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ABSTRAKT 

 

Förskolan ska lägga grunden till barns lärande och se till att de tillägnar sig de kunskaper 

som krävs i ett modernt samhälle. Där modern teknik utgör endel av de redskap som 

krävs för att tillägna sig kunskap. Syftet med den här kvalitativa intervjustudien har varit 

att belysa förskolechefers syn på datorn som ett verktyg för lärande. Fokus har även 

lagts på hur verksamheten speglar förskolechefers syn på hur verksamheten är utformad. 

Ytterligare har studien lyft fram pedagogers kompetens och hur den påverkar 

verksamheten ur ett IKT – perspektiv. Studiens resultat visar att det ser väldigt olika ut 

på förskolorna när det gäller förutsättningar till att använda datorn som ett verktyg för 

lärande. Studien utgår ifrån ett Sociokulturellt perspektiv där förskolecheferna ser datorn 

som ett komplement för barns lärande i verksamheten. 
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3  
1 INLEDNING 

 

Med utgångspunkt ifrån egna erfarenheter vill jag lyfta fram och problematisera 

kring datorn som ett verktyg för barns lärande. Mina erfarenheter är att datorn kan 

fånga förskolebarns intresse för att lära sig skriva, läsa, kommunicera och upptäcka 

nya kunskaper. Förskolebarn som har svårt att koncentrera sig kan här finna mening 

med att söka material som intresserar dem på internet, för att söka material behövs 

skriv -och- läskunskaper. Frågan är om pedagogers rädsla och okunskap bidrar till att 

barn inte får de möjligheter till att utforska datorn som ett verktyg för lärande i 

förskolan vilket dagens informationssamhälle kräver. Faktum är att barn har många 

gånger större datorkompetens än pedagoger då de möter den moderna tekniken 

utanför förskolan dagligen. Frågan är hur dessa barn blir bemötta i förskola och hur 

förskollärare tar tillvara på barnens kompetens. 

Vi befinner oss mitt i den digitala utvecklingen med en mängd nya medier som 

ställer krav på barns framtida kompetens.  Samhället genomgår stora förändringar 

som påverkar människors kulturer där lärmiljön utgör en del av utvecklingen. Kraven 

ökar på individen, vilket ställer högre krav på personalens kunskaper och hur den 

pedagogiska miljön på förskolan är utformad. Datorn utgör ett av de verktyg som 

snabbt har fått en betydande roll i dagens samhälle. Den är ett kommunikativt 

verktyg som gör det möjligt att klara av saker man annars inte klarar av. I förskolan 

är datorn ett alternativt verktyg för barns lärande som fångar deras intresse för att 

lära utifrån deras egen kompetens. 

Med anledning av förskolechefens ökade ansvar för hur verksamheten på förskolan 

bedrivs och förskolechefens ansvar som pedagogisk ledare vill jag med den här 

studien synligöra förskolechefers syn på förskolebarns datoranvändning i 

lärprocessen för de yngre barnen.  Påverkar deras syn på lärande, personalens 

kompetens, tillgången av datorer verksamhetens utformning eller finns det andra 

orsaker som påverkar datortillgängligheten?  I styrdokumenten för skola och förskola 

lyfter man fram modern teknik för att främja barns lärande där datorn utgör ett 

verktyg för utveckling och lärande i ett modernt samhälle. 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 

nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och snabb 

förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna 

sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället 

behöver.                                                                           (Skolverket, 2010: 6)  

De flesta barn möter i dag en mängd olika informationsteknik utanför förskolan men 

det finns fortfarande barn i Sverige som inte har tillgång till denna teknik. Förskolan 

ska erbjuda alla barn möjligheter till att utforska tekniken utifrån deras kunskaper 

och intresse. Därför är det viktigt att vi inom förskolan erbjuder en miljö som ger alla 

barn den möjligheten. 

Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. 

Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen 

att ta egna initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa 

kompetens. Barnen ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och 

söka svar och lösningar.                                       (Lpfö 98, rev 2010:6) 

Införandet av ny teknik i förskolan ställer stora krav gällande pedagogers kunskap 

och vilja att använda datorn som ett redskap för lärande. Det i sin tur bidrar till ökade 
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krav på utbildning för pedagoger där förskolechefen ansvar för att pedagoger får den 

kompetensutveckling som krävs. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) står 

att i förskolan ska barn möta vuxna som ser varje barns möjligheter dessutom ska 

pedagoger ta hänsyn till barns åsikter intressen och erfarenheter när de planerar 

verksamheten. 

Pedagogers syn på hur verksamheten är utformad och hur de ser på det kompetenta 

barnet är avgörande för vad barn lär sig på förskolan. Följande frågeställningar är 

relevanta att lyfta: Hur kompetent är barnet när datorer och annat material är inlåst 

och inte tillgängligt för barnet? Vilken syn har pedagogerna på datorn som ett 

pedagogiskt material och hur kompetenta är barnen anser pedagogerna? 

Att vara en närvarande pedagog som utgår ifrån vad barn är intresserade av och 

dessutom låta dem vara kompetenta är några begrepp som vi ofta hör inom förskolan. 

Men låter vi alltid barn vara kompetenta och hur tillåtande är miljön och vems 

intresse utgår vi ifrån? I det här citatet från Skolverkets Möten för lärande kan vi 

fundera kring hur pedagogen ser på Mimmi och hennes intresse av datorn. Hur ser 

pedagogen på datorn som ett verktyg för Mimmis lärande? 

Då några av de yngre vilar är Mimmi (1:10) och Amad (2:10)vakna. Vid datorn 

sitter Eskil (4:0). En pedagog finns i rummet. Mimmi leker med en stor boll. 

Amad vill ha den och försöker ta den ifrån henne. Den vuxna hejdar honom. 

Amad skriker högt och ilsket. Mimmi släpper taget om bollen. Nu tar Mimmi en 

stol från bordet och drar iväg med den till datorn. Pedagogen tar tillbaka stolen. 

Mimmi börjar gråta. ”Glada barn vi har här”, säger pedagogen lite ursäktande. 

Hon försöker nu få Mimmi att leka med lera, men Mimmi är inte intresserad. 

Tamara (3) flyttar en stol runt bordet. Hon blir tillrättavisad av den vuxna. 

”Varför ska du flytta den stolen”, säger pedagogen med ett irriterat tonfall. 

Mimmi försöker nu flytta ”sin” stol på nytt, men den vuxna tar den ifrån henne. 

Nu gråter Mimmi högt och stampar ilsket i golvet. Pedagogen reser sig och går 

fram till diskbänken och hämtar vatten. Mimmi tar åter stolen och kör iväg den 

över golvet fram till Eskil som sitter vid datorn. Mimmi ställer sin stol intill hans 

och låtsas trycka på knappar på datorn. Pedagogen sätter sig nu vid bordet, där 

tre av de äldre flickorna spelar spel. En vuxen som sitter vid ett annat bord, är 

upptagen av att skriva något. Efter en stund när Mimmi har lekt lite drar hon 

stolen runt i rummet och sedan tillbaka till datorn igen. 

     ( Möten för lärande, Skolverket 2011) 

När pedagogerna är sysselsatta med annat tar Mimmi sin chans och drar sin stol igen 

till datorn. Hon visar tydligt vad det är som intresserar henne men pedagogen väljer 

att avbryta Mimmi vid flera tillfällen. Vilken syn har pedagogen på datorn som ett 

komplement i verksamheten och vilka signaler ger hon Mimmi? I Lpfö 98 står 

följande   

Att verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation 

och drivkraft att söka kunskaper.   (Skolverket, 2010:6) 
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2 SYFTE 

Syftet med den här studien är att undersöka hur förskolechefer ser på datorn som ett 

verktyg för barns lärande. Samt hur verksamheten återspeglar förskolechefens syn på 

datorn som ett pedagogiskt verktyg för lärande. Påverkar pedagogers kunskap/ 

kompetens hur verksamheten är utformad ur ett IKT – perspektiv.  

Följande frågeställningar är därför relevanta: 

 

 Hur ser förskolechefer på datorn som ett redskap i lärprocessen på förskolan?  

 Hur återspeglas förskolechefens syn på datoranvändning i förskolan?  

 Hur påverkar pedagogers kompetens verksamhetens utformning?  
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3 BAKGRUND 

I det här kapitlet kommer jag att ta upp forskning och teorier kring barns lärande.  

3.1 Lärande ur olika perspektiv 

Idag ser vi lärandet som en interaktion tillsammans med andra människor i ett 

kulturellt sammanhang. Vilket kräver nya kunskaper och tekniska redskap för att 

underlätta och stimulera barns lärande. 

3.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

I ett sociokulturellt perspektiv har den ryske psykologen, pedagogen och filosofen 

Lev S Vygotskijs (1981) utvecklingsteorier en stor betydelse för den moderna 

pedagogiken. Lärandet betraktas som en interaktion med andra människor i alla 

sociala sammanhang. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv anser Vygotskij (2012) att 

lärandet sker i alla sociala sammanhang hela tiden med tonvikt på vad man lär mer 

än om man lär sig. Utveckling avser tankeförmåga, språk, mental och personlig 

utveckling tillsammans med andra människor i ett kulturellt sammanhang för att 

skapa en kulturell förståelse, begreppsvärld. Vygotskij delade in 

utvecklingsprocessen i två nivåer (a.a.) 

