlig. Detta så att analysen där vi 
hade som utgångspunkt att få ett helhetsperspektiv av synen på våra frågeställningar skulle bli 
bra validerade. Vi såg att vår rapportering av intervjustudien hade en validitet utifrån tidigare 
punkter då vi varit medvetna om vad som gäller för att göra en kvalitativ intervjustudie. 

Diskussion 

Eftersom datorn har så många egenskaper har det för oss blivit självklart att den teoretiskt kan 
användas för att nästan nå vilka mål man vill. Men då vi utgår från vår intervjustudie och 
litteraturen i detta arbete så vill vi kunna göra det genom att konkret och med hjälp av 
referenser kunna säga hur dessa uppnås och uppfylls i praktiken, om vi ser till vad vi har 
analyserat ut av vår kvalitativa intervju studie. Så här kommer de punkter från läroplanens 
strävansmål som vi ser mest kopplade till vad vi har fått ut genom analysen av intervjuerna 
kopplat till litteraturen.   
 
Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 
Tidigare har vi sett hur Papert (1999) påpekar miljöns betydelse för att använda datorn på ett 
bra sätt. För att barnen skall kunna vara nyfikna och få ett lustfyllt lärande så är miljön en av 
faktorerna som påverkar en stor del. Att pedagogerna då med hjälp av miljön kring datorn kan 
skapa lusten hos barnen att vilja lära är en slutsats av detta. De intervjuade hade å sin sida inte 
tänkt mycket kring hur miljön kring datorn var uppbyggd i många fall. De hade försökt ställt 
den på en lugn plats där barnen fick sitta i lugn och ro, men här fanns det mycket att jobba 
med för att förbättra för barnens lustfyllda lärande vid datorn. 
 
Huvuddelen av tiden som barnen spenderar med datorn används till pedagogiska datorspel 
och pedagogiska program, detta såg vi tydligt när vi analyserade de utskrivna intervjuerna. 
För att spelen skall vara bra enligt de intervjuade pedagogerna skall de vara spännande och 
lärorika, men det finns en brist på kunskap om vilka spel de egentligen köper in, som en 
pedagog sa ”det är som ett litet lotteri”. Men att de ändå försöker köpa in spel som de 
uppfattar att barnen kommer att tycka är roliga och lärorika. Datorn ses ofta som mer lek än 
ett lärande objekt. Men från intervjuerna uppfattar vi även att pedagogerna tycker barnen lär 
sig jättemycket så som siffror, räkna, ramsor, mm. Detta lärande sågs dock som en av de 
intervjuade sa ”som maskerad lek”. Men ser vi då till vad Papert (1999) pekar på så skall 
lärande vara synligt för barnen då det annars försvinner ett moment i lärandet. Att de 
intervjuade trots detta ändå ser datorn som bra för lek och lärande är det inget tvivel om, 
speciellt hos de intervjuade som hade ett större datorintresse. Detta gjordes då framförallt 
gällande med hjälp av spel. 
 
Vi hörde inget om något skapande med datorn hos de intervjuade i någon större utsträckning 
så vi kan inte uttala oss om hur den biten fungerar för barns lek och lärande. Många av 
pedagogerna såg även att datorn blev mycket uppskattat när den introducerades, då ofta när 
barnen var runt tre år.  
 
Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 
I litteraturen som vi har använt oss av i bakgrunden så påpekar många av författarna, 
däribland Papert (1999) och Trageton (2005), att det är viktigt att pedagogerna ger barnen de 
verktyg som de kan komma att behöva för att på egen hand finna den kunskap som de söker 
och att pedagogerna inte längre ska utdela kunskap till barnen utan snarare fungera som en 



27 

vägvisare. När barnen har fått möjlighet att tillgodogöra sig dessa verktyg så kan de i samspel 
med andra barn styra delar av sitt lärande. Strandberg (2006) säger att för att människan ska 
kunna lära sig så krävs det att hon lär sig på två plan. Först på ett socialt plan, alltså att hon lär 
sig i samspel med någon annan och sedan på ett individuellt plan, Alltså att människan 
använder sig av det som hon har lärt sig i samspel med någon annan, på egen hand. 
Strandberg (2006) skriver vidare att när barnen sitter och jobbar tillsammans vid datorn så är 
det inte helt ovanligt att dessa grupper består av barn från olika åldersgrupper, där de äldre 
hjälper de yngre.  
 
