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Abstrakt 

Syftet med vårt arbete var att synliggöra i vilken utsträckning samt beskriva på vilket sätt 

datorer implementeras i det pedagogiska arbetet i förskolan (förskoleverksamheter). För att 

uppnå det framställda syftet genomförde vi en enkätundersökning bland yrkesverksamma 

pedagoger på ett antal förskolor. Målgruppen var förskollärare och barnskötare. Valet att 

inkludera barnskötare i studien baserades på att verksamma i förskolans värld arbetar efter 

samma regelverk, i detta fall Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) men kan ha 

väldigt olika förhållningssätt och förutsättningar som bland annat kan bero på 

utbildningsform. För att kunna synliggöra implementeringen på ett tillförlitligt sätt behövdes 

många respondenters erfarenheter och uppfattningar, därför valdes en kvantitativ enkätstudie 

som metod. Empirin bearbetades samt analyserades utifrån den fenomenologiska och 

fenomenografiska ansatsen samt den kvantitativa innehållsanalysen och den deskriptiva 

statistiska analysen. Två kvantitativa samt två kvalitativa analysmetoder användes för att 

kunna påvisa ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Utifrån analysen har vi fått fram resultat 

som visar att pedagogers förhållningssätt har en stor betydelse för hur stort utrymme datorn 

får i verksamheterna. Förutsättningarna för att en datorimplementering ska kunna ske har visat 

sig vara utbildning, intresse, rumsliga förutsättningar och tillgången på datorer. 

 

Nyckelord: Förskola, dator, IKT, pedagogers förhållningssätt.  
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1. Inledning 

Vi är två förskollärarstudenter som studerar vid Luleå Tekniska Universitet. Under vår 

utbildning har vi bland annat genomfört verksamhetsförlagd utbildning på totalt 10 förskolor. 

Vi har aldrig haft verksamhetsförlagd utbildning tillsammans eller varit på samma förskolor 

men vi har ändå uppmärksammat samma sak, avsaknaden av datorer i 

förskoleverksamheterna. Vi diskuterade detta tillsammans och funderade om det vi observerat 

förekommer på fler förskolor och vad pedagoger har för förhållningssätt gentemot datorer. 

Med detta som utgångspunkt har denna studie växt fram. Genomgående i vår studie när vi 

använder begreppet yrkesverksamma pedagoger avser vi både förskollärare samt barnskötare. 

Vi valde att inkludera barnskötare i vår studie då de finns representerade i de flesta arbetslag. 

Datorer och teknik finns nästan överallt i vårt samhälle. Vare sig vi vill eller inte blir vi mer 

eller mindre tvingade att lära oss denna nya teknik. Bjurulf (2013) framhåller att datorer 

absolut kan vara en resurs i förskoleverksamheter förutsatt att pedagogerna har den kunskap 

som krävs för att barnen ska vilja upptäcka, undersöka och lära. Ellneby (2005) 

problematiserar datorns plats i förskolan. Hon menar att pedagogerna måste ha ett kritiskt 

förhållningssätt till datorn och förstå att barnen inte själva kan sortera och granska den 

information och kunskap som finns att tillgå. Författarna framhåller tydligt att en 

grundläggande kunskap om datorns möjligheter samt för- och nackdelar är av stor vikt då 

datorer implementeras i förskolan. Ellneby anser att barn som sitter mycket vid datorn kan gå 

miste om kunskapssökande i det verkliga livet. Hon menar att barn har behov av att uppleva 

och upptäcka fysiskt med alla sina sinnen och inte bara söka svar via en dator men 

understryker att ”det ena behöver inte utesluta det andra” (2005, s. 71). Vi vill med denna 

studie synliggöra i vilken utsträckning datorer implementeras i det pedagogiska arbetet i 

förskoleverksamheter samt hur verksamma pedagoger förhåller sig till datorn som verktyg. 

Pedagogernas uppfattningar om datorer i det pedagogiska arbetet och hur de olika 

uppfattningarna påverkar barns lärande och utveckling redovisas och diskuteras.  

Genom hela arbetet har vi tagit lika stort ansvar. Litteraturen valde vi att dela upp för att 

sedan delge varandra det väsentliga. All text, enkäten samt diagram har vi tillsammans arbetat 

fram och utformat.  
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2. Syfte 

Syftet är att synliggöra i vilken utsträckning samt beskriva på vilket sätt datorer 

implementeras i det pedagogiska arbetet i förskoleverksamheter. 

 

2.1 Frågeställningar 

 Hur förhåller sig pedagoger till datorer som verktyg i det pedagogiska arbetet? 

 

 Vilken uppfattning har pedagoger angående barns datoranvändande i förskolan? 

 

 Hur beskriver pedagoger sin kunskap om användning av datorer i 

förskoleverksamheten? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras tidigare forskning som kopplas till våra frågeställningar. Vidare så 

redogörs det om och på vilket sätt läroplanen stödjer datoranvändande i förskolan. Slutligen 

beskrivs det fenomenologiska perspektivet och den fenomenografiska ansatsen som vi utgår 

ifrån i detta arbete.  

3.1 Informations- och kommunikationsteknikens framväxt  

I dagens samhälle omges människor ständigt av teknik som tillkommit för att underlätta 

vardagen. Liberg i Myndigheten för skolutveckling (2007) menar att samhället förändras 

konstant. Under vissa tidsperioder sker förändringar relativt långsamt men i dagens samhälle 

inträffar förändringar i hög fart. Vidare nämner Liberg att uppkomsten av Informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) har påverkat hur vi lever samt kommunicerar och beskriver ett 

antal banbrytande händelser som haft stor betydelse för människans kommunikationsmönster. 

Bland annat uppkomsten av persondatorerna och internet. 

I Sverige bildades1994 Informationsteknologikommissionen (IT-kommissionen) på uppdrag 

av regeringen (Statens offentliga utredningar [SOU], 1994:118, 1995). Kommissionens syfte 

var att främja användningen av informationsteknologin inom olika nivåer i landet, bland annat 

i riksdagen, i kommuner och inom den privata sektorn. Informationsteknologins genombrott 

menar IT-kommissionen skapar nya villkor och möjligheter för människan och samhället. 

Möjligheterna att kommunicera, lösa problem, utnyttja kunskap och lära ska med hjälp av IT 

utvecklas och vara tillgängliga för alla. Vidare påpekas det att IT inom skolans värld ska 

främja lärandet genom en förnyad och utvecklad pedagogik samt frigöra kreativitet och öka 

möjligheterna för utveckling hos varje individ. ”Tänk om alla unga i skolan skulle ha tillgång 

till datorer och möjlighet att få direktkontakt med all världens kunskap” (SOU 1994:118, 

1995, s. 4).  

Informationstekniken skapar nya förutsättningar för förändring av innehåll och arbetsformer 

och kan ge bidrag till pedagogisk förnyelse. För många vuxna i förskolan och skolan är datorn 

fortfarande ett nytt redskap. Att använda datorn och utveckla nya arbetsformer påverkar både 

verksamheten och lärarrollen. (Appelberg & Eriksson, 1999, s. 47) 

Från mitten av 1990-talet fram till idag har olika forskningsprojekt visat att utvecklingen av 

IKT i förskolans och skolans värld har stagnerat. En majoritet av pedagogerna i dessa 

forskningsprojekt har fortfarande en negativ inställning till implementeringen av IKT i 

verksamheterna. Detta anser forskarna till viss del kan bero på bristfällig kompetens och 

osäkerhet. IKT användning innebär en förändrad situation för lärare, denna förändring menar 

Calderon (2012) att lärare kan uppleva som skrämmande. 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) utförde under 1999 ett projekt där cirka 700 barn 

från tre skolor i årskurserna förskoleklass upp till år fem ingick. Syftet med projektet Lärande 

via InformationsTeknik var att synliggöra på vilket sätt barn hanterar datorn som verktyg i 

lärandet. Slutsatsen Alexandersson et al. dragit är att användningen av datorer kan erbjuda 

möjligheter till lärande, utveckla kreativiteten och gynna skrivutvecklingen men ”Det finns 

inte något självklart och entydigt samband mellan tillgången på teknik, förändrad verksamhet 
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och ökat lärande” (s. 14). Som främsta hinder i utvecklingen anser de vara pedagogernas 

okunskap kring datorn som hjälpmedel och resurs i arbetet tillsammans med barnen. Detta 

skapar en osäkerhet hos pedagogerna och på grund av denna osäkerhet prioriteras inte datorn 

som ett verktyg i det pedagogiska arbetet. Vidare framhålls att de förväntningar som finns på 

datorer som kvalitetshöjare i verksamheten inte alltid uppfylls. Det framgår i förskolans 

uppdrag (Skolverket, 2010) att multimedia och informationsteknik kan användas i 

verksamheten men det är inget som säger att det är absolut nödvändigt för att ett lärande och 

en utveckling ska ske. Metoder för lärande som fungerat under en längre tid kan vara svåra att 

förnya. Då Lpfö 98 (Skolverket, 2010) är så öppen för tolkning kan det bli svårt att motivera 

de nya och moderna arbetssätten. Fast (2008) genomförde en studie om hur sju barn med 

olika bakgrund lärde sig läsa och skriva. I studien ingick intervjuer med pedagoger där deras 

förhållningssätt gentemot populärkulturen stod i fokus. Fast ställde sig frågande till 

pedagogernas avståndstagande till barnens intressen, däribland datorer. ”Varför utnyttjar de 

inte något som så uppenbart ger barnen glädje och ger dem erfarenheter och kunskaper?” 