 Intermental: I samverkan med andra 

 Intramentalt: När processen ”flyttade in” och bildade en inre plan 

Med det menar Vygotskij (2012) att processen inte är enkel och passiv utan en 

process där mentala processer utvecklas. Från social samverkan till individuell 

medvetenhet ”att göra något till sitt eget”. Författaren talar om den proximativa 

utvecklingszonen även förkortad ZPD (zone of proximal developement) där lärandet 

sker i den zon som ligger mellan den lärandes kunskaper och bortom dess förmåga. 

Författaren nämner också det kompetenta barnet där han menar att varje barn bär på 

egna inre kunskaper och teorier (a.a.). Vygotskij (2012) anser att lärandet inte 

handlade om vilka begränsningar barnet har utan vilka möjligheter som erbjuds för 

att lära, den potentiella utveckling som barnet har med hjälp av en vuxen. Dysthe 

(2003) tolkar Vygotskij och menar att ” det barnet kan göra nu med assistans 

kommer det senare kunna göra ensam” (a.a.). Även Svensson (2009) tar upp den 

sociala interaktionen som en faktor för den kognitiva utvecklingen. Författaren 

menar att när vuxna stöder barnets aktiviteter utmanas barnets intellektuella 

kapacitet. Det innebär att barnets intellektuella nivå ”lyfts” och barnet inspireras till 

att lösa svårare kognitiva problem (a.a.). 

3.1.2 Lärande i ett modernt samhälle 

Gripsrud (2008) talar om vikten av kulturella möten där vi tar reda på vilka vi är och 

vad som förväntas av oss. Författaren menar att mycket information kommer ifrån 

medier vilka bidrar till hur vi tolkar och förstår världen vi lever i och hur vi bearbetar 

informationen. Förskolan tillhör en del av den sekundära socialisationen vilka är en 

del av de socialisationsprocesser som sker utanför hemmet (a.a.). Dysthe (2003) 

menar för att förklara samverkan mellan människor och de kulturella redskapen 

används begreppet mediering, för att förstå och agera i omvärlden ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Medierande medel omfattar semiotiska symbolsystem av 

olika slag som rutiner, artefakter och teknologier. Författaren menar att vår tids 
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lärande i hög grad är en fråga om att utnyttja kognitiva redskap t.ex. datorn. Dysthe 

menar att vi inte är i direkt kontakt med omvärlden utan att vi hanterar den med hjälp 

av olika medierande metoder (a.a.). 

Säljö (2000) menar att i ett sociokulturellt perspektiv ser man lärandet ur individnivå 

där lärandet sker i alla möjliga miljöer och situationer. En viktig utgångspunkt när 

det gäller lärandet är relationen mellan kollektiv och individer menar Säljö 

(Linderoth, Lilja, Lindström, Ivarsson, Almqvist, Wyndhamn, Lindwall, Bernhard, 

Alexandersson, Anderhag, Selander, Svärdemo-Åberg, Ludvigsen, Rasmussen, 

Solheim, Klerfeldt, Djung-Djärf & Hernewall, 2002). Lärandet i ett sociokulturellt 

samhälle är en fråga om hur kunskaper och färdigheter återskapas i samhället där 

man även tar tillvara tidigare generationers erfarenheter för att utveckla sammanhang 

och förståelse. I alla möten med människor sker en viss form av lärande i en process 

där kunskap och färdighet förs vidare (Säljö & Linderoth, 2002). Även Vygotskij 

(2012) anser att vi använder hela kulturens värld i kreativa processer vilka bygger på 

tidigare erfarenheter och nya kunskaper för att producera ny teknik. Säljö (2000) 

menar att människor har en unik förmåga att omvandla insikter, kunskaper och 

färdigheter till ny teknik. Hutchby/Lee (2001) menar att samhällets förändringar 

återspeglas på hur vi ser på barn och barndom. 

The new paradigm is something of a declaration of independence for children 

and for childhood. In order to recognize children as social actors and to reveal 

the part children play in producing our social world, it has been necessary, 

within the new paradigm, to see childhood and children in autonomy from adult-

hood, adult concerns and adult institutions.   ( Hutchby/Lee 2001:153) 

Vygotskij (1995) anser att språket är ett av de viktigaste kognitiva verktygen för att 

utrycka sina egna åsikter samt ta del av andras erfarenheter. Även Säljö (2000) talar 

om språket som en av de viktigaste redskapen för att förklara, förstå och tänka. Säljö 

(2000) och Johansson (2000) menar att de språkliga verktygen får mening genom 

interaktion med andra människor som förs vidare till nästkommande generationer. 

3.2 Barn/barndom/barnkultur 

En förändrad syn på barn och barndom gör att pedagoger behöver förändra 

pedagogiken inom förskola och skola (Barndomens förändrade villkor, 2010). 

Att vara barn är inte bara att finnas till, att vara. Att vara barn blir istället det 

stora livsprojektet. Så skönjer vi konturerna i vår tids barndom, ett barn som 

delar vuxenvärldens erfarenheter genom media och som snabbt lär sig 

vuxenbeteende och de koder som gäller i vuxenvärlden genom sin delaktighet i 

institutioner utanför hemmet. Det är en barndom fylld av prestationskrav och 

förväntningar. För att lyckas måste man börja tidigt. Denna nya barndomssyn 

förutsätter också en ny typ av föräldrar, den pedagogiskt medvetne ansvarsfulle 

och planerande modern och fadern […..].       

     (Barndomens förändrade villkor, 2010:14) 

Under de senaste 20 åren har en ny syn på barndom vuxit fram. Allt fler barn går på 

förskola och ca 80 % av alla barn i åldern 1-5 år var inskrivna på förskolan i slutet av 

2010, mot 60 % i början av 1990-talet (Skolverket, 2010). Samhällets snabba 

förändringar med ny informationsteknik och globalisering bidrar till barndomens 

snabba förändring och påverkar hur vi ser på barndom, kunskap och lärande. En 

viktig utgångspunkt inom barndomsforskningen är synen på barn som aktivt 

handlande subjekt. Det innebär att barnen själva deltar i konstruktionen av barndom 

(a.a.). 
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3.2.1 Förändrad syn kring forskning av barndom 

Länge har forskning om barn utgått ifrån utvecklingspsykologin och under senare 

delen av 1990- talet skedde det en stor förändring. Idag är forskningen av barndom 

en tvärvetenskap av barndomssociologi, utvecklingspsykologi, kultur, 

stadsvetenskap, ekonomi mm (Skolverket, 2010). I dag ser man barn och barns 

utveckling som en del i ett större sammanhang tillsammans med andra. 

Barndomspsykologin fick ett genombrott i början av 1990- talet med James & Prouts 

klassiker Constructing and reconstucting childhood. Skolverket menar att 

forskningen skulle förbättra barns villkor och utgå från barns perspektiv för att ge 

dem makt att skapa sitt eget liv (Skolverket 2010). Forskaren Dencik (2005) ser 

barns livsrum i tre dimensioner, en materiell, en social och en kulturell och för att 

förstå barndomen för det enskilda barnet måste man se och ta hänsyn till helheten 

(a.a.).   

Qvarsell (2003) menar att barnkultur och barndom har under senare tid blivit 

intressanta för pedagogikforskare. Pedagogiska etnografer studerar barn och 

barnkultur som ett folkfenomen i förändring där aktualiseras barns perspektiv som ett 

informantperspektiv. Författaren menar att det är politiskt viktigt att ha ”ett 

barnperspektiv”. Det handlar om hur forskare, vuxna och andra personer i samhället 

ser på barn och vad som kan vara barns bästa och hur barn ser på sin situation (a.a.). 

Juul (2010) tar upp ämnet, hur vuxen barnrelationerna förändras genom tiderna, han 

nämner att spädbarns- och relationsforskningen ställer nya krav på pedagogiskt 

tänkande. Författaren menar att barn ändrar sitt beteende snabbare än vuxna vilket 

alltid har varit fallet. Synen på inlärningspsykologi och humanistiska värden med 

fritt växande barn ger oss nya tankar om hur barn lär sig. Ny kunskap och samhällets 

snabba förändringar påskyndar utvecklingen (a.a.). Johansson (2000) talar om den 

nya barndomsforskningen och menar att en viktig utgångspunkt är att man ser barn 

som aktivt handlande subjekt, med det menar hon att barn själva deltar i 

konstruktionen av barndom. Hon menar att ”varje tid och varje samhälle producerar 

sina uppfattningar om de individer som kallas barn”. Författaren menar vidare att den 

nya forskningen ser barnen som delaktiga i en konstruktion av samhället och deras 

egen barndom (a.a.). 

3.3 Ett förändrat lärande 

Samhället har tagit ett allt större ansvar för barns utveckling och lärande och 1998 

fick förskolan en egen läroplan, Lpfö 98 (Lpfö 98, rev 2010). Den nya läroplanen 

utgör en brytpunkt för en ny epok inom den svenska skolan (Lpfö 98, rev 2010). 