De pedagoger som vi intervjuat har sagt att de brukar försöka sitta ner med barnen vid datorn i 
början så att barnen får se vad som går att göra och hur de ska göra. Efter ett tag så brukar 
barnen sitta ner vid datorn själva eller med kompisar och blir inte så beroende av de vuxna 
utan tar ofta hjälp av sin datorpartner om de kör fast. Dock så gäller detta framförallt i 
spelandet på datorn då det utifrån intervjuerna är den huvudsakliga aktiviteten för barn när de 
använder datorn på förskolan.  
 
Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar 
Vad som ofta kommer upp från våra intervjuer är hur barnen sitter tillsammans och 
samarbetar när de spelar spel. De hjälper varandra med allt vad det innebär så som lyssna, 
berätta, reflektera, uttrycka sina uppfattningar. Vi har fått många exempel på hur de mer 
kunniga hjälper nybörjarna kring datorn från intervjuerna och i litteraturen görs även gällande 
att datorn är en bra grund för samspel mellan barn och barn eller barn och pedagog, enligt 
Tyden och Andrae (2000).  
 
Från en intervju fick vi även höra att barnen ofta sitter och sjunger med i ramsor som finns i 
vissa av spelen. Barnen kan berätta när de sitter flera tillsammans vid datorn, för att förklara 
hur någonting fungerar eller om ett barn sitter själv kan denne ropa på någon som de vet kan 
hjälpa, fick vi veta under intervjuerna. Barnen reflekterar sedan med hjälpen hur de skall ta 
sig vidare och uttrycker på det sättet för sin kompis att de förstått eller inte. Pratet kring 
datorn kan även tas från datorn med in i annan lek, som en pedagog som vi intervjuade 
berättade för oss, att barnen lekte mycket att de reste utifrån att de kunde titta på kartor på 
bland annat sidan Eniro.se. 
 
Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå 
rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler 
På många av de förskolor som vi har varit på och intervjuat så finns det någon sorts 
tidsbegränsning för hur länge barnen får sitta vid datorn eller så har de haft det i alla fall. Det 
rör sig ofta om femton till tjugo minuter per barn och tiden hålls med hjälp av en äggklocka 
eller liknande på de flesta ställen. Med äggklockan så kan barnen själva hålla reda på tiden 
och den visar tydligt när tiden är slut eftersom att den ringer när den når noll. Sedan brukar 
det också finnas begränsningar för hur många barn som får sitta vid datorn samtidigt. Detta 
kan se lite olika ut, på ett ställe så har man bestämt att bara två barn får sitta vid datorn 
samtidigt medan på en annan förskola så får barnet som styr musen bestämma hur många 
kompisar som denne vill ha med sig vid datorn, men det brukar inte vara mer än två- tre 
stycken som sitter med vid datorn. Både när det gäller tiden och antalet barn vid datorn så 
upplever pedagogerna att barnen följer de utsatta ramarna med förhållandevis noggrannhet.  
 
När det gäller antalet barn vid datorn så påpekar till exempel Papert (1999) att datorn just är 
ett bra verktyg och en bra möjlighet för barnen att träna och lära i samspel med andra. 
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Strandberg (2006) säger också han att om datorn används på ett pedagogiskt sätt så ger den 
barnen en chans att träna på att kommunicera och samarbete.  
 
Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att 
förstå sin omvärld 
Något som sågs som en av datorns stora styrkor var datorns möjlighet till att hitta kunskap 
och att hitta denna kunskap snabbt. Detta gjorde att barnen kunde få svar på sina frågor 
snabbt. Detta användes på många av förskolorna vi besökte under intervjustudien och sågs 
som väldigt bra. De pedagogiska spelen lärde även barnen färger, siffror och bokstäver enligt 
de intervjuade pedagogerna. Papert menar att det är pedagogens intresse och kunskap om 
datorn som avgör hur mycket barnen lär sig av den (1999). Vilket pedagogerna påpekade 
under intervjuerna. De pedagoger som kände sig mer säkra på datorn använde den på flera sätt 
än de som kände sig osäkra. Så att upptäcka sin omvärld med hjälp av datorn kan ses som en 
uppgift för pedagogen.  
 