(Fast, 2008, s. 128). Även Hvit (2010) problematiserar detta i sin artikel där hon förklarar att 

barn kommer till förskolan med olika erfarenheter i sina ryggsäckar, erfarenheter som 

förskolan bör ta tillvara på. Liberg (i Myndigheten för skolutveckling, 2007) anser att 

pedagoger måste börja inkludera olika yttringar av populärkultur samt olika medier och 

datorer i lärandet. 

Att på allvar föra in nya medier och populärkultur i diskussionerna om elevers 

skriftspråklighet ställer stora krav på skolan vad gäller kunskaper och förändrade attityder. I 

skolvärlden finns djupt cementerade föreställningar som måste luckras upp. Till dessa hör att 

nya medier och populärkultur utgör ett hot mot traditionellt skrivande och läsande. (Liberg i 

Myndigheten för skolutveckling, 2007, s.11) 

 

3.2 Pedagogers förhållningssätt till datorer i förskolan 

Pedagoger i förskolan är förebilder för barnen och därför är deras förhållningssätt en viktig 

del av de olika uppdrag de ålagts av Skolverket. Uppdraget innebär bland annat att ge barn de 

möjligheter och förutsättningar de behöver för att utveckla en grundläggande kunskap inom 

olika områden. Persson och Campner (2000) menar att pedagogernas attityder gentemot IT är 

det som avgör hur stort utrymme IT får i verksamheten. De skriver att ”Som förebild ska man 

förmedla ett intresse att lära det nya” (s. 185). Vidare känner författarna oro över den 

begränsade och varierande tillgången på datorer i landets förskolor, något de tror kan bidra till 

ökade kunskapsklyftor i samhället. Pramling (2009) betonar hur viktigt det är att som pedagog 

ta tillvara på barns erfarenheter och att utgå från dessa i det pedagogiska arbetet. Om 

pedagoger ignorerar dessa erfarenheter kan de enligt Fast (2008) bli uteslutna ur barnens 

livsvärldar. Enligt Stensmo (2002) är livsvärlden ”den verklighet människan tar för given i 

sina vardagsaktiviteter; den är konkret, oreflekterad och förvetenskaplig” (s. 109). Marsh 

(2004) menar att pedagoger kan känna sig exkluderade från barns livsvärldar på grund av att 

de ibland inte besitter samma kunskap om till exempel datorer som barnen. Vidare förklarar 

Marsh att bristen på kunskap kan härröra från tidigare utbildningar som inte lagt någon vikt 

vid teknikkunskap och vilken betydelse teknik kan ha som verktyg för barns möjligheter att 
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utveckla multimodala kunskaper. Vidare menar Marsh samt Fast att pedagoger kan vara fast i 

ett traditionellt synsätt där datorer inte har någon betydelse för barnens utveckling. 

Ellneby (2005) beskriver att många pedagoger kan uppleva tekniken som ett hot mot den 

traditionella yrkesrollen då de känner att de förlorar kontrollen gentemot barnen. Detta kan då 

leda till att pedagogerna känner sig omoderna och att den långa erfarenhet de besitter inte 

längre är värdefull. Att pedagoger i förskolan har stor betydelse för barnens möjligheter till 

lärande och utveckling inom begreppet IKT slår Alexandersson et al. (2001) fast i sitt 

forskningsprojekt. Projektets syfte var att undersöka och beskriva mötet mellan barn och 

datorer och hur detta påverkar lärandet. Pedagogernas kunskap kring datorer och annan teknik 

beskrivs som avgörande för vilken plats datorn får i verksamheten. Appelberg och Eriksson 

(1999) lyfter fram att de pedagoger som ofta motsätter sig ny teknik i verksamheten är de som 

inte har kunskaper om ämnet. De vill därför inte använda sig av datorer i det pedagogiska 

arbetet på grund av osäkerhet. Fast styrker detta i sin studie där intervjuade pedagoger 

framhåller att de känner sig exkluderade från barnens livsvärldar på grund av sin okunskap. I 

och med exkluderingen kan pedagogerna inta en avståndstagande roll mot sådant som för dem 

är främmande, till exempel datorer.  

Även Hvit (2010) tar upp att okunskap om teknik kan leda till passivitet hos pedagoger men 

genom att tillsammans med barnen, eller i arbetslaget utforska och experimentera kan 

kunskapen växa och intresset för teknik öka. Appelberg och Eriksson (1999) menar att om 

datorn ska bli en del av verksamheten så måste alla pedagoger utveckla sin kunskap om 

datorns användningsområden samt diskutera hur datorn ska introduceras i barngruppen. 

Alexandersson et al. (2001) visar i sitt forskningsprojekt hur de pedagoger som känner 

osäkerhet förhåller sig gentemot datorn i verksamheten och barnen som nyttjar den. Barnen 

frågade snarare en kamrat istället för en vuxen när de stötte på problem vid datorn. Vidare så 

reflekterade inte gärna pedagogerna med barnen om vad de gjort vid datorn då de kände sig 

osäkra inför uppgiften. Pedagogerna hade ett kontrollerande och styrande förhållningssätt när 

barnen skulle använda datorn, vilket ledde till att barnen inte fick några större möjligheter att 

på eget initiativ utforska innehållet. Appelberg och Eriksson framhåller att pedagoger som 

varit skeptiska till att införa datorn i verksamheten inte är skeptiska enbart för att de saknar 

kunskap men också för att de är osäkra hur verksamheten kommer att förändras och hur de 

själva måste ändra sitt arbetssätt i och med implementeringen.  

Alexandersson et al. (2001) samt Appelberg och Eriksson (1999) skriver att i projekten där 

datorer implementerats i verksamheterna har flera av pedagogerna upplevt att 

datoranvändningen har varit mycket positiv för den sociala gemenskapen. De menar vidare att 

IKT ger verksamheten mångfald och att datorn kan användas i många olika varierande 

aktiviteter. Att använda sig av didaktiska frågor, såsom hur, vad och varför, kan underlätta när 

datorer ska implementeras i förskoleverksamheten (Bjurulf, 2013). Vidare skriver Bjurulf 

”Min mening är att datorn har många användningsområden, men att det bör vara barnens 

intressen och nyfikenhet, samt syftet med styrda aktiviteter som avgör på vilket sätt datorn 

används” (2013, s. 93). 
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3.3 Läroplanens stöd beträffande datoranvändning i förskolan 

Det nya innehållet som tillkommit i Lpfö 98 (Skolverket, 2010) är bättre anpassat för att passa 

in i dagens samhälle, ett samhälle där teknik är av stor betydelse. ”Förmåga att kunna 

kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av 

ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Skolverket, 2010, s. 6).  

 

Skolverket (2009) redovisade i sin delrapport Dnr U2008/6144/S att delar av de mål som 

finns i Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) rörande bland annat 

teknik måste förtydligas och kompletteras för att på så vis förstärka det pedagogiska arbetet. I 

den reviderade läroplanen finns inget tydligt mål för användning av datorer. Det framgår i 

Lpfö 98 (Skolverket, 2010) att ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (s. 5) 

samt att ”Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som 

utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (s. 6). Vår tolkning av 

detta är att verksamma pedagoger i förskolan ska sträva efter att stötta barnen i deras 

utveckling och ge barnen de bästa förutsättningarna inför framtiden.   