Johansson (2000) menar att det finns tre olika begrepp på hur man ser på lärandet 

 anknyter till idén om dikotomi mellan de vuxna och de omogna barnen, där 

den vuxna står för kunskap och barnet för okunskap 

 inget automatiskt förlopp utan det behöver stöd av vuxna ofta genom att 

barnet är den passiva mottagaren 

 barn är en aktiv individ som aktivt tillägnar sig kunskap och erfarenheter i 

den omgivande kulturen 

Johansson (2000) menar att i den sista av modellerna ser man lärandet som ett 

sammanhang utanför föräldrar och lärare. Lärandet sker istället i de möten barnen 

gör med andra människor, böcker, TV, dator och internet där datorspel kan påverka 
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barnen i olika riktningar. Det är livsviktigt att kunna läsa, skriva och kommunicera. 

Hela en persons liv och framtid beror på hur bra hon kan kommunicera och hantera 

språket (a.a.).  

Tragetons (2009) studie visar att skrivandet kommer före läsandet för barn i 

förskoleåldern. Barnen lär sig läsa och skriva genom att använda datorn som ett 

redskap för lärande.  Vilket kan jämföras med Säljö (2000), kring vilken betydelse 

handskriften kommer att få framöver i skolan. Både Säljö (2000) och Trageton 

(2009) menar att det är enklare att använda datorn till att producera text än det är 

med penna. Trageton menar att när barnen använder datorn behöver de inte forma 

bokstäver, utan de blir precis som i böcker och tidningar. En av författarens 

grundtankar är att barnen skriver till sig läslust (a.a.). Barn ser vuxna läsa, skriva, 

tala i telefon, skriva på datorer och Fast (2007) menar att barn härmar det den vuxne 

gör. Barn utforskar nya områden med glädje och nyfikenhet utifrån deras egna 

värderingar om vad som är rätt eller fel (a.a.). 

3.3.1 Ny kunskap  

Säljö, m.fl. (2002) menar att tidigare behärskade de flesta människor den 

kunskapsbas som samhället krävde och hade tillgång till. I dagens samhälle 

behärskar vi en bråkdel av den kunskap som finns i samhället. Dagens samhälle 

kräver andra kunskaper, människor behöver lära sig kritiskt granska och sovra i 

dagens informationsflöde. Säljö (2000) menar att kraven på ett kritiskt sinneslag och 

förmågan att kritiskt granska information och deras pålitlighet har ökat dramatiskt 

ifrån ett tidigare okritiskt accepterande (a.a.). I dagens skola/förskola lär barn inte sig 

de rätta svaren menar Carlgren/Marton (2001) utan de lär att det inte finns något 

självklart rätt eller fel. Barn får istället lära sig att argumentera, analysera, dra 

slutsatser och reflektera för att nå förnuftiga beslut. Dagens samhälle kräver att barn 

behöver lära sig en grund för hur man kan skaffa och utveckla rimliga svar (a.a.). 

3.3.2 Modern teknik 

Linderoth, m.fl. (Säljö, Petersson, Munters, Bennerstedt, Aarsand, Aronsson, 

Gunder, Wilhelmsson, Tholander, Fernaeus, Egenfeldt-Nilsen, Aarseth, Björk, 2007) 

nämner att den viktigaste drivkraften i vår utveckling i samhället är utvecklingen av 

teknik. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) nämner man att förskolan ska 

sträva efter att varje barn utforskar hur enkel teknik fungerar. Datorn är ett redskap 

som erbjuder stora möjligheter för barns lärande menar Säljö, m.fl. (2002) då den 

kan användas till bild, ord, ljud och rörelse.  Linderoth, m.fl.  (2007) menar att 

tekniken ger oss nya utmaningar att samspela med omvärlden och hitta nya 

spännande arenor med nya förutsättningar. Författaren menar att ny teknik förändrar 

våra arbetsuppgifter, hur vi konsumerar och handlar i olika kommunikativa 

situationer t.ex. hur vi lever i en virtuell verklighet. Säljö, m.fl.  (2002) menar vidare 

att den nya tekniken förändrar villkoren för att interagera. Den öppnar upp för att 

skapa egna virtuella världar där vi själva agerar och ger oss möjligheter att prova 

egna nya oförutsägbara världar. Den ger möjligheter till att träffas och delta i olika 

aktiviteter med människor över hela världen, utan att vi känner dem (a.a.). Dagens 

snabba utveckling ställer krav på individen och samhället kräver kunskaper inom 

vissa specifika områden. Det krävs att barn får tillgång till nya audiovisuella 

mötesplatser för lärande eftersom det är i den värld de lever i idag. Det innebär att 

förskolan står inför många utmaningar men också hinder.  
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3.3.3 Implementering av IKT i förskolan 

Utbildningsdepartementet (1995) menar att det finns en stark oro när det gäller 

datorer och deras användning i förskolan. Vilket kan bidra till att det bildas klyftor 

mellan individer som inte har kunskaper om datorer, och de som har det. För att 

minska riskerna har regeringen implementerat IKT i utbildningssystemet (prop. 

1995/96:125). För att ge barn möjligheter att använda IKT på ett nytt sätt menar 

Säljö, m.fl.  (2002) att det krävs ett förändrat sätt av pedagogik och förhållningssättet 

till lärande, vilket inbegriper en ny teknik och vad som betraktas som kunskap. 

Söderqvist (2012) menar att pedagogernas kunskapsutveckling ses som en väsentlig 

del av implementeringsarbetet kring IKT i förskolan. Det finns ett behov av 

kontinuerlig utbildning för all personal. Det handlar om att pedagogerna behöver 

känna till hur datorn fungerar och hur den kan användas i den pedagogiska 

verksamheten.  Ett forum för pedagoger där de kan diskutera och ge varandra råd och 

idéer är viktig menar författaren. För att utvecklas inom området behövs tid, vilket 

annars blir ett hinder för utveckling inom området. Det gäller att bestämma vad som 

ska prioriteras menar författaren. Ett sådant lärande bygger på att rektorerna kan 

avsätta tid, så att en kompetensutveckling kan komma till stånd (a.a.). Svensson 

(2010) menar att kunskap är en färskvara och att kommunikation är en kompetens 

som är betydelsefull i alla sammanhang. Författaren menar vidare att vi behöver 

färdigheter för att söka kunskap som krävs i ett visst sammanhang där 

kommunikativa färdigheter blir en baskunskap som ligger till grund för 

kunskapsinhämtande och kompetensutveckling.  

3.4 Datorn som ett pedagogiskt verktyg 

Informationstekniken har förändrat vår vardag på flera sätt vilket innebär en 

utmaning för förskola och skola på många sätt. Kanske kan man påstå att det är den 

största förändringen inom skolan sedan boktryckarkonsten uppfanns. Där 

tryckpressen lade grunden för en massproduktion av texter som sedan blev 

läroböcker i skola och förskola menar Linderoth, m.fl. (2007). Papper och penna har 

blivit ersatt av en datorskärm i horisontalt läge vilket utgör en utmaning för 

pedagoger, men är en naturlig del för barnet. Där skrift och bild ses från en annan 

synvinkel än tidigare. Dagens barn kommer i kontakt med datorskärmar lika ofta 

som papper och penna, därför utgör den en naturlig del i deras liv. Nu blir det 

naturligt för barn att skriva och rita tillsammans med andra framför skärmen. Barn 

diskuterar och hjälper varandra med lösningar menar Linderoth, m.fl. (2002) de anser 

att när barn tillsammans med andra kan utrycka sina tankar och prova dem blir det en 

utvecklande utmaning.   

För att hantera det ”brus” av information som den nya tekniken för med sig är det 

viktigt att barn i förkolan/skolan får de kunskaper och verktyg som krävs menar 

Alexandersson (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). I Utbildnings-

departementets (1996) skrift ”IKT i Skolan” tar man upp arbetslivets förändrade 

villkor. Där lärandet inte är statiskt utan föränderligt vilket innebär att individen 

införskaffar kunskaper under hela livet och där kunskapen står för trygghetsfaktorn. 

Linderoth, m.fl. (2007) nämner att man redan i Lgr 80 (Läroplanen för grundskolan, 

1980) talar om datorn som betydelse för samhällets utveckling och sysselsättning ur 

individperspektiv. Författaren nämner vidare att ett nytt beslut togs 1992 där man 
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talar om vikten av att stimulera elever till att använda datorn som ett redskap för 

lärande och se det som likvärdigt med andra läromedel, som speglar samhällets 

utveckling. 

3.4.1 Digital kompetens 

När samhället förändras måste förskolan ta ställning till vad som ska läras och 

erbjuda barnen de redskap som krävs för att utmana barnen i deras lärande (a.a.). 

Den nya tekniken med t.ex. ny media utmanar till nya sätt att kommunicera och utgör 

en slags generator av nytt som utmanar till nya kunskaper kring barns lärande. Nya 

villkor för socialisation och tänkbara nya mönster för lärande menar Qvarsell (2003). 

Författaren menar att man kan upptäcka saker som är pedagogiskt intressant både 

teoretiskt och praktiskt utan att de är menade att vara det. Oväntade saker kan hända 

t.ex. när barn från andra kulturer ska intrigeras i verksamheten, då kan de utveckla 

egna språk (a.a.).  