Används Internet i arbetet med datorn kan det öppnas många möjligheter för barnen att förstå 
sin omvärld enligt Papert (1999). Symboler, begrepp och samband kan barn lära sig med 
pedagogiska datorspel men det finns en uttryckt önskan att kunna jobba mer skapande med 
barnen och datorn för att lära och upptäcka med barnen enligt de intervjuade. Alexandersson, 
Linderoth och Lindö (2001) Belyser att datorn, med hjälp av sin mångsidighet, kan tilltala 
flera olika inlärningsstilar.  
 
Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att 
uttrycka tankar 
(Papert, 1999; Trageton, 2005; Tyden och Andrae, 2000 och Strandberg 2006) belyser 
samtliga att barnets lärande vid datorn blir effektivt om lärandet sker i samspel med någon 
annan. Strandberg (2006) säger att datorn främjar ett kollektivt lärande då barnen allt som 
oftast sitter i par eller mindre grupper när de ska göra något vid datorn. De intervjuade 
pedagogernas tankar kring datorn som ett läroverktyg som inbjuder till samarbete och 
kommunikation stämmer väldigt bra överens med det som författarna säger. 
 
 Just barnens samarbete vid datorn nämner samtliga intervjuade pedagoger som något positivt 
med att ha en dator på avdelningen. Pedagogerna berättar också att när barnen sitter vid 
datorn så är det sällan som någon pedagog behöver rycka in och hjälpa till om barnen till 
exempel kört fast i ett spel eller om de vill spela något annat, utan då vänder sig gärna barnen 
till någon kompis istället.  
 
Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för 
skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner 
Att lära sig ord och begreppsförråd och en förmåga att leka med ord är enligt de intervjuade 
pedagogiska datorspel bra på. Denna metod att lära lyftes under flertalet gånger upp för att 
förklara vad barnen lärde sig vid datorn, när spel diskuterades. De intervjuade pedagogerna 
påstods att barnen lär sig mycket språk och matematik med hjälp av de pedagogiska 
datorspelen på förskolorna. En av pedagogerna använde sig även av programmet Word som 
hon använder som skrivprogram där hon lyfte att barnen kunde skriva med stora bokstäver 
som det uppskattade och även bad om att få göra. Samtalen kring datorn lyfts fram i 
litteraturen som en del för att kunna lyfta barnens kunskapsbank säger Tyden och Andrae 
(2000). De vi intervjuat säger att de sitter med barnen tills de kan spelen själva eller om en 
kompis kan hjälpa så anses det som bra.  
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Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 
erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama 
Pedagogerna säger att på förskolorna så är det leken, sången och bilder som får mest utrymme 
när barnen jobbar vid datorn och detta beror på att den huvudsakliga uppgiften som datorn har 
på förskolan är att fungera som spelmaskin där barnen kan spela pedagogiska spel. Dessa spel 
brukar ofta vara lekfulla och innehålla ramsor och sånger som barnen brukar sjunga med i. 
Barnen får också se en del bildspel och dokumentationer på datorn.  
 
Pedagogerna säger att de största orsakerna till varför de inte jobbar mer skapande med barnen 
vid datorn är att de inte ser sig ha kunnandet för att göra detta. Trageton (2005) säger att IKT 
är starkt sammanlänkat med just lek och skapande.  
 
Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form 
samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum 
Vi har tidigare tagit upp att pedagogen spelar en viktig roll för barnens lärande. En 
övergripande trend bland de intervjuade är att de säger att de sitter med till dess att barnen kan 
hantera spelen och sedan låter de barnen tillsammans utforska spelen. Bland annat Trageton 
(2005) trycker på betydelsen av dialog vid datorn. Så när pedagogerna säger att barnen lär sig 
matematik och svenska vid datorn är vi inte säkra på att detta görs på ett medvetet sätt. Då vi 
får intrycket av att barnen ofta får sitta själva med kompisar vid datorn och pedagogens 
kunskap sällan utnyttjas. Barnen lär sig även kring datorn och då bland annat tid, då oftast 
genom att datoranvändandet på många av förskolorna är tidsbegränsat till 15-20min per barn. 
Vilket gör att barnen lär sig hur länge det är, enligt de intervjuade. Vad alla de pedagogiska 
datorspelen lär ut kan vi inte svara på men att de lär ut matematik, språk och begrepp säger 
pedagogerna.  