Som Liberg (i Myndigheten för skolutveckling, 2007) påpekar förändras samhället och så 

även den gemensamma referensram som samhället bygger på. Verksamma pedagoger inom 

förskolan bör således uppmärksamma och diskutera vad som i dagens samhälle är relevant för 

barnens framtid. Upplysningstjänsten vid Skolverket (personlig kommunikation, 24 oktober 

2013) skriver att det är upp till de professionella pedagogerna att göra egna tolkningar 

angående begreppen teknik och media. Om en pedagog tolkar begreppet teknik som att hur 

barnen på bästa sätt kan klippa med en sax så är det en korrekt tolkning. Om en annan 

pedagog tolkar begreppet teknik som att jobba med persondator tillsammans med barnen så är 

det också en korrekt tolkning av begreppet. Det är alltså upp till pedagogerna att tillämpa 

datorn på olika sätt i den pedagogiska verksamheten. I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) går det 

dock att utläsa ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter 

och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa” (s. 9-10) 

samt ”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande 

processer som i tillämpning” (s. 7).  

 

3.4 Teoretisk ram 

Vid studier av människors erfarenheter och uppfattningar anser vi att en fenomenologisk- och 

en fenomenografisk ansats kan bidra till att på ett vetenskapligt sätt förklara varför människan 

uppfattar något på ett visst sätt och därmed få fram ett tillförlitligt resultat av det som 

studerats. Som det framgår i avsnitt 3.3 så tolkar människor begrepp utifrån hur de erfar 

något. För att förstå individers tolkningar behövs en djupare förståelse för deras livsvärldar,  

livsvärldar som vi kan närma oss med hjälp av fenomenologiska- samt fenomenografiska 

analyser. 

3.4.1 Fenomenologi och Fenomenografi 

Fenomenologin och fenomenografin har forskningsobjektet gemensamt. Båda dessa ansatser 

jobbar mot att synliggöra ”det mänskliga erfarandets och medvetandets natur” (Marton & 
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Booth, 2000, s. 153-154). Något som skiljer dessa ansatser åt är, enligt Stensmo (2002), bland 

annat att fenomenologen menar att det är i människans sinne fenomenen existerar medan 

fenomenograferna anser att fenomenen existerar i omvärlden. Enligt Marton och Booth 

(2000) så vill fenomenologen förklara en individs livsvärld, den verklighet som uppfattas av 

människan. Stensmo framhåller att arbetsmaterialet som den fenomenologiska forskningen 

består av är människors beskrivningar av livserfarenheter och livshändelser. Ett 

fenomenologiskt perspektiv, menar Lindgren i Starrin och Svensson (1994), kräver att 

forskare sätter sina egna erfarenheter och förutfattade meningar åt sidan och undersöker olika 

livsvärldar som de med avsikt gjort sig främmande inför. Detta stadie kallar Husserl (2004) 

transcendentalt ego. Att som forskare uppnå detta transcendentala ego menar Husserl kan vara 

problematiskt då alla människor existerar i olika livsvärldar. Låt oss säga att tre forskare ska 

undersöka samma fenomen. Dessa tre forskare kommer undermedvetet att projicera sina egna 

erfarenheter och värderingar när fenomenet undersöks om de inte lyckats inta det 

transcendentala egot.  

Fenomenograferna däremot försöker identifiera människors olika uppfattningar och därefter 

beskriva de variationer som synliggörs i en genomförd studie. Vidare så skiljer 

fenomenograferna ”mellan vad något är och vad något uppfattas vara” (Stensmo, 2002, s. 

118). Inom fenomenografin benämns två olika perspektiv, den första ordningen och den andra 

ordningen. Den första ordningen kännetecknas av fakta eller vad något är, den andra 

ordningen förklarar hur något av en människa uppfattas eller upplevs. (Larsson, 1986; 

Stensmo, 2002). Att som människa uttala sig om fenomen och situationer i omvärlden menar 

Marton och Booth (2000) sker omedvetet och oreflekterat. Uttalanden bygger på hur 

människan erfar något och hon jämför upplevda situationer med varandra, händelser kopplar 

hon till tidigare upplevelser, all fakta människan har spegelar hur hon uttalar sig om något. På 

detta vis förklarar Marton och Booth den första ordningens perspektiv. Den andra ordningens 

perspektiv ”innebär att man intar motpartens plats, försöker se fenomenet och situationen med 

dennes ögon, och uppleva personens erfarande i dennes ställe” (Marton & Booth, 2000, s. 

158-159). Forskare som ägnar sig åt den fenomenografiska ansatsen vill beskriva hur något 

uppfattas av människan. Det är alltså inte människans åsikter om något som är det centrala 

utan ”man kan säga att uppfattningar ofta är den oreflekterade grund på vilken åsikter vilar” 

(Larsson, 1986, s. 21). Marton och Booth framhåller att fenomenografin är en ansats som 

används för att hantera frågeställningar som är betydelsefulla för förståelse och lärande i en 

pedagogisk miljö. 

För att kunna besvara studiens frågeställningar behövs en inblick i respondenternas livsvärldar 

samt en vetskap om hur de uppfattar och förhåller sig till datorn som verktyg i det 

pedagogiska arbetet. Dessa två ansatser kommer fungera som teoretiska utgångspunkter 

genomgående i hela studien.  
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4. Metod 

Här beskrivs den enkätstudie som vi genomfört, dess uppbyggnad och genomförandet samt 

hur de olika analysmetoderna använts i arbetet.  

4.1 Etik 

Vid enkätstudien har hänsyn tagits till de fyra etiska aspekter som Vetenskapsrådet (2002) 

framtagit. Dessa fyra aspekter är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Förskolecheferna i de valda områdena informerades och de informerade i 

sin tur personalen om att vi skulle genomföra en enkätstudie gällande datorer i förskolan 

under en viss tidsperiod. Vidare så har missivbrevet (se bilaga 1) som delades ut i samband 

med enkäterna informerat om studiens syfte. I missivbrevet framgår det att deltagandet är 

frivilligt och att respondenterna är anonyma. Vid utlämnandet av enkäterna upplystes 

respondenterna om att enkäterna bara kommer att användas för denna studie.  

4.2 Urval 

Valet att utföra studien i enbart en kommun gjordes med tanke på att vi hade begränsad tid till 

att utföra studien, cirka två månader. Även logistiska omständigheter så som avstånd (se 

avsnitt 4.4) hade inverkan på vårt urval. Enkäten lämnades ut till yrkesverksamma pedagoger 

på 40 förskolor i en medelstor kommun i Sverige. 

De teoretiska utgångspunkter vi avsåg använda i vår studie krävde en stor variationsbredd hos 

respondenterna. Pedagoger i förskolan valdes som respondenter därför att syftet med studien 

var att synliggöra hur datorer implementeras i förskolan samt belysa pedagogers 

förhållningssätt. Inledningsvis genomfördes ett klusterurval, detta innebar att 

yrkesverksamma pedagoger i det valda geografiska området delades upp. Därefter gjordes ett 

slumpmässigt urval av de yrkesverksamma pedagogerna som representerade de valda 

områdena. Trost och Hultåker (2007) påpekar att vid klusterurval slumpas inte klustren utan 

de väljs ut strategiskt.  

4.3 Datainsamlingsmetod 

En kvantitativ enkätstudie med kvalitativa inslag har använts. En större skara respondenter ger 

en tydligare överblick om hur datorer implementeras i förskoleverksamheter. Den kvalitativa 

samt kvantitativa metoden har både styrkor och svagheter. Holme och Solvang (1991) samt 

Trost och Hultåker (2007) menar att kombinationen av kvalitativ och kvantitativ metod kan 

stärka varandra, vilket kan leda till en mer helhetsinriktad och nyanserad uppfattning av 

empirin.  

Enkäten (se bilaga 2) är utformad med sju frågor som har fasta svarsalternativ, två frågor med 

delvis öppna svarsalternativ samt två avslutande öppna frågor. Trost och Hultåker (2007) 

rekommenderar att öppna frågor läggs i slutet av enkäten där respondenten kan lägga till egna 

kommentarer och tankar. Eftersom det kan vara svårt att motivera respondenter vid 

enkätundersökningar menar Patel och Davidson (2011) att om svarsalternativen i enkäten 

varierar är risken mindre att de fastnar i ett svarsmönster. Därför har enkätens svarsalternativ 
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varierats med ja, ibland och nej samt instämmer helt, instämmer delvis och instämmer inte. 