Johansson (2000) menar att det är viktigt när det gäller barns datorvanor att de får 

tillgång till hur datorn fungerar så tidigt som möjligt.  I läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98, rev 2010) står, verksamheten ska utgå ifrån barns intresse, motivation och 

erfarenheter. Läroplanen (Lpfö 98, rev 2010) talar om att vi ska utgå ifrån det 

enskilda barnets kunskaper när vi planerar miljön. Miljön ska vara stimulerande och 

lärande för alla barn i barngruppen. Forskningen säger att barn av idag har ofta större 

kunskaper om hur man använder datorn än vuxna, kunskaper som man skaffat sig 

utanför förskolan. I Lpfö 98 (rev 2010) står att verksamheten ska planeras utifrån 

barns erfarenheter och intressen vilket ger en klar bild på hur verksamheten bör vara 

utformad. Alexandersson, m.fl. (2001) menar att när man talar om IKT -utveckling i 

förskolan brukar man lyfta fram tre olika motiv: 

 Inlärningsaspekten 

Innebär att datoranvändning medför ett varierat arbetsätt och en annan relation 

mellan pedagog och barn. Den öppnar upp för nya möjligheter för barn med särskilda 

behov. 

 Arbetslivsaspekten 

Samhället och arbetslivet förväntar sig att förskolan ska förbereda barn och 

ungdomar inför deras framtida arbetsliv. Där de oundvikligen kommer i kontakt med 

den nya tekniken. 

 Demokratiaspekten 

Medborgarkunskap på datorområdet är nödvändigt i en fungerande demokrati. Det 

faller på förskolans och skolans ansvar att alla barn och ungdomar ges möjlighet till 

likvärdig utbildning på området.                               

 (Alexandersson m.fl., 2001:13) 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) lägger man vikt på ”Demokrati och 

likvärdiga förutsättningar” för alla barns lärande. Alexandersson, m.fl. (2001) menar 

att förskolan ansvarar för att alla barn ska få kunskaper inom dataområdet. Där 

datorn får en naturlig plats i verksamheten som ett verktyg för lärande resulterar det 

till förnyelse inom pedagogik, metodologiskt och ämnesmässigt. IKT skapar nya och 

helt okända lärprocesser där internet och olika typer av programvaror erbjuder olika 

möjligheter för barn att utforska datormiljön och därmed påverka lärprocessen och 

”spränga gränser” (a.a.). Under senare år har således datoranvändandet ökat i 
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förskolan, från att tidigare ha varit att barn skulle få tillfälle att använda en dator. Till 

att idag ska alla få lära sig använda IT på ett meningsfullt sätt menar Johansson 

(2000). Folkesson (2004) har gjort en studie kring hur datoranvändning påverkar 

yngre barns lärande i skolan. Författaren upplevde att både elever och lärare i början 

tyckte att datorn var mer ett hinder än en tillgång. Efterhand förändrades bilden och 

Folkesson kunde se flera positiva faktorer t.ex. ökad motivation, större intresse för 

skrivspråket och ökad koncentration. Hindren bestod i lärarens okunskap kring hur 

man kan använda datorn både hur själva datorn fungerar men även hur den kan 

användas i själva lärprocessen Det är viktigt vilken attityd och kunskap läraren har 

för hur resultatet blir. Datorn bidrar till ökad delaktighet och ett mer flerstämmigt 

klassrum (a.a.).  

Datorn inspirerar till problemlösning och samtal mellan kamrater menar Säljö, m.fl. 

(2002) de menar vidare att den utmanar barn att lösa olika problem både när det 

gäller spel och andra möjligheter som datorn kan erbjuda. Författarna nämner en 

studie av Schofield gällande en IKT- användning i amerikanska grundskolor där 

Schofield menar att man utvecklar andra strategier för att lösa problem än man 

tidigare hade. Med ny informationsteknik kan man göra om saker enkelt vare sig 

man skriver, räknar, ritar eller gör olika modeller. Det bidrar till att det inte är så 

farligt att göra fel utan det är lätt att börja om från början. Att göra fel kan betraktas 

av barn som jobbigt. När de tidigare använde pennan, tappade de ofta intresset (a.a.). 

Säljö, m.fl. (2002) har gjort en studie på relationen mellan barns skapande och den 

mediekultur som möter dem genom informationsteknologin. Datorspel framkallar en 

rad olika lärprocesser där barn lär sig hantera datorprogram. Anmärkningsvärt är att 

barnen kunde hantera Photoshop som är ett program som inte är riktat till mindre 

barn. Vilka kunskaper barnen än fick så var deras mål att framställa en produkt vilket 

gör att lärandet blir en bieffekt av görandet (a.a.). För att nå dessa mål, är det viktigt 

att man som pedagog arbetar aktivt för att främja de produktiva möten som krävs för 

att främja lärandet. Säljö m.fl. studie pekar på några konkreta principer för att främja 

estetiska lärprocesser med informationsteknik. 

 

 Öppna tidsramar tycks vara att föredra 

 Datorns placering bör vara nära kärnverksamheten 

 Programvaran bör vara rik och ha många möjligheter 

 Pedagogen bör ha god kompetens i att hantera de program som används 

 Produkterna som skapas bör utgå från de kulturella uttryck som barn har runt 

omkring sig i sin vardagsmiljö 

                                                                                       (Säljö & Linderoth, 2002:253) 

Digital kompetens är menar Leijon (2010) är ett begrepp i konstant förändring med 

en mångfald definitioner vilket även kallas för media literacy. På svenska digital 

mediekompetens, den innefattar förståelse för hur digitala medier fungerar och hur 

de skapar bilder av världen (a.a.) Nästan alla barn har idag tillgång till dator i 

hemmet enligt SCB (statistiska centralbyrån) 2000. Klerfeldt (Säljö m.fl.2002)  

menar att datorn är ett nytt kulturellt redskap för rörelse, bild, ljud och ord med 

många möjligheter. Datorhanterandet är en generationsfråga menar författaren. 

Datorn gjorde sitt intrång i hemmet för cirka15 år sedan vilket ger hemmet ett stort 

försprång i förhållande till förskolan (a.a.). 
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3.4.2 Hur talar man med barn om datorn ? 

Vuxenvärlden erbjuder barn ett flertal motsägande budskap menar Johansson (2000). 

Hon menar att de inverkar på barns meningsskapande både i och utanför 

datakontexter. Folkesson (2004) talar om hur viktig lärarens attityd är för att nå ett 

bra resultat.  

Datorn är en självklarhet för barn i dagens samhälle men inte alltid för vuxna. 

Klerfeldt (Säljö, m.fl. 2002) menar att datorhanterandet till en stor del är en 

generationsfråga. Det finns idag en stor kunskapsklyfta mellan barn och pedagoger. 

Barn lär sig snabbt hantera datorn medan vuxna står oförstående bredvid. Klerfeldt 

menar att miljön som barn och pedagoger deltar i är avgörande för vilka läranden 

som kan äga rum (a.a.). Ljung-Djärf (Säljö m.fl. 2002) anser i sitt avhandlingsprojekt 

att pedagogers resonemang utan tvekan påverkar verksamheten och att deras ord och 

handling inte alltid stämmer överens. Pedagoger anser att det är viktigt att barn 

kommer i kontakt med datorn redan i unga år, så tidigt som möjligt. Men 

verkligheten ser annorlunda ut. Det finns flera restrektioner på hur datorn ska 

användas, vilka tjänar till att begränsa datoranvändningen. Till dessa restrektioner 

hör: inte när som helst, inte hur mycket som helst och inte hur som helst. 

Datoranvändningen framställs som viktig men ändå hotfull och riskfull. Datorn i 

förskolan framställs som berikande men pedagogernas resonemang och handling 

påverkar onekligen verksamheten. Uppenbart är att det finns skillnader mellan vad 

pedagoger gör och vad de säger (a.a.).  Ljung–Djärf (Säljö m.fl. 2002) anser att det 

finns utryck hos pedagoger som menar att det är viktigt att barn kommer ikontakt 

med datorn så tidigt som möjligt men den får inte ta tid från den övriga 

verksamheten (a.a.). Klerfeldt (2007) menar att datoranvändandet omges ofta av en 

mängd olika regler. Författaren menar att datoranvändande inte bara är spel och 

surfande utan ett redskap för att göra berättelser och bilder med. Vill man syssla med 

språkutveckling, ja då ska man intressera sig för skapande på dator menar författaren. 

Klerfeldt anser att datorn är ett redskap för Vygotskijs teori  

”den närmaste utvecklingszonen” erbjuder pedagoger en öppning för att se 

möjligheterna att införliva datorn i de strukturer för meningsskapande som 

traditionellt utvecklats inom den pedagogiska praktiken och som föreskrivs i 

läroplaner. Datorn som nytt verktyg innebär en förändrad kommunikation. Den 

förstaförutsättning som omedelbart framträder är vikten att avlägsna fördomen 

att vuxnas interaktion inte behövs vid datorn. [….] Utan en engagerad, 

inkännande interaktion med pedagogen menar jag att denna praktikbaserade 

interaktion och digitala berättargenre inte har någon framtid inom pedagogiska 

verksamheter för yngre barn.[….] När pedagoger närmar sig barns kultur med 

nyfikenhet och tillåter bruk av barns mediakultur i verksamheten skapas 

gränsytor mellan olika kulturer. Dessa skärningspunkter innebär en potential för 

meningskapande i olika former. Min förhoppning är att pedagoger genom 

resultaten i avhandlingen ska känna stöd för att pröva dessa möjligheter i sina 

egna verksamheter.              (Klerfeldt, 2007:122). 