Sammanfattning 
För att sammanfatta hur vi svarat på syftet kan vi säga att det finns mycket möjligheter hos 
pedagogerna för att uppfylla strävansmålen med hjälp av datorn. Men att det tydligt 
framkommit att många av pedagoger inte utvecklas i sitt dator användande ut ett pedagogisk 
synsätt. Strävansmålen arbetar pedagogerna mot när de använder sig av datorn men inte på ett 
medvetet utvecklande sätt, utan mer som en spelmaskin och som hjälp vi administrativa 
uppgifter. 
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Egen diskussion 

Vad vi sett under våra Vfu-perioder, under litteraturstudier och vid våra intervjuer är att 
barnen ofta leker med datorn genom att spela spel. Detta var något vi misstänkte då det är 
något som vi sett mycket av. Då det nästan uteslutande var att spela spel barnen gjorde, detta 
speglade resultatet i vårat arbete. Vi själva hade gärna sett att barnen erbjudits att jobba mer 
med lekfullt skapande vid datorn. Anledningen till att detta inte skedda tror vi beror på att 
pedagoger ofta inte ser hur datorn egentligen kan användas, varför det är så ser vi är en 
kompetensfråga. Miljön kring datorn var en del vi innan detta arbete inte reflekterat över men 
under arbetet har det gått upp för oss att miljön kring datorn är väldigt viktig. Detta av flera 
orsaker som till exempel att barnen samspelar mycket vid datorn och ofta sitter längre 
perioder vid den. Då är det viktigt att datorn är anpassad fysiskt för barnen så de inte får ont i 
nacken och att det är en lugn miljö så barnen kan koncentrera sig på lärande och lek och inte 
på högljudda kompisar som leker i närheten. Vi kan dock tänka oss att det är svårt att hitta 
balansen mellan att ha datorn på en plats som är tillgänglig men ändå är tyst och lugn.  
 
Att strävansmålen kan arbetas mot med datorn är det för oss ingen fråga om längre. Men hur 
vi jobbar med datorn är det viktiga. Att bara sätta barnen vid datorspel anser vi inte var den 
bästa pedagogiska lösningen för att få ut det mesta av datoranvändandet i förskolan. Då skulle 
vi hellre se att en vuxen tillsammans med barnen utforskade datorns möjligheter på ett lekfullt 
och skapande sätt. Barnens datorkunskap sträcker sin då sällan längre än att de kan sätta på en 
dator och spela spel. För att lära sig ytterligare krävs det att en pedagog sitter med och visar 
på datorn potential, med Internet och skapande program som exempel.  

Våra tankar för framtiden 

Vad vi tar med oss för våran kommande yrkesroll som förskolelärare är att datorn har få 
begränsningar. Genom kunskapen om datorn och en vilja att använda den kommer vi kunna 
nå strävansmålen bara vi ser till möjligheterna med datorn. Datorn för oss har blivit mer än 
bara ett objekt utan en plattform utan begränsningar där det är vi som sätter begränsningarna 
med våran idé rikedom. Genom samhällets utveckling ser vi också att datorns får en större roll 
vilket vi ser som viktigt att ta in då barnen skall förberedas för ett liv i samhället. 
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Fortsatt forskning 
Då vi har haft som mål att se hur verksamma pedagoger använde sig av datorn för att nå 
strävansmålen. Skulle en intressant fortsättning enligt oss vara att se vad som kan förbättras i 
barnens användande av datorn. För att på detta sätt kunna få en kunskap hur datorn kan 
användas på bästa sått. En viktig faktor vi såg när vi intervjuade var att pedagogerna inte 
kände att de hade tid att utveckla sig, så att ta reda på hur man skulle kunna utveckla 
pedagogernas användande ser vi som intressant. 
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Bilaga 1 

Kvales 12 punkter för en kvalitativ forskningsintervju 

 
1. Livsvärlden är en väsentlig del av den kvalitativa forskningsintervjun där den intervjuade 
bli frågad om sina ställningar till något i dennes vardag. Detta för att kunna sätta sig in i den 
intervjuades ställningar och uppfattningar om ämnet som diskuteras. När intervjun sedan 
analyseras kan vi ställa oss till den beskrivna livsvärlden eller till personen som beskriver sin 
livsvärld. 
 
2. Mening här syftar Kvale på att det är viktigt att se vad den intervjuade menar. Att här tolka 
vad och hur det sägs är viktigt. Vilket tonfall personen har, ansiktsuttryck och kroppsliga 
uttryck. Det är viktigt att kunna tolka och läsa av personen, läsa mellan raderna. För att kunna 
ge utvecklande frågor till den intervjuade på rätt plan. Kvale tar upp att dolda budskap kan 
uppfattas av intervjuaren och skickas tillbaka som frågor. För att göra avlästa uppfattningar 
till faktiska. 