Patel och Davidson menar att vid enkätundersökningar har forskaren bara en möjlighet att 

motivera respondenterna, detta via missiv. Med detta i åtanke har mycket tid lagts ner på att 

skapa ett tydligt och informativt missivbrev (se bilaga 1). Vid utformningen av missivbrevet 

tog vi stöd av Trost och Hultåker som bland annat rekommenderar att missivet ska se 

inbjudande ut. Vidare menar författaren att texten ska innehålla kort information och syfte 

med studien samt kontaktuppgifter och upplysningar om frågeställarna. 

4.4 Genomförande 

Berörda förskolechefer kontaktades. Avsikten var att förvarna dessa om att vi skulle komma 

under en bestämd tidsperiod och genomföra en enkätstudie samt för att få tillåtelse att besöka 

förskolorna i deras respektive ansvarsområde.  

När enkäten färdigställts testades den på tio personer som gav konstruktiv kritik. Utifrån 

kritiken förbättrades vissa formuleringar. Därefter skrevs enkäten ut i 130 exemplar och 

missivet i ca 50 exemplar. Vid utlämnandet av enkäterna presenterades studien kort och 

därefter lämnades enkäterna personligen ut till respondenterna. Svarstiden som 

respondenterna fick till förfogande var en vecka. Efter en vecka åkte vi personligen tillbaka 

till de berörda förskolorna för att samla in enkäterna. På några förskolor hade personalen 

glömt bort att fylla i enkäten så det fick en dag extra på sig att besvara den. I och med denna 

extra dag blev summan totalt 111 ifyllda enkäter.  

4.5 Analysmetod 

Vi har använt oss av kvantitativa samt kvalitativa analysmetoder vid analysen. Att använda 

olika metoder för att analysera empirin anser vi är motiverat då de olika metoderna ger en 

variation av resultat som kan bidra till en tillförlitlig helhetsbild. Kvantitativ innehållsanalys 

samt deskriptiv statistik analys representerar analysen av kvantitativ empiri medan den 

kvalitativa empirin bearbetades med den fenomenologiska samt fenomenografiska ansatsen.  

4.5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Enligt Bryman (2011) används den kvantitativa innehållsanalysen när forskaren ”vill 

kvantifiera innehållet utifrån kategorier som utformats i förväg” (s. 281). Berelson samt Holsti 

(1952, 1969, citerad i Bryman, 2011) definierar analysen med två egenskaper – objektivitet 

samt systematik. Objektivitet i detta sammanhang innebär att i förväg visa på hur empirin ska 

kategoriseras. Då det på förhand funnits fasta svarsalternativ till frågorna 1-5, 8 och 9 (se 

bilaga 2) så har risken för feltolkning minimerats. De fasta svarsalternativen har fungerat som 

kategorier när den insamlade empirin analyserades. Inga nya kategorier har skapats. 

Systematik innebär enligt Bryman att de regler som innehållsanalytikern formulerat 

praktiseras på ett principfast sätt för att undvika ”skevhet och felkälla” (s. 282). De frågor i 

enkäten som har fasta svarsalternativ har analyserats utifrån den kvantitativa 

innehållsanalysen. Tillvägagångssättet för att analysera enkätfrågorna med fasta 

svarsalternativ genomsyrades av objektivitet och systematik då dessa enkätfrågor inte gav 

utrymme för egna tolkningar eller gjorde det möjligt för oss att lägga till svarskategorier i 

efterhand.  
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4.5.2 Deskriptiv statistisk analys 

Patel och Davidson (2011) skriver att statistik är en egen vetenskap men det går att använda 

sig av statistik som verktyg för att bearbeta och beskriva empiri. Vidare menar de att det finns 

två typer av statistik; den deskriptiva (beskrivande) statistiken som används för att belysa 

forskningsproblemet med siffror samt den hypotesprövande (analytiska) statistiken som 

forskare använder sig av för att testa olika hypoteser. Vår analys utgår ifrån den deskriptiva 

statistiken. 

Den beskrivande statistiken syftar till att på ett överskådligt och strukturerat sätt skildra de 

väsentliga dragen i en mängd data som samlats in. Ofta utnyttjas olika typer av grafiska 

figurer för att ge läsaren en så klargörande beskrivning som möjligt över materialet. (Lantz, 

2009, s.9)  

I resultatet redovisas analysen av den insamlade empirin till frågorna 1-9 med diagram samt 

med tillhörande förtydligande text. Texten kan ses som ett komplement för läsaren att tyda 

diagrammen och bygger på vår analys samt våra tolkningar av det empiriska materialet. 

4.5.3 Fenomenologisk ansats som analysmetod 

Förhållningssättet gentemot respondenterna har genomsyrats av det fenomenologiska 

perspektivet. Genom att analysera enkäten i sin helhet med en fenomenologisk ansats kan 

respondenternas svar ge en inblick i deras livsvärldar. Dessa svar synliggjorde olika aspekter 

såsom ålder, utbildning samt beskrivningar av erfarenheter och tolkningar, då dessa frågor 

fanns för respondenterna att besvara i enkäten (se bilaga 2). Vår uppgift var att ”studera dessa 

berättelser (utsagor) och söka, beskriva och förstå den andres upplevelse/erfarande (…)” 

(Stensmo, 2002, s. 108).  Då det viktigaste i den fenomenologiska undersökningen är att 

förstå människans tolkning av ett visst fenomen är det centralt att forskaren använder sig av 

de ”fenomenologiska glasögonen” (Bjurwill, 1995, s. 49). Dessa glasögon är inga vanliga 

observationsglasögon. Ett av glasen riktas mot det som ska observeras och det andra riktas 

mot forskaren själv. Detta innebär att våra egna tankar och värderingar har utelämnats och 

enkäterna analyseras genom att vi intagit det fenomenologiska perspektivet, det 

transcendentala egot (se avsnitt 3.4.1). 

4.5.4 Fenomenografisk ansats som analysmetod 

Till enkäten finns inget facit som bestämmer vad som är rätt eller fel. Alexandersson (i Starrin 

& Svensson, 1994) skriver att: ”En central utgångspunkt för fenomenografin är nämligen att 

det inte finns ett rätt eller lämpligt svar (…)” (s. 123). Till de frågor som har halvöppna 

svarsalternativ har den fenomenografiska ansatsen använts därför att det är en metod som ger 

möjlighet att bestämma ”variationen av de uppfattningar om objekt och händelser i omvärlden 

som kan återfinnas hos en definierad grupp människor (…)” (Stensmo, 2002, s. 117), i detta 

fall verksamma pedagoger i förskoleverksamheter. Till fråga 10 och 11 (se bilaga 2) finns 

inga förutbestämda kategorier för att respondenternas föreställningar ska vara det centrala i 

resultatet och på så vis belysa hur datorimplementeringen uppfattas av respondenterna.  Fråga 

6 och 7 i enkäten (se bilaga 2) är halvöppna, vilket innebär möjligheten att välja ett fast 

svarsalternativ samt motivera detta val. Om ett svarsalternativ visat sig vara framträdande, det 
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vill säga att det återkommit frekvent vid analysen av enkäterna, har detta presenterats och 

belysts. Variationen av respondenternas svar har reflekterats kring med utgångspunkt i den 

fenomenografiska ansatsen. De varierande svaren från respondenterna har vid enkätanalysen 

bildat kvalitativt skilda kategorier. De kategorier som skapats har baserats på respondenternas 

svar. Till exempel kan svaren till fråga 7 Jag tycker att datorer i förskolan är en resurs för 

barnen vara ”Ja, det är ett bra verktyg för att leta kunskap.” och ”Ja, bra till informationssök.” 

Dessa har då bildat en kategori då svaren är likartade. 
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5. Resultat 

Resultatet redovisas i form av diagram samt text. Diagrammen visar variationen av 

respondenternas svar. Diagrammen samt våra tolkningar av respondenternas svar förklaras i 

texten. Texterna redovisar även de öppna frågornas resultat. Resultatet av studien redovisas i 

samma ordningsföljd som frågorna ställs i enkäten (se bilaga 2). Svarsalternativen som går att 

utläsa i diagrammen är de på förhand bestämda kategorier som vi utformat. Enligt gällande 

matematiska regler har vi valt att avrunda till hela procenttal genomgående i resultatdelen. 