Rönnberg (2006) tar också upp frågan hur barn och vuxna upplever och tolkar 

handlingar i leken. Författaren menar att barnkultur är en övning självständighet och 

samhällsutveckling. Hon menar vidare att många gånger utgörs de populära lekarna, 

datorspel och TV, vilket kan vara svårt för vuxenvärlden att acceptera. I spannet 

mellan vuxenvärldens normer och vad barn vill göra, hamnar barnen i kläm. 

Författaren menar att förhoppningsvis kommer barnen att hamna mittemellan i sitt 

framtida handlande (a.a.). I Fasts (2007) studie i sju olika skolor/förskolor med sju 

olika barn konstaterar författaren att barn ofta får använda sina mediekunskaper 
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utanför förskolan de får ofta lämna sina kunskaper och skriftspråkliga erfarenheter 

utanför förskolan eftersom de tillhör populärkulturen (a.a.). 

3.4.3 Pedagogiska datorspel 

Linderoth (2007) tar upp frågan om datorspel är ett medier i traditionell bemärkelse 

eller ska vi se datorspel just som en form av spel. Multimediaproduktionen innehåller 

både pedagogiska datorspel och underhållning menar Alexandersson, m.fl. (2001), 

programmen vänder sig också till de mindre barnen. I Sverige omsatte multimedie- 

branschen 1998 drygt 1,1 miljard kronor på dator och TV – spel. De här nya 

produkterna tillhör endel av den moderna barndomen och kan vara barns första möte 

med informations och kommunikationsteknologi vilket man inom forskningen kan se 

att det finns både positiva och kritiska röster till det (a.a.). Skillnaden mellan att läsa 

en sekvens på ett datorspel eller se en filmsekvens på en cd-rom eller svara på en 

fråga i ett pedagogiskt datorspel kan vara aktiviteter som inte skiljer sig nämnvärt 

från att se på film, svara på frågor mm i andra sammanhang (a.a.). Alexandersson 

m.fl. (2001) menar vidare att datorspel är designade utifrån hur barn lär sig i den 

virtuella världen. Författaren beskriver den som en form av lärande vilket kan 

jämföras med traditionella läromedel där man förväntas förvärva vissa kunskaper 

som t.ex. i ett övningshäfte (a.a.). Egenfeldt-Nilsen (Linderoth, m.fl. 2007) talar om 

processen att använda datorspel i ett pedagogiskt syfte. Författaren menar att det är 

viktigt att tillhandahålla en miljö som stödjer processen. Där pedagogen blir den som 

medverkar och stödjer datorspelandet så att det inte blir ”bara ett spelande” (a.a.). 

Linderoth m.fl.  (2007) menar att barn intresserar sig endast för spelregler, vilket mål 

spelet har struntar de i och vad sakerna föreställer. De funderar istället på vad de kan 

användas till. Författaren menar vidare att barn hittar nya egna begrepp till 

företeelser i spelen t.ex. kan en megafon som används för att skrämma getter bli en 

”getskrämma”. Linderoth menar vidare att ord och utryck får en annan innebörd i 

datorspelets värld ”ett liv kvar” betyder inte att vi ska dö utan i barnens värld innebär 

det att man har ett försök till innan man är ute ur spelet. Det kan i sin tur ge 

pedagoger idéer om att barn inte kan skilja på fantasi och verklighet. Tidigare 

forskning hävdar att det inte är något problem eftersom barnen uppfattar det som 

lekroller. Författaren menar för att ett spel ska bli ett läromedel måste barnet få en 

koppling till spelet och vad spelet föreställer i ett pedagogiskt sammanhang (a.a.).  

3.5 Barns medieanvändning 

Medierådet jobbar med uppdrag från regeringen där de bland annat forskar kring 

barns medieanvändning. År 2005 gjorde Medierådet sin första omfattande 

undersökning av barns medieanvändning där lägsta åldern var nio år.  En ny 

undersökning gjordes 2010 som även riktades till förskolebarn. Mycket har hänt 

sedan den första undersökningen, idag är debutåldern för barns internetanvändning 

ca tre år. Idag använder i första hand barn internet för lek, bilder och knapptryck. De 

tittar på videoklipp t.ex. Youtube och Bolibompa (Medierådet, 2010). 

I en av undersökningarna fick föräldrarna svara på hur deras barn använder internet. 

Vilka sajter brukar barnet själv eller tillsammans med någon annan, besöka på 

internet? 

 

  –5 år 5–9 å 
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2-5år 5-9 år 

Pojkar & Flickor Pojkar Flickor 

Bolibompa (30%) Bolibompa,Youtube (26%) Bolibompa (35%) 

Youtube (17%) Spela.se (23%) Spela.se (23%) 

Spela. Se (6%) SVT/Spelo (14%) SVT/Youtube (15%) 

               (Medierådet, 2010) 

I en annan undersökning som Medierådet har gjort studerade man vilka dator-/tv-spel  

barn brukar spela 

2-5 år 5-9 år 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Bolibompa (8%) Kalle Kunskap (11%) Lego StarWars 

(21%) 

Super Mario (12%) 

Super Mario (6%) Bollibompa (7%) Star Wars (13%) KalleKunskap/Singstar 

(8%) 

Kalle Kunskap/Lego 

Star Wars (5%) 

PippiLångstrump (5%) Super Mario (12%) Internetspel ¤ (7%) 

                         (Medierådet, 2010) 
¤Internetspel är en samlingsbeteckning på små, enkla spel som man kan spela gratis över internet. 

I enkätsvaren har man angivit ett mycket stort antal spel och de fördelas relativt 

jämnt mellan de svarande. Det framträder stora skillnader mellan barn 2-5 år och 5-9 

år samt mellan pojkar och flickor. Det är knappast förvånande, då spelen är 

konstruerade för olika åldrar och målgrupper (Medierådet, 2010:22). Alexandersson 

m.fl. (2001) menar att Internet ger nya möjligheter som ger oss ett helt nytt sätt att se 

på information och kommunikation. När vi surfar på nätet och är inne på en sida kan 

vi lätt klicka oss vidare genom länkar till nya sidor. Tanken blir friare och mer 

kreativ menar författaren. Fast (2007) menar att den genomsnittliga 

medieanvändningen har legat konstant på tre timmar om dagen sedan början av 

1970-talet, trots alla nytillkomna medier. 

Dagens förskole- och lågstadiebarn använder dock inte mer tid till massmedia än 

vad deras föräldrar gjorde. De leker däremot med andra leksaker och spelar 

andra spel, varav vissa är elektroniska och utspelar sig på en TV- eller 

datorskärm.      (Fast, 2007:8) 

Författaren pekar på en undersökning gjord av SIFO 2005 där 75% av femåringarna 

spelar dator eller TV–spel mindre än fem timmar i veckan och vistas utomhus mer än 

tio timmar i veckan på sin fritid, dvs. efter förskolan (a.a.). 

3.6 Förskolechefens roll 

I den nya reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) har synen på 

förskolechefens roll förändrats som den pedagogiska ledaren för verksamheten. Där 

förskolechefen har fått ett ökat ansvar för förskolans kvalité, uppföljning, utvärdering 

och hur verksamheten planeras och genomförs. I läroplanen för förskolan står det att 
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förskolchefen har ansvar för att arbetsmiljön utformas så att barnen får tillgång till ett 

mångsidigt material för utveckling och lärande samt erbjuda personalen kontinuerlig 

kompetensutveckling för ett professionellt lärande. Verksamheten ska erbjuda varje 

barn samma förutsättningar utifrån deras egen kompetens där hänsyn tas till barns 

egna åsikter och tankar (a.a.). I dagens förskola krävs andra perspektiv och 

kunskaper kring ledarskap och organisationers utveckling än tidigare vilket bidrar till 

både hinder och möjligheter för verksamhetens utveckling menar Hallerström (2006) 

Enbart kunskaper hos ledare räcker inte till utan även värderingar, samhällssyn 

och människosyn har stor betydelse och måste bygga på personliga avvägningar 

och prioriteringar.      (Hallerström, 2006:35) 

Hallerström talar vidare om vikten av att rektorer/förskolechefer ger pedagoger 

förutsättningar och möjligheter till att utveckla den pedagogiska verksamheten. 

Halldén (2007) anser att det är nödvändigt att ha kunskaper om barnets sociala miljö. 

Hur förskolechefen ser på barns lärande bör avspeglas i verksamheten genom den 

pedagogiska miljön. Vad erbjuder miljön för barns lärande och hur tillgänglig är 

miljön för barnet? I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) står att 

förskolechefen ansvarar för lärandemiljöns utformning och tillgång till material för 

lärande och utveckling. 

Hallerström (2006) menar att otrygga ledare kan medföra att ansvaret för 

verksamhetens utveckling överlämnas till enskilda pedagoger samt arbetslag, vilket 

inte innebär någon garanti för utveckling. Förskolechefer måste rätta sig efter de 

ekonomiska ramarna som kommunerna beslutar om vilket ger både möjligheter och 

begränsningar för vad som kan genomföras. Forskning och erfarenheter visar att 

skolan är svårstyrd, gällande styrsystem inte alltid fungerar som det är tänkt menar 

Hallerström. 