 
3. Kvalitén i intervjun bygger på att få en nyanserad bild av den intervjuades livsvärld. Där 
beskrivningen och tolkningen bestämmer hur kvalitativ en forskningsintervju är. Otolkade 
beskrivningar är det som man stävar efter för att få kvalitet i sin intervju.   

 
4. Det deskriptiva i en intervju bygger på att få precisa förklaringar av den intervjuade så att 
intervjuaren kan göra tolkningar från intervjun. Att söka svaren i intervjun så att de blir 
precisa med andra ord. 

 
5. Det specifika i intervjun säger att den intervjuade ska berätta i detalj hur de ser på något 
eller tänker, för att på så sätt få individens ställning och inte en allmän uppfattning av frågorna 
som ställs.  

 
6. Förutsättningsmedvetandet är att vi som intervjuare kan kommer med påståenden och 
förutfattade meningar. Men att tänka på i en kvalitativ intervju är att vara kritisk till sina 
påståenden och se till vad som inte sägs och att inte använda sig av för mycket 
färdigformulerade frågor. Då den intervjuade då kan styrs in på banor av intervjuaren. 

 
7. Fokusering är som det låter en fokusering på ett område hos den intervjuade till exempel 
datorn. Som sedan är utgångspunkten i intervjun. Det den intervjuade väljer att belysa är då 
anknutet till datorn till exempel. 

 
8. Mångtydigheten i en kvalitativ intervju skall utvärderas, det kan vara motsägelsefulla 
uttalanden som kan bero på bristande kommunikation eller på den intervjuades 
personlighetsstruktur. Men det kan också vara så det är i den intervjuades levnadsvärld. Men 
det är intervjuarens uppgift att lösa dessa motsägelser i intervjun. 

 
9. Förändring kan ske under en intervju enligt Kvale då den intervjuade får nya insikter i sitt 
tänkande. Vilket gör att uppfattningar hos den intervjuade ändras. 

 
10. Känslighet hon intervjuaren är av vikt för att kunna komma den intervjuade när och få 
nyanserade och djupa svar. Det är då viktigt att kunna området man intervjuar om så man vet 
när det är läge att ställa följdfrågor och inte. 



35 

 
11. Mellanmäsklig situation är att samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade kan 
skapa känslor som både är positiva eller negativa.  Att intervjuaren är medveten om detta skall 
är bra och behöver inte alltid ses som en felkälla.  Men det är någonting man skall ta i 
beräkningarna när intervjuerna analyseras. 
 
12. Positiv upplevelse är att den intervjuade kan känna att intervjun gett mycket. Att den ger 
nya insikter om intervjuaren har gjort ett bra jobb (Kvale, 1997). 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
1.) Hur använder du dig av datorn? 
 
1. 2) Var känner du att du har din styrka då det gäller att använda datorn med barnen? 
 
2.) Anser du dig kunna se hur barnen lär sig med datorer? 
 
3.) Vad är tanken bakom att ni använder datorer på avdelningarna? 
 
4. ) På vilket sätt bidrar datorn till ditt arbete som förskollärare 
 
5. ) Finns det någonting du skulle vilja veta mer om kring datorn, för att kunna använda 
datorn bättre?  
 
6. ) Vilken betydelse anser du att pedagogen har för barnens lärande vid datorn?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

Bilaga 3 

Lpfö 98 Strävansmål 

Mål 
Förskolan skall sträva efter att varje barn 
• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 
• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 
• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla 
och respekt för andra kulturer, 
• utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och 
ge uttryck för sina uppfattningar, 
• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, 
att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter 
samt ta ansvar för gemensamma regler, 
• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 
samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, 
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband 
och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, 
• utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga 
att kommunicera med andra och att uttrycka tankar, 
• utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga 
att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen 
av symboler samt deras kommunikativa funktioner, 
• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 
upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 
som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, 
• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera 
med hjälp av olika material och tekniker, 
• utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik 
i meningsfulla sammanhang, 
• utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen 
tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum 
• utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp 
och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande 
om växter och djur och 
• som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella 
identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska 
som på sitt modersmål. (Lpfö 98, s9) 
 
 