Fråga 1-5, 8 och 9 analyseras med utgångspunkt i den kvantitativa innehållsanalysen. Dessa 

frågors svarsalternativ är fasta och ej öppna för egna tolkningar. Till frågorna 1-9 presenteras 

resultatet med hjälp av den deskriptiva statistiska analysen för att tydliggöra resultatet. Med 

hjälp av den fenomenografiska ansatsen har variationen av svar i fråga 6-7 samt 10-11 

kategoriserats i samband med analysen. Analysen av respondenternas svar på samtliga 

enkätfrågor har genomsyrats av den fenomenologiska ansatsen. 

5.1 Respondenternas bakgrund 

Figur 1 och 2 visar respondenternas ålder samt akademiska bakgrund. Respondenternas 

bakgrund är en viktig del av studien då det bidrar till att få en inblick i deras livsvärld. Av 130 

utdelade enkäter besvarades 111 stycken. Figur 1 visar respondenternas ålder samt hur många 

inom dessa åldersgrupper som besvarat enkäten.  Åldersgrupperna 40-49 år samt 50-59 år 

utgör 55 % av respondenterna. Som figur 2 visar så har 55 % genomgått universitets- eller 

högskoleutbildning. De åtta respondenter som endast genomfört grundskoleutbildning 

återfinns i åldersgrupperna 50-59 år samt 60-69 år. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1 Åldersfördelning. 
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 Figur 2 Respondenternas utbildning. 

 

5.2 Dator i verksamheten 

Frågorna 3-5 omfattar frekvensen av datoranvändningen hos respondenterna, datorns plats i 

förskolan samt respondenternas förhållningssätt gentemot datorn som verktyg. Frågorna 6 och 

7 är halvöppna och de svar som analyserats har kategoriserats utifrån den fenomenografiska 

ansatsen. 62 % av respondenterna uppger att de ibland använder sig av datorn som hjälpmedel 

i aktiviteter med barnen (se figur 3). Endast 4,5 % svarade ja. Figur 4 visar att 51 % av 

respondenterna uppger att datorerna på ett eller annat sätt är tillgängliga för barnen. De 

resterande 49 % av respondenterna uppger att datorn inte alls är tillgängliga för barnen. 

Utifrån det framkomna resultatet (se figur 5) anser 75 % att datorn är ett värdefullt verktyg 

vid pedagogisk dokumentation, 22 % svarade ibland medan 3 % svarade nej.  

 

 

 

 

 

Figur 3 Datorn som hjälpmedel. 
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Figur 4 Datorers befintlighet.  

     

Figur 5 Datorn som verktyg.  

 

 

 

 

Figur 6 Datorn som hjälpmedel i det pedagogiska arbetet. 
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På frågan om respondenterna tycker att datorn är eller kan vara ett bra hjälpmedel i det 

pedagogiska arbetet tillsammans med barnen (se figur 6) gavs de möjlighet att förtydliga sitt 

svar. Ingen av de som svarat nej har förtydligat sitt svar. 38 av de respondenter som svarat ja 

menar att datorkunskap är bra att utveckla inför framtiden med tanke på samhällets 

utveckling. De anser att det finns bra pedagogiska program som för barnen är roliga och 

spännande samt bidrar till ett omväxlande och lustfyllt lärande. Fakta och information blir 

lättillgängligt i och med internet. 27 av de respondenter som svarat ibland instämmer med 

ovanstående positiva aspekter men tillägger att de inte vill att barnen ska sitta still ”barnen 

behöver röra på sig.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Datorer som resurs. 

 

På frågan om respondenterna tycker att datorer i förskolan är en resurs för barnen (se figur 7) 

gavs de möjlighet att förtydliga sitt svar. 29 av de respondenter som svarat ja har till stor del 

svarat likadant som på fråga 6 (se bilaga 2) och resultat av denna finnes här ovan. De svar 

som tillkommit är att barnen tränar samarbete och turtagning. 15 av de respondenter som 

svarat ibland uppger att datorn kan vara till hjälp i arbetet med språksvaga barn samt att 

respondenterna själva kan tillägna sig nya tips och idéer.  En respondent skriver: ”Men datorn 

får dock inte ta över arbetet då många barn tillbringar mycket av sin fritid framför datorn.”  

En av de respondenter som svarat ibland upplyser oss om att de inte har några dataspel för 

barn i ålder 1-4 år men att barnen däremot får låna en iPad. Tillgång till iPad är ett 

återkommande svar och 9 respondenter menar att en iPad är lättare att förstå för barnen än en 

dator. På denna fråga har 3 av de respondenter som svarat nej förtydligat sitt svar med att de 

inte har möjlighet att hjälpa barnen i sitt datoranvändande samt att de anser sig ha för små 

barn. En respondent framhåller att: ”Datorer kan aldrig ersätta den pedagogiska personalen.” 
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5.3 Respondenternas kompetens 

Figur 8 och 9 visar hur respondenterna uppfattar sin datakunskap. På påståendet jag anser att 

jag har goda datakunskaper (se figur 8) instämmer 82 % att de delvis eller helt har goda 

datakunskaper. Av respondenterna i åldern 18-29 år är det ingen som svarat instämmer inte 

medan i åldersgruppen 60-69 år är det ingen som svarat instämmer helt. Figur 9 visar att det 

bara är 18 % av respondenterna som anser att de har den kunskap som krävs för att på ett 

meningsskapande sätt introducera och stödja barnen i deras utveckling genom 

datoranvändande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Datakunskap hos respondenterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Respondenternas syn på datakompetensen i det pedagogiska arbetet. 
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5.4 Hur datorn implementeras i förskoleverksamheten  

Av de 111 respondenterna som svarat på enkäten var det 79 stycken (71 %) som svarat på 

fråga 10 (se bilaga 2).  De 32 respondenter som inte svarat går att återfinna i figur 3 där 37 

respondenter svarat att de inte använder sig av dator som hjälpmedel i aktiviteter med barnen. 

Det mest återkommande exemplet var att respondenterna använder sig av datorn vid 

dokumentation och reflektion tillsammans med barnen. Det näst vanligaste svaret var att 

respondenterna inte alls eller väldig sällan använder sig av datorer tillsammans med barnen. 

17 av respondenterna ansåg att barnen på deras avdelning var för unga för att de tillsammans 

skulle kunna arbeta med datorn på ett meningsskapande sätt. Andra respondenter gav förslag 

på olika pedagogiska spel, filmer, musik och målarbilder som finns tillgängliga via dator och 

internet. Möjligheten till informationssökning tillsammans med barnen samt tillfälle att finna 

nytt material till planering av aktiviteter nämner 34 respondenter som positivt. Sju stycken 

poängterade att datorn är ett bra verktyg för att främja finmotoriken samt öga- och 

handträning. De olika beskrivningar som respondenterna ger uttrycker hur de förhåller sig till 

datorn som verktyg i det pedagogiska arbetet samt vilken uppfattning de har angående barns 

datoranvändande i förskolan. Vad vi kunnat utläsa av resultatet är bland annat att det är de 

yngre respondenterna (18-39 år) som gett flest förslag på vad datorn kan användas till i 

verksamheterna medan de äldre respondenterna (40-69 år) inte gett så många konkreta förslag 

utan påpekar hellre datorns brister. 

5.5 Respondenternas tillägg 

37 respondenter (33 %) av totalt 111 svarade på fråga 11 (se bilaga 2). 21 stycken av de 

respondenter som ville tillägga något var negativa gentemot datorer i förskolan. Det mest 

återkommande tillägget var att respondenterna tycker att barnen får så mycket annat på 

förskolan att de inte behöver datortid där. 29 respondenter som svarat på denna fråga tror att 

barnen får nog med datortid hemma så därför kan de avstå från detta på förskolan. De tycker 

istället att förskolan ska ge barnen något de inte tror att de får hemma som till exempel 

naturupplevelser och utevistelse. 17 av dessa respondenter uttrycker även oro över barnens 

hälsa. En respondent uttrycker: ”Vi måste skydda barnen från datorerna!”. Analysen av 

enkäten som denna respondent besvarat visar att det är en respondent av ålder 60-69 år som 

har grundskola som högsta utbildning. Detta förhållningssätt återkommer i ytterligare 13 

enkäter som besvarats av respondenter i åldersgrupperna 50-59 år samt 60-69 år. Av dessa 

respondenter har ingen studerat vid universitet eller högskola. För få, för dåliga och omoderna 

datorer samt programvaror anser 22 respondenter har betydelse för hur stor roll datorn får i 

verksamheten. 15 respondenter påpekar att datorn i förskolan ska vara ett verktyg, absolut inte 

en sysselsättning. De positiva synpunkterna som framkommit är bland annat att ”Det är bra 

för barnen att lära sig datorn, den kunskapen kommer vara nyttig för dem i framtiden.” 