3.7 Miljöns betydelse för lärande 

Nordin-Hultman (2008) har jämfört den pedagogiska miljön i förskolor i England 

och Sverige. I Sverige talas det om en tillåtande miljö men frågan är om den är så 

tillåtande som det sägs. Författarna menar att det ofta är pedagoger som bestämmer 

miljöns utformning och inte barnen. I de Engelska förskolorna finns allt material 

tillgängligt för barnen och miljön är anpassad utifrån deras önskemål. Där sandkar, 

vattenbord, datorer och annat pedagogiskt material samsas i samma rum och inbjuder 

till lek och lärande. I de svenska förskolorna är ofta pedagogen hindret för den 

pedagogiska miljön. Deras inställning till ”att skräpa ner” och hur materialet får 

användas av barnen påverkar barnets tillgänglighet av materialet (a.a.). 

Lärandemiljöer som utmanar till lärande, vad är det? Erstad (Säljö, m.fl. 2002) menar 

att det gäller att skapa arenor som är utmanande för elevers kunskapssökande och 

som inte bara identifieras med böcker. Vilket innebär en drastisk omdefinition av 

lärarrollen där läraren inte ska vara en motkulturens förkämpe utan flexibel i 

förhållandet till barns behov och verksamhetens utformning (a.a.). Det talas ofta idag 

om datorn som en del av den pedagogiska miljön samtidigt som den ofta innefattar 

en mängd regler till hur den ska användas Klerfeldt (Säljö, m.fl. 2002) menar att det 

begränsar teknikens potentiella möjligheter och att det inte räcker med hur stor 

tillgången av teknik det finns utan det avgörande är vilket förhållningsätt till tekniken 

och teknikanvändandet pedagogen har (a.a.).  



17  
3.8 Våldsamma datorspel ger våldsamma barn 

Forskningen har hitintills inte lyckats bevisa hypotesen att våldsamma datorspel gör 

spelaren mer våldsbenägen menar Medierådet (2010). Däremot så finns det inget 

som bevisar motsatsen.  Man ska inte låta barn spela vilka spel som helst, alla spel är 

inte gjorda för barn. Det finns en tendens att problematiska familjeförhållanden och 

psykisk ohälsa hos aggressiva individer har en preferens för våldsamma spel (a.a.). 

Johansson (2000) talar om att leksituationen kan ha olika betydelse för den som 

deltar i leken och den som tittar på. Författaren menar att när barn spelar våldsamma 

datorspel eller när de berättar om våldsamma spel är det stor skillnad på hur det talar 

om det. Medan figurerna på skärmen dödar och skjuter varandra är samvaron framför 

skärmen vänskaplig och munter. Johansson menar att det finns flera olika tolkningar 

än den författaren själv gjorde då hon förskräcktes över hur figurerna på skärmen 

dödade varandra (a.a.). Klerfeldt (Säljö, m.fl., 2002) tar upp ämnet om våldsamma 

datorspel och menar att många förskolor har totalförbud mot dataspel. Författaren 

menar vidare att det är förståligt med tanke på de våldsamma inslag de kan innehålla 

men hon menar att 

Det samtidigt innebär att pedagogerna går miste om möjligheten att påverka 

barnen och ta del av den kultur som de lever i. För barnens del kan det innebära 

att de saknar spelmomentet i datoranvändningen på förskola. Det kan uppstå 

spricka mellan den kultur barnen erbjuds på förskolan och hemmiljön, och risken 

finns att barnen betraktar den pedagogiska miljön som omodern och icke-

engagerande.        

     (Klerfeldt, Säljö,m.fl. 2002:269) 

Klerfeldt (Säljö, m.fl. 2012) menar att när barn skapar egna datorspel är det inte 

våldet som är i fokus utan leken. Barnens språkbruk är intressant eftersom deras 

språk kan få pedagoger att studsa till när de pratar om att ”du dog sju gånger” för 

barn har ordet en annan betydelse än vad vi vuxna tolkar det till. För barnen i 

dataspelets värld betyder det att spelaren åkte ut utanför banan. Vilket innebär att 

användningen av datorn är olika för barn och pedagoger. Barn förhandlar med 

pedagoger för att få använda den på sina villkor medan utmaningen för pedagogerna 

är att våga trycka på knapparna (a.a.). 
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4 METOD 

I detta kapitel redovisas metodval, undersökningsgrupp, tillvägagångssätt och 

tillförlitlighet.   

4.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ studie kan beskrivas som kunskapsteoretisk då den är tolkningsinriktad 

eller interpretativistisk vilket betyder att tyngden ligger på förståelse av den sociala 

verksamheten och hur deltagarna tolkar vekligheten menar Bryman (2008).  

Inom den pedagogiska forskningen är intervjuer en vanlig metod. Håkanson (2009) 

menar att det finns fördelar med intervjufrågor då det ger möjligheter till att gå in 

mer på djupet och att det kan bli ett mer förtroligt samtal där man kan få fram mer 

personlig information än vad man annars kanske får. Även Partel & Davidsson 

(2003) talar om kvalitativ intervju som ett samtal där både intervjuaren och den 

intervjuade är medskapare av ett sammanhang.  

Jag valde att använda en semistrukturerad metod till intervjuerna eftersom frågorna 

ingår i ett visst tema men med frihet att ställa följdfrågor som anknyter till ämnet. 

Det kallas för djupintervju eftersom den ger intervjuaren möjlighet att gå in på djupet 

i ämnet.  

4.2 Undersökningsgrupp 

Studien utgår ifrån förskolechefens ökade ansvar när det gäller den pedagogiska 

verksamheten. Studien är gjord i en stad i södra Sverige i staden finns det sex olika 

enheter och ett antal friskolor. Studien omfattar såväl kommunala förskolor som 

friskolor. Förskolecheferna i de olika enheterna har blivit erbjudna att delta i studien 

samt de ansvariga för friskolorna. Förfrågan om deltagande i studien har skickats ut 

via mejl till sju olika chefer. I utskicket informerades om studien enligt de riktlinjer 

som gäller för forskningsstudier (bilaga 1). Två av förskolecheferna avböjde att delta 

i studien på grund av tidsbrist. 

Samtliga förskolechefer är kvinnor och har olika lång erfarenhet av att vara 

förskolechef. 

4.3 Genomförande 

För att skaffa kunskaper inom det specifika området läste jag olika vetenskapliga 

artiklar, aktuell forskning och litteratur som var relevant för ämnet.  Vilket gjorde det 

möjligt för mig att formulera relevanta frågor för studien. Innan intervjuerna 

genomfördes gjordes en provintervju tillsammans med en vän. 

Alla intervjuer spelades in med en diktafon då det annars är lätt att missa något av 

vad förskolecheferna säger.  Diktafonen gjorde att det var lättare att ställa följfrågor 

och intervjun blev på så sätt mer nyanserad. Vid intervjutillfället fick 

förskolecheferna intervjuguiden innan intervjun började för att de skulle få möjlighet 

att ta del av frågorna innan intervjun (bilaga 2).  

Den kvalitativa studien gjordes genom inspelade intervjuer med de olika 

förskolecheferna var för sig, vid fem olika tillfällen. Intervjuerna utfördes på den 

förskola där informanten var chef för att de skulle känna sig mer bekväma med 

situationen. Intervjuerna har sedan transkriberats, överförts till skrift. Det är 

tidsödande att transkribera menar Bryman (2008) vidare menar författaren att det är 
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av största vikt att inte missa något av vad som sägs i intervjuerna (a.a.). Ett visst 

urval av materialet har gjorts, då allt material inte var relevant för studien. 

Intervjuerna har därefter sammanställts och analyserats för att få fram ett resultat. 

4.4 Databearbetning 

När de fem intervjuerna var avklarade påbörjades arbetet med att transkribera det 

inspelade materialet. Det resulterade i 21 st A4 sidor. Målsättningen var att hitta ett 

mönster i intervjuerna som kunde ligga till grund för resultatet. 

Analysen skedde i flera steg för att säkerställa dess äkthet. Genom att lyssna och se 

över textmaterialet har materialet resulterat i ett mönster för att besvara studiens 

huvudfrågor. 

Den stora mängden textmaterial reducerades utifrån frågeställningarna genom en 

första grovsortering. Därefter sorterades materialet in efter frågeställningarna och har 

därefter ytterligare reducerats efter vad som var relevant för resultatet.  

Därefter började analysen av materialet för att hitta likheter och skillnader. Genom 

att läsa igenom textmaterialet började ett tydligt mönster att visa sig.  Materialet 

redovisades under huvudrubrikerna med underrubriker för att ge läsaren ett tydligt 

mönster av studien. 

4.5 Etik 

I inbjudan och inför intervjun informerades respondenterna om de forskningsetiska 

principerna. Enligt Vetenskapsrådet (2006) finns det fyra grundkrav, de är 

 Informationskravet 

Forskaren skall informera undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för studien och för deras deltagande. 

De ska även upplysas om att studien är frivillig och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. 