Utifrån fråga 11 får vi ta del av respondenternas uppfattningar om barns datoranvändande i 

förskolan. 8 respondenter är positiva till implementeringen av datorer medan 21 respondenter 

inte ser på vilket sätt datorer kan främja lärandet och utvecklingen. Utifrån vår analys är 8 

respondenter neutrala det vill säga att de varken uttrycker något positivt eller negativt om 

datorer i förskolan. Datakunskap och erfarenheter av datoranvändande hos verksamma 

pedagoger varierar enligt vår studie (se avsnitt 5.3). 
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5.6 Resultatsammanfattning 

Vi har med vår studie fått ta del av hur datorer implementeras i förskoleverksamheter. Något 

som framkommit i studien är att 25 procent av respondenterna saknar kunskap för att på ett 

meningsfullt sätt arbeta med datorer i det pedagogiska arbetet. Brist på fungerande datorer 

och nätverk är, enligt vår tolkning, en bidragande orsak till den måttliga implementeringen. 22 

respondenter anger denna anledning som orsak till varför de inte arbetar med datorn i 

verksamheterna tillsammans med barnen. Gamla föreställningar om att datorer inte är relevant 

för barns lärande finns fortfarande kvar bland en tredjedel av de verksamma pedagoger som 

deltagit i vår studie. De respondenter som inte ser datorn som ett relevant verktyg i förskolan 

framhåller att de som pedagoger måste skydda barnen från stillasittande då de bland annat 

tycker att det har en negativ inverkan på barnens hälsa. De framhäver vikten av att använda de 

mer traditionella aktiviteterna som de anser vara mer givande för barns utveckling och lärande 

(se avsnitt 5.4 samt 5.5).  

Resultatet av vår studie visar att det finns en variaton av uppfattningar samt olika 

förhållningssätt hos pedagogerna angående barns datoranvändande i förskolan. Datorn som 

verktyg upplevs inte av alla pedagoger som relevant i det pedagogiska arbetet. Dessa 

pedagoger föredrar de mer traditionella metoder för lärande som ”alltid har fungerat”. Detta 

kan bidra till att det finns förskolebarn som går miste om en grundläggande datakunskap. 

Datorer i förskolan har enligt vår studie oftast ingen given plats i verksamheterna. 

Datakunskapen hos många pedagoger är enligt vår studie bristfällig. Pedagogerna gavs 

möjlighet att beskriva sin egen datakunskap (se avsnitt 5.3), det vi fann var att de yngre 

pedagogerna ansåg sig besitta en god kunskap medan de äldre ansåg sig ha otillräcklig eller 

dålig kunskap.  
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6. Diskussion 

Metoddiskussionen inleder detta avsnitt där reflektioner kring valet av datainsamlingsmetod 

samt analysmetoder belyses. Därefter följer en diskussion kring reliabilitet och validitet. 

Avslutningsvis diskuteras resultatet. 

6.1 Metoddiskussion 

Den fenomenologiska ansatsen var främst användbar tillsammans med den fenomenografiska 

ansatsen vid analysen av frågorna 6-7 och 10-11 (se bilaga 2). I likhet med den 

fenomenografiska ansatsen är det respondenternas tolkning av något vi avsåg undersöka. 

Dock är det inte variationerna av tolkningar som varit det centrala, att försöka förstå och 

beskriva varför respondenterna upplever något på ett visst sätt har varit det viktiga. Det är inte 

utan svårighet som vi försökt inta det transcendentala egot för att analysen inte ska färgas av 

våra egna tankar och värderingar. 

Den fenomenografiska ansatsen som analys svarade mot syftet att ta reda på vilket sätt datorer 

implementeras i förskoleverksamheter. Avsikten med den fenomenografiska ansatsen var att 

synliggöra de variationer av uppfattningar som pedagogerna hade kring frågeställningarna. 

Såsom Marton och Booth (2000) förklarar ”Detta innebär ett intresse för variationen i och 

förändringar av förmågan att erfara världen på ett särskilt sätt” (s. 146). Denna kvalitativa 

metod användes då de halvöppna samt öppna frågorna analyserades.  

Den kvantitativa innehållsanalysen har varit ett stöd när sammanställningen av de fasta 

svarsalternativen genomförts. Den insamlade empirin analyserades och sorterades 

systematiskt enligt de förutbestämda kategorierna. Genom att ha dessa fasta svarsalternativ 

och använda dessa som kategorier menar vi att risken för feltolkning vid analysen var 

minimal. Efter analysen skapades diagram med hjälp av den deskriptiva statistiska analysen 

för att på ett överblickbart sätt synliggöra resultatet av frågor med fasta svarsalternativ (se 

bilaga 2). Diagrammen tillsammans med de förtydligande texterna menar vi är informativa 

och ger läsaren en bild av helheten.  

Trost och Hultåker (2007) skriver att en nackdel med enkätundersökning är att forskaren inte 

har samma möjligheter att motivera respondenterna som vid en intervjustudie. De möjligheter 

forskaren har att motivera respondenterna är genom missivbrevet samt eventuellt 

påminnelsebrev. Valet att personligen lämna ut och samla in enkäterna gjordes dels för att 

motivera respondenterna ytterligare men också för att minska bortfallet. Vi förenklade för 

respondenterna genom att de inte behövde återsända enkäten exempelvis via post. 

Webbenkät valdes bort dels på grund av att en gratis programvara som verkade tillförlitlig var 

svår att finna men också för att information som skickas via webben långt ifrån kan garanteras 

vara konfidentiell. Vi menar att tillvägagångssättet att personligen lämna ut och samla in 

enkäterna skyddat respondenternas identiteter då vi varit de enda som hanterat enkäterna. 

Trost och Hultåker (2007) menar att svarsfrekvensen kan bli lägre när forskare använder sig 

av webbenkäter jämfört med fysiska enkäter då webbenkäter bland annat kan fastna i ett 
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spamfilter. Vidare menar Trost och Hultåker att en webbenkät lättare glöms bort än en fysisk 

enkät då den fysiska enkäten ”ligger synligt på bordet” (2007, s. 135).  

Enkäten innehåller frågor med slutna, halvöppna och öppna svarsalternativ. Denna 

utformning anser vi varit positivt då det resultat som framkommit svarar mot studiens 

frågeställningar. Eliasson (2013) skriver att slutna frågor har många fördelar, till exempel kan 

forskaren vara relativt säker på att respondenterna ger användbara svar som svarar mot 

frågeställningarna. Slutna frågor anser många respondenter är enkla att besvara så därför kan 

svarsfrekvensen bli högre än vid öppna frågor. En fördel med öppna frågor är enligt Eliasson 

att respondenterna själva kan formulera sina svar och skriva ner det han eller hon tycker är 

relevant. Vi är nöjda med våra enkätfrågor men känner nu i efterhand att vi skulle vilja lägga 

till en fråga, när utbildningen genomfördes. Om denna fråga inkluderats i enkäten skulle vi 

kunnat undersöka om det finns ett samband mellan omoderna utbildningar och en negativ 

inställning gentemot datorer och IKT i förskolan. Kompletterande intervjuer med 

respondenterna hade kunnat ge ytterligare information som kunnat bidra till en djupare 

förståelse för deras livsvärldar. 

6.2 Reliabilitet och validitet 

Patel och Davidson (2011) skriver att vid en enkätstudie har forskaren väldigt liten chans att i 

förväg kontrollera enkätens tillförlitlighet. Författarna ger förslag på hur reliabiliteten kan 

höjas, detta genom att enkäten kan provas på en testgrupp. Samt att frågorna i enkäten är 

skrivna med enkla ord och meningar som är lätta att förstå, detta menar Patel och Davidson 

minskar risken för missuppfattning. Som vi tidigare nämnt så testades vår enkät på 10 

testpersoner med varierad ålder och utbildning. Dessa aspekter menar vi ökade reliabiliteten.  