 Samtyckeskravet 

Deltagaren i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan 

 Konfidentialitetstetskravet 

Uppgifter om alla deltagare i studien skall ges största möjliga konfidenstitet och 

personuppgifter ska förvaras på ett sätt så att inte obehöriga kan ta del av dem.  

 Nyttjandekravet 

Insamlade uppgifter får endast användas för forskningsändamål 

4.6 Trovärdighet 

Enligt Bryman (2008) innebär trovärdighet att forskaren ska säkerställer alla faser i 

forskningsprocessen. Därför har alla förskolechefer tagit del av det material som de 

har medverkat i för att fastsälla dess äkthet. Bryman menar att trovärdigheten 

inbegriper att säkerställa forskningen samt att den har utförts enligt gällande regler 

för forskning. Samt att rapportera resultaten för de personer som har deltagit i studien 

för att de ska bekräfta dess äkthet, tekniken kallas för respondentvalidering. 
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Studien redovisas med citat från förskolecheferna för att belysa förståelsen av 

resultatet. Bryman (2008) menar att för att ge undersökningen en rättvis bild av de 

personer som studien omfattat ska resultatet redovisas med fylliga och täta 

beskrivningar tillsammans med citat.  

Reliabilitet innebär att resultatet är trovärdigt och går att lita på Enligt Bryman 

(2008). Intervjuguiden innehöll samma frågor till alla förskolechefer vilket ökade 

trovärdigheten på intervjun. Genom att använda en diktafon vid intervjuerna spelades 

allt material in och inget missades. Det gjorde det möjligt att lyssna på intervjuerna 

vid flera tillfällen.  

Validitet handlar om att undersöka det som avses att undersökas, (Bryman, 2008). 

Giltigheten ökar om undersökningsinstrumenten granskas av någon vetenskapligt 

skolad person. Innan intervjuerna genomfördes granskades intervjuguiden av en 

handledare. Vilket kallas för innehållsvaliditet. Giltigheten på instrumentet i detta 

fall intervjufrågorna, bör testas innan intervjuerna anser Bryman (2008). Det gjordes 

tillsammans med en vän för att undvika problem vid intervjutillfället.   

  

4.7 Metodkritik 

Valet av metod för studien för att ta reda på förskolechefers syn på datorn som ett 

verktyg för lärande var enkel. Då den kvalitativa intervjun ger en mer rättvis bild av 

förskolechefernas inställning till IKT och datorn. Den kvalitativa studien ger 

möjligheter till att gå in mer på djupet och öppnar upp till följdfrågor, vilket blev en 

naturlig del i alla intervjuer. Svårigheter i genomförandet av studien var att 

informanterna hade gått på semester vilket innebar att jag fick vänta med 

intervjuerna. Dessutom var det svårt att få ihop tider för intervjuerna då flera av 

informanterna var upptagna av planering kring den egna verksamheten. Det i sin tur 

bidrog till att det var svårt att få in svar kring deras deltagande. Två av 

förskolecheferna avböjde på grund av tidsbrist inför planering av höstens 

verksamheter. 

Många av de intervjuade förskolecheferna tog upp andra områden som är intressanta 

för förskolans verksamhet men inte av intresse för den här studien.  

Jag har valt att inte ta bort kap 3:8 eftersom flera av respondenterna indirekt anser att 

pedagogers rädslor bl.a. beror på att barn kan se” hemska saker” på internet. 

En sak som kunde gagnat studien är att några av intervjufrågorna kunde varit 

tydligare eftersom jag fick förtydliga dem för informanterna. Frågan är om resultatet 

hade varit annorlunda om informanterna hade varit okända för mig och om jag hade 

vänt mig till en annan kommun där jag inte själv är verksam.  
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5 RESULTAT 

I det här avsnittet redovisas resultatet av studien. För att inte röja respondenternas 

identitet kommer inga namn eller beteckningar att användas då det inte är relevant 

för studien. Alla respondenter kommer att tituleras förskolechefer även de som har 

en annan titel på friskolorna för att inte röja deras identitet. 

5.1 Förskolechefers syn på datorn som ett redskap för 

lärprocessen i förskolan 

Alla förskolor i studien har olika erfarenheter och förutsättningar för att använda 

datorn som ett redskap för lärande. 

5.1.1 Datorn som ett redskap för lärande 

Alla förskolecheferna ser datorn som ett redskap för lärande där pedagogers 

kompetens är avgörande för resultatet. De anser att datorn är en del av den 

pedagogiska verksamheten.  

Ja ser det som, med rätt kunskap så kan det vara ett fantastiskt verktyg. Men det 

krävs också kunskap.  

Jag tycker ju att det borde vara ett redskap precis som klossar och andra 

matematiska grejer, datorn kan va till så mycket hjälp. Och sitter man och 

diskuterar om vad som fångar barnens intresse, vad de är intresserade av.  

Vid fel användning blir datorn ett tidsfördriv och inte ett verktyg för lärande menar 

de flesta av förskolecheferna men de är samtidigt rädda för att det ska bli ett 

tidsfördriv. 

Jag tycker att datorn är ett fantastiskt verktyg om man använder den rätt. 

Använder man den fel, då blir det inget verktyg längre. Då blir det ett tidsfördriv 

istället.  

Rätt kunskap och inställning är viktigt menar en utav förskolecheferna däremot har 

hon ofta träffat på motsatsen i sitt yrkesliv. Alla förskolecheferna talar också om 

pedagogers vikt av att fånga barns intresse genom att vara lyhörd för vad barnen är 

intresserade av.  

Absolut att jag ser det som ett verktyg, just det här att vi ska kunna erbjuda 

media, att barn ska få möjlighet att få möta media i förskolan. Att se det som ett 

verktyg för kommunikation och samarbete. Och även som ett verktyg alltså om 

man tittat på helheten i verksamheten. Vi som jobbar i projekt, att inte se det som 

ligger utanför utan något som ingår i verksamheten.  

En av förskolecheferna lyfter fram pedagogers negativa syn på datorn i förskolan. 

 Det är viktigt att man får väck den negativa synen kring datoranvändning i 

förskolan som många av oss pedagoger nog egentligen har.   

Även om förskolecheferna ser vikten av datorn som ett redskap för lärande så tolkar 

de intervjufrågan olika. Några av dem nämner datorn som ett redskap för vuxna att 

använda till dokumentation där barnen är mer eller mindre delaktiga. 

Ett av de verktyg vi har ett väldigt bra verktyg. Rätt använt är datorn ett mycket 

bra hjälpmedel. Vi använder den här i ganska stor utsträckning. För det första 

använder vi datorn mycket till dokumenterande, den vuxne använder datorn men 

barnen är delaktiga. Nu jobbar vi allt mer att barnen ska vara delaktiga i sin 

dokumentation.  
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Barnen är med men den vuxne, handleder barnen tekniskt. Barnen är med tittar 

och pratar och är med i dokumenterandet. De väljer ut sina egna bilder, så barnen 

är med!  Och det är något som vi har utvecklat den sista tiden. Barnen är ganska 

mycket delaktiga redan.  

5.1.2 Pedagogiska dataspel 

Förskolecheferna har olika åsikter kring pedagogiska datorspel. Några anser att de är 

ett komplement till de spel barnen har hemma. Medan andra är helt motståndare till 

dem och ser dem som förmedlarpedagogik. 

Jag tycker det har blivit för mycket spel. Jag vill ha bort dem för jag tycker det är 

lite förmedlingspedagogik. Jag har sett filmer på nätet där fröken tillrättarvisar 

barnen ”oh nej det är fel färg, de ska vara där”. Så vill inte jag använda I-Paden i 

så fall. Så det är lite förmedlingspedagogik upplever jag lite. Att man vill tala om 

för barn vad som är rätt och fel, jag är nog lite anti mot spelen, det är jag faktiskt.  

Pedagogiska spel blir pedagogiska tillsammans med andra barn eller vuxna där 

lärandet sker genom en dialog där man tillsammans löser problem. 

Men det, man kan alltid hitta pedagogiska bitar om man är med och pratar, men 

det kan va pedagogiskt när barnen är med också. Absolut, det är ju pedagogiskt 

när man lär sig trycka på den knappen så kommer du dit. Det är ju också ett 

lärande inför framtiden. 

En av förskolecheferna tar upp frågan om vilka program som verksamheterna har 

tillgång till och menar att något måste göras för att komma vidare. 

Sen är det också det här som vi har pratat om dom programmen vi har, 

Elevdatas. De är ju ett komplement till det de har hemma dom programmen finns 

inte hemma. Det kan kanske finnas likvärdiga, det vet jag inte.  Men det är ju 

dom programmen som vi haft möjlighet att köpa in. Något annat finns ju inte 

egentligen man måste ju ha en licens. Du kan ju inte bara plocka in ett program 

och det är ju alltså det vi har att tillgå. Däremot börjar vi öppna ögonen för andra 

former. Jag vet ju det finns flera som säger det, att vi måste komma vidare nu. 

Hitta möjlighet att komma vidare. 

Förskolechefen menar att de pedagogiska spelen inte utmanar barnen längre eftersom 

de har funnits länge på förskolan. 

Nu har vi haft de pedagogiska spelen länge det är ju ingen förnyelse där direkt. 