Vi anser att vår enkät har en hög validitet då frågorna i enkäten är skapade utifrån vårt syfte 

samt frågeställningar. Respondenternas svar ger oss således svar på våra frågeställningar. Då 

ingen respondent lagt till egna svar i enkäten har risken att misstolka resultatet reducerats. 

Fråga 10 och 11 (se bilaga 2) var de enkätfrågor som hade lägst svarsfrekvens, detta kan 

enligt Trost och Hultåker (2007) bero på att öppna frågor kräver mer jobb av respondenterna 

än frågor med fasta svarsalternativ. I fråga 11 tillfrågades respondenterna om de hade något 

att tillägga. Då svarsfrekvensen var mycket låg på denna fråga så kan vi dra slutsatsen att 

enkätens utformning möjliggjort för respondenterna att komma till tals med hjälp av de 

föregående frågorna i enkäten. 

Avslutningsvis så anser vi att vi lagt våra egna värderingar och åsikter åt sidan, detta för att 

kunna vara så objektiva som möjligt.  

6.3 Resultatdiskussion 

Datakunskap och erfarenheter av datoranvändande hos verksamma pedagoger varierar enligt 

vår studie (se avsnitt 5.3) därför ser datorimplementeringen mycket olika ut i förskolan. 

Pedagogers förhållningssätt har visat sig ha stor betydelse för vilken roll datorn får i 

verksamheterna. Alexandersson et al. (2001) slår fast i sin studie att ”pedagogens kunskaps- 

och inlärningssyn påverkar det sätt som hur IKT tillvaratas och används” (s. 115).  
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25 respondenter har uttryckt hur viktig datorkunskap är med tanke på samhällets utveckling. 

Detta går att återkoppla till bland annat Liberg (i Myndigheten för skolutveckling, 2007) som 

menar att samhället vi lever i idag ständigt förändras och nya kommunikationsmönster 

tillkommer. Dessa kommunikationsmönster kräver en viss kompetens.  

Förskolan bör vara en plats där barnen får möjlighet att utveckla sin datorkunskap, detta för 

att bland annat motverka kunskaps- och klasskillnader i samhället. Alla familjer har inte 

möjlighet att prioritera en dator i hemmet. Förskolan har som uppdrag att ”lägga grunden till 

att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som 

alla i samhället behöver” (Skolverket, 2010, s. 6). De studier som analyserats kring IKT (se 

avsnitt 3.1) som gjorts mellan mitten av 1990-talet fram till 2008 visar att utvecklingen av 

datorimplementeringen har avstannat. Alexandersson et al. (2001) har dragit slutsatsen att det 

till stor del beror på pedagogernas okunskap och osäkerhet inför datorn som verktyg. 

Resultatet av vår studie visar att 33 procent av respondenterna anser att datorn inte är relevant 

i verksamheten och använder därför väldigt sällan eller aldrig datorer tillsammans med 

barnen. De ger uttryck för att de som pedagoger måste ”skydda barnen” från datorns 

frammarsch och det stillasittande som kommer med detta. Som Marsh (2004) samt Fast 

(2008) påpekar så kan en av orsakerna till detta vara att pedagoger inte anser datorn vara ett 

betydelsefullt verktyg för barnens utveckling och lärande. Detta kan än en gång återkopplas 

till okunskap och den osäkerhet som uppstår när pedagogerna enligt Appelberg och Eriksson 

(1999) inte vet hur datorn kommer påverka verksamheten och hur de måste förändra sina 

metoder och sitt arbetssätt. Vår studie visar att okunskap är en av orsakerna att datorn väljs 

bort till förmån för andra traditionella metoder för lärande. Respondenter med negativ 

inställning till datorer menar att aktiviteterna som de traditionellt alltid använt sig av är 

tillräckliga för att barnen ska utveckla ett lärande inom olika områden. 17 respondenter 

uttrycker oro för det stillasittande som kommer med datorer och vilken påverkan detta 

kommer att ha på barnens hälsa (se avsnitt 5.6). Detta kan anses vara motsägelsefullt då barn 

till lika stor del sitter still vid andra aktiviter så som pyssel och legobygge. Vidare påpekar 

flera pedagoger att barnen får den datakunskap de behöver hemifrån och att förskolan därför 

inte behöver lägga ner tid på detta (se avsnitt 5.6). Dessa yttranden att barnen får den kunskap 

de behöver hemifrån är intressant och något som behöver ifrågasättas och tydliggöras genom 

ytterligare frågor. Vi ställer oss frågande till respondenternas uttalanden kring detta och menar 

att det blir problematiskt att arbeta efter läroplanen om pedagoger inom förskolan har detta 

förhållningssätt gentemot datorer. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse 

för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om 

dessa” (Skolverket, 2010, s. 9-10) är ett högst relevant mål som i ett antal 

förskoleverksamheter med stor sannolikhet inte uppfylls.  

Eftersom att enkätstudien var anonym, anonymitet i vårt fall innebär att vi inte kan kontrollera 

vem som svarat på en specifik enkät då inget namn eller några kontaktuppgifter efterfrågats, 

så går det inte att utläsa hur ett helt arbetslag ser på datoranvändande i förskolan. Det är därför 

möjligt att de olika individerna i ett arbetslag har olika uppfattningar. Ett rimligt påstående är 

att ett arbetslag med stor sannolikhet har ett gemensamt arbetssätt och synsätt på lärande. 

Bjurulf (2013) framhåller att pedagogerna bör ta till vara barnens erfarenheter och intressen 
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kring multimedia. Pedagogernas uppdrag är att utmana, stimulera och uppmuntra barnen så att 

de utvecklar sin kunskap och den förmåga de behöver för att behärska det digitala samhälle vi 

lever i idag.  

Och sist men inte minst skulle jag vilja peka på nödvändigheten av att det skapas fortbildning 

för förskolans personal eftersom det finns stora kunskapsluckor inom fältet, och det är svårt, 

för att inte säga omöjligt att ge barn förutsättningar att skapa en förståelse om man inte som 

vuxen vet vad man skall rikta deras uppmärksamhet mot och hur man skall utmana dem så de 

vill veta mer! (Pramling, 2009) 

Vår studie visar att av de 24 respondenter som svarat att de har goda datorkunskaper är det 

bara 19 respondenter som anser sig besitta den kunskap som krävs för att på ett 

meningsskapande sätt introducera och stödja barnen i deras utveckling genom 

datoranvändande. Vad som menas med goda datorkunskaper kan tolkas olika, även i frågan 

Jag anser att jag har den kunskap som krävs för att på ett meningsskapande sätt introducera 

och stödja barnen i deras utveckling genom datoranvändande finns utrymme för olika 

tolkningar. Till exempel kan ordet meningsskapande kännas stort och otydligt om pedagogen 

inte har ett klart syfte med vad denne vill uppnå. 27 respondenter berör hälsoaspekten med 

implementeringen av datorer i förskoleverksamheten och menar att barn bör ägna sig åt lek 

istället för datorer och andra medier (se avsnitt 5.2, 5.4 och 5.5). Ellneby (2005) 

problematiserar datorimplementeringen i förskolan och menar att det måste finnas ett klart 

syfte med att introducera barnen i media och teknik och att fokus ska ligga på vad barnen 

behöver. Vidare framhåller Ellneby att barn behöver utveckla alla sina förmågor genom 

rörelse, lek, dialog samt sinnesupplevelser och att den nya tekniken bör användas med 

försiktighet. ”Barnen behöver utveckla sin hjärna så att det blir de själva som styr över 

datorerna och inte datorerna som styr över dem” (Ellneby, 2005, s. 50). Vi förstår Ellnebys 

resonemang om att det ska finnas ett klart syfte med att introducera datorer för barnen. 

Likaväl tycker vi att detta gäller i alla aktiviteter som barnen introduceras i på förskolan. 

Liberg (i Myndigheten för skolutveckling, 2007) skriver att nya medier inom skolans värld 

”ofta analyserats kritiskt i syfte att avslöja manipulativa, förvrängande och ideologiska 

funktioner” (s. 11). Liberg menar att det i vissa fall kan vara motiverat men den nya tekniken 

tillsammans med populärkulturerna bör betraktas som en resurs i den pedagogiska 

verksamheten. ”Inte minst eftersom de utgör en integrerad och allt viktigare del av alla barns 

och ungdomars livsvärldar i senmoderna samhällen” (2007, s. 11). De respondenter som ser 

positivt på datorimplementeringen nämner bland annat möjligheten till informationssök via 

internet som en resurs i den pedagogiska planeringen (se avsnitt 5.4). Något intressant som 

framkommit vid analysen av enkäterna är att de respondenter som är allmänt negativa till 

datorer i inledningen av enkäten också är det genomgående i hela enkäten. Ett samband 

mellan hög ålder och låg utbildning går att finna i dessa enkäter. 

Något som skiljer sig mellan vår studie och den studie Alexandersson et al.(2001) genomfört 

är att många av våra respondenter gärna och ofta reflekterar tillsammans med barnen med 

hjälp av datorn (se avsnitt 5.4) medan Alexanderssons et al. respondenter inte så gärna 

använde sig av datorn till denna aktivitet. Detta resultat tyder på att pedagogers 

förhållningssätt håller på att förändras. I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) finns strävansmål och 
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uppdrag som alla verksamheter ska anpassa sig efter. Strävansmålen har sin grund i att barn i 

förskolan inte ska bedömmas utan det är verksamheten i sig som bedöms. 

Upplysningstjänsten vid Skolverket (personlig kommunikation, 24 oktober 2013) beskriver att 

det är upp till pedagogerna hur de tolkar målen kring teknik samt multimedia och hur de 

arbetar med dessa. Vi ställer oss frågande till Upplysningstjänsten vid Skolverkets kommentar 

om att det är fri tolkning på begreppen då det tydligt framgår i läroplanen att förskolan ska 

sträva efter att barnen ska utveckla intresse för olika medier. Hur dessa strävansmål ska kunna 

uppnås utan befintliga medier som till exempel datorer och med pedagoger som har en 

negativ inställning mot IKT är en högst relevant fråga som behöver problematiseras och 

diskuteras på organisations-, grupp- och individnivå. På grund av den fria tolkningen står det 

klart att det blir stora skillnader i hur datorn implementeras i verksamheterna. En annan orsak 

till den återhållsamma implementeringen av datorer i förskolan är enligt 22 respondenter brist 

på fungerande datorer och nätverk eller helt brist på datorer (se avsnitt 5.5). De pedagoger 

som ser positivt på datorn i det pedagogiska arbetet menar att det blir problematiskt då 

programvarorna inte fungerar eller att nätverket krånglar.  

 

Något vi vill lyfta fram är att 29 respondenter ansåg att barnen i deras barngrupp fick nog med 

datatid hemma och därför kunde avstå från detta på förskolan (se avsnitt 5.5). Däremot var det 

ingen som resonerade åt det motsatta hållet det vill säga att barnen behövde datatid på 

förskolan då de inte fick tillräckligt av det hemma. Att resonera om datortid som enbart en 

sysselsättning (se avsnitt 5.5) kan få konsekvensen att datorn som värdefullt verktyg i 

verksamheten går förlorad. Som Alexandersson et al. (2001) berör i avsnitt 3.1 kan 

användningen av datorer främja skriv- och läsutvecklingen. Att ingen respondent framhåller 

att det är viktigt för barn att få datortid på förskolan kan härledas till okunskap. Denna 

okunskap kan möjligtvis förklaras med att respondenterna tillhandahålls bristfällig 

fortbildning av arbetsgivare men också individens egna intresse och motivation kan vara en 

bakomliggande orsak.  

 

Som vi berör i avsnitt 6.1 skulle vi vilja veta när respondenternas utbildningar genomfördes. 

Med hjälp av en sådan fråga skulle möjligtvis andra resultat framkommit och utifrån dessa 

resultat hade ytterliga slutsatser kunnat dras kring omoderna utbildningar och negativ 

inställning gentemot datorer och IKT i förskolans verksamhet. Att det enbart skulle vara 

utbildningsnivån som ligger till grund för det negativa förhållningssättet hos respondenterna 

är osannolikt. Vi tror att utbildningsinnehållet har störst betydelse och därför menar vi att en 

grundskole- eller gymnasieutbildning som genomförts på 2000-talet kan ge den datorkunskap 

som krävs för att på ett meningsskapande sätt använda datorn som ett verktyg i det 

pedagogiska arbetet. Dessa utbildningar menar vi på så vis vara minst lika bra, om inte bättre, 

än en universitetsutbildning som genomfördes på 1980-talet. 

6.4 Studiens relevans för vårt yrkesval                                                 

Vi känner att denna studie är högst relevant för vår kommande yrkesroll och det uppdrag som 

följer med den. Datorer i dagens samhälle har en stor inverkan i människors vardag. Därför 

anser vi att kunskap i datoranvändning ska börja grundläggas redan i förskolan, allt för att ge 

barnen de bästa förutsättningarna för framtiden. 
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6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Vi hade svårt att hitta relevant och framförallt aktuell forskning kring ämnet datorer i 

förskolan när denna uppsats skrevs. Det skulle vara intressant att undersöka pedagogers 

förhållningssätt på en djupare nivå till exempel med hjälp av intervjuer där följdfrågor kan 

användas. Då vår studie visar att en stor skara pedagoger har dålig eller ingen kunskap om 

datorer i förskolan så menar vi att det behövs mer aktuell forskning som kan bidra till en ökad 

kunskap hos pedagogerna. Aktuell forskning kan ge pedagoger den insikt de behöver för att 

genomföra valet att implementera eller utesluta datorer i den pedagogiska verksamheten. 

Sådan forskning skulle även kunna bidra till en debatt på politisk nivå där detta högst 

relevanta ämne, datorer i förskolan, diskuteras och problematiseras. 
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Bilaga 1 

Bästa pedagog! 

 

Syftet med denna undersökning är att synliggöra och beskriva på vilket sätt datorer 

implementeras i det pedagogiska arbetet i förskoleverksamheten. 

 

Vi som genomför enkätstudien heter Jeanette och Isabelle och vi läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Resultatet av studien kommer att 

redovisas i vårt examensarbete som kommer att finnas tillgänglig på Luleå Tekniska 

Universitets hemsida (http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html) från hösten 2014. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och du besvarar enkäten anonymt, det vill säga utan 

personuppgifter. Detta innebär att ingen kommer att få veta vad just du svarat på de olika 

frågorna. 

 

Enkäterna samlas in den  

 

 

Vid frågor kring studien är du välkommen att kontakta oss. 

Jeanette Burstrand   Isabelle Lindström 

jeasan-0@student.ltu.se   linisa-0@student.ltu.se 

 

 

Kryssa endast i ett svarsalternativ om inget annat anges. 

 

 

 

Din medverkan är värdefull för vår studie! 

Tack! 

Jeanette och Isabelle 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
mailto:jeasan-0@student.ltu.se
mailto:linisa-0@student.ltu.se


 

 

 

Bilaga 2 

Frågor 

1. Ålder 

18-2930-3940-4950-5960-69 

 

2. Högsta utbildning? Markera endast ett alternativ. 

Grundskola GymnasiumUniversitet/Högskola

 

3. Använder du dig av dator som hjälpmedel i aktiviteter med barnen?  

JaIblandNej 

 

4. På vilket sätt är de befintliga datorerna tillgängliga för barnen? 

 Fri tillgång     Tidsbegränsad     Vid styrda aktiviteter    Inte alls 

 

5. Tycker du att datorn är ett värdefullt verktyg vid den pedagogiska dokumentationen? 

JaIblandNej 

 

 

 

Påståenden  

6. Jag tycker att datorn är/kan vara ett bra hjälpmedel i det pedagogiska arbetet tillsammans med 

barnen 

Ja, därför att:



Ibland, därför att: 



Nej, därför att: 

 

Var god vänd  



 

 

 

7. Jag tycker att datorer i förskolan är en resurs för barnen 

Ja, därför att:



Ibland, därför att: 



Nej, därför att: 

 

8. Jag anser att jag har goda datakunskaper 

Instämmer heltInstämmer delvisInstämmer inte 

 

9. Jag anser att jag har den kunskap som krävs för att på ett meningsskapande sätt introducera och 

stödja barnen i deras utveckling genom datoranvändande 

Instämmer heltInstämmer delvisInstämmer inte 

 

 

 

10. Ge ett eller flera exempel på hur ni använder datorn tillsammans med barnen. 

 

 

 

 

 

11. Finns det något annat du anser är viktigt att tillägga?  

 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 