Så det är möjligt att de kan dom. Men det är precis som ja sa, ett verktyg för 

kommunikation och samarbete, för det är det ju. Att man kommunicerar man 

samarbetar och kommer på olika lösningar tillsammans. Så det är jätteviktigt. 
Absolut. 

På några av förskolorna har barnen endast tillgång till pedagogiska dataspel för 

utveckling och lärande  

Det är mest spelen. De har inte kommit så långt att de själva kan söka 

information på datorn. Det är ju förskolebarn det handlar om. Men de är med när 

den vuxne söker ibland.  

5.1.3 Internetanvändning  

Flera av förskolecheferna ser internet som en tillgång för barns lärande men också att 

det medför andra problem när barnen är ute på internet. 

Jag är lite tveksam till det här med YouTube, jag är det. Jag är inte emot 

YouTube på något sätt, det finns mycket att titta på med både sånger och filmer 

och bilder och allt vad det är. Men det ska finnas en vuxen tillgänglig. Att ha det 
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som något som, de sköter sig själva. Får det inte va. Då tycker inte jag att You- 

Tube ska vara på. Utan är det så att barnen säger att vi vill gå in på YouTube för 

det är något de vill titta på, så ja visst. Men då går en pedagog med och sitter 

med dom. 

Många menade att det är svårt att stoppa utvecklingen och anser att det ska man 

inte heller däremot är det viktigt att lära barnen vad som är rätt och fel, att bli 

kritiskt granskande.  

Nej det kan vi inte, det var det jag menade med förståelsen för mediekultur. Att 

man är som du säger lite kritisk. Att man kan stänga av eller att man kan hitta 

något annat. Vi lär dem att bli kritiska. Om ungarna skulle halka in på ett sådant 

här program. Att man kanske börjar prata lite om det. Varför man inte ska titta 

på det och varför vi inte ska gå in på det. 

Förskolecheferna talar om att det inte går att hålla barnen borta ifrån internet men att 

det är viktigt hur pedagogerna hanterar mediet. De är överens om att internet är en 

viktig del för att använda datorn till att söka information, både tillsammans med 

barnen och för eget sökande av material. 

Ja tycker att det ska finnas internet om man ska kunna använda den som ett 

verktyg. Det förutsätter internet för att kunna använda den fullt ut. Därför är det 

viktigt att vi har kunskap så att vi kan lära barnen efter deras ålder hur man 

använder och vad man inte ska göra på datorn. Visa de möjligheter som finns, så 

att de blir kritiskt granskande. Det kan man göra ganska långt ner om man har 

det med i vardagen så att de sker i en situation som de kan härröra det till.  

Det är viktigt med internet ansåg en av de intervjuade eftersom annars blir datorn och 

I-Paden lätt en spelmodul. 

Med internet. Annars blir det i stort sett bara spel. Det är ju så jag tänker mig, att 

det ska vara lättillgängligt.  

Barn lär sig ju de blir ju skickliga på sånt här om de får använda det. De är ofta 

skickligare än vad vi är. 

Synen på att se datorn som ett verktyg för lärande tolkades olika utifrån vilket fokus 

förskolechefernas lade på intervjufrågan.  En av förskolecheferna bidrog med det här 

exemplet från verkligheten för att förtydliga sin syn på vad datorn bl.a. kan användas 

till. 

Med dator som har internet att söka kunskap att visa barnen hur det kan va. T.ex. 

pratade vi en dag om skillnaden på gepard och leopard, skillnaden däremellan är 

ju lättare om man ser bilder på nätet när man förklarar såklart.  

Eller när vi pratade om känslor t.ex. hur är det att vara arg? Hur kan man se att man 

är arg? Då var vi inne på nätet och hittade en film där ett barn visade att det var 

jätteargt. Då var det en annan bild att ta in, oh herre gud, de var ett argt barn när det 

stampade i golvet och kastade saker. 

5.1.4 Ett förändrat lärande ur ett barnperspektiv 

Några av förskolecheferna talar om datoranvändning i ett modernt samhälle och 

menar att det inte går att stoppa utvecklingen.  

Datorn är en del av samhällets utveckling det är viktigt. Det är ju så vi 

kommunicerar, med datorn. Så det kommer att bli helt naturligt för dom, barnen 

ju äldre de blir. Det kommer att bli ett mer naturligt redskap, verktyg eller vad 

man vill kalla det för. Det är ett IT-samhälle vi har och det är väl bara det att nu 

ligger vi lite granne efter. Vi är i en uppförsbacke.  Datorn är en naturlig del av 
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samhällsutvecklingen Det går inte att stoppa det och jag vill inte det heller. Jag 

ser många fördelar med det.  

Det finns barn med olika behov av stöd menar några förskolechefer där de ser att 

datorn och I –Pad är ett utmärkt redskap för lärande. De menar att de kan underlätta 

och fånga barns intresse för att lära på ett lustfyllt sätt. Det kan bidra till att barnen 

klarar förskolan utan special hjälp framöver, menar en av förskolecheferna. 

Vi ser många barn här t.ex. försenad talutveckling där man kan jobba med 

datorsystem och så vidare och man kan få deras intresse. Men det har visat sig att 

andra barn också är intresserade. Vi har faktiskt köpt in för eget budgetmedel två 

I-Pad denna termin. Sen finns det en massa olika appar, ja hur mycket som helst. 

De fångar barnens intresse  

En av de intervjuade anser att datorn är ett redskap för barn med koncentrations- 

svårigheter. Barn som t.ex. har svårt att koncentrera sig ett rum med många intryck 

får genom datorn en frizon menar en av förskolecheferna. 

Idag så finns det mycket som fångar barn genom rörliga bilder, barn som har 

svårt att koncentrera sig. Så ofta när de ser lite rörliga bilder har de lättare att 

koncentrera sig. Om det bara är en sak som rör sig än att det är ett fullt rum där 

tjugo barn rör sig, då är det många att koncentrera sig på. Men just att använda 

det som ett verktyg då är att fånga dom vid denna.  

Datorn och I –Paden kan vara ett bra redskap för barn med annat modersmål anser ett 

par av förskolecheferna. Barnen kan höra ordet på sitt eget modersmål och på 

svenska samtidigt som de ser en bild på ordets innebörd. Lärandet blir roligt och 

lustfyllt. En förskolechef ser en fördel med att använda IKT eftersom hon tror att inte 

samma dialog blir av annars. 

Då tänker jag mycket på språket, man kan också tänka på de här barnen som har 

ett annat modersmål där man också kan hjälpa dem att sätta ord på saker och ting 

genom att se på den som en rolig sak. Många får den här lusten genom detta. 

Så man hade kanske inte kunnat ha den dialogen annars. Alltså man kan få med 

tal, rösten säger ordet på deras hemspråk och svenska då så att säga. Så det kan 

vara med språkinlärningar. 

En förskolechef tar upp vikten av att alla barn inte har samma möjligheter för att 

utforska datorn utanför förskolan  

Vi får inte glömma att vi lever i klassamhälle och alla har inte samma 

möjligheter och då måste också dom barnen som inte har, få tillgång till det nya. 

Ännu viktigare att trycka på att I -Padsen borde vara här nu.  

 

5.2 Hur återspeglas förskolechefens syn på datoranvändning i 

förskolan 

I det här kapitlet tar jag upp hur pedagogers kompetens påverkar utformningen av 

verksamheten. 

Alla förskolechefer talar om en tillåtande miljö och menar att allt material ska vara 

tillgängligt för barnen på barnens villkor. Däremot finns det skillnader på hur 

verkligheten ser ut för det kompetenta barnet i förhållande till IKT. Förskolecheferna 

tar upp olika aspekter kring hur de tänker kring det kompetenta barnet. En av 

förskolecheferna talar om det kompetenta barnet och menar att det är viktigt att 

bygga vidare på barnets tidigare kunskaper på ett lustfyllt sätt. 
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Vi har den barnsynen att barn är kompetenta. Barn kan och att vi bygger vidare 

på det de kan. Och även det här att vi skapar nyfikenhet. 

Genom att låta barn utforska datorn själv tror förskolechefen att barn lär sig bäst. 

Barn är kompetenta, men med hjälp av vägledning och se var finns intresset hos 

detta barnet då. Vad behöver det hjälp med? Absolut ska de få utforska själva, 

det tror jag man lär sig absolut mest på.  

Kompetenta barn blir inte kompetenta när pedagoger talar om för dem vad de 

kan eller inte kan menar en av förskolecheferna.  

Man går in och granskar, var är jag och varför gör jag på detta viset. Precis som 

du säger, låter jag barnet vara kompetent? Eller har jag förutbestämt vad barnet 

kan och inte kan.  

Rädslor menar flera av förskolecheferna är ett hinder som gör att pedagoger har olika 

inställning till hur de ska handskas med den nya tekniken. 

De använder datorerna så mycket hemma så det behöver de inte göra här. Här 

ska de lära riktiga saker. Det är bara en teori som jag har. Människor är rädda för 

nya saker. Vi får ju inte gömma oss för det kommer att se helt annorlunda ut om 

tjugo år  

5.2.1 Tillåtande miljö ur ett IKT perspektiv 

Datorn är en viktig del av verksamhetens miljö, det är alla förskolecheferna eniga 

om. 

Datorerna finns i den pedagogiska miljön. Där barnen har tillgång den. Sen beror 

det på hur man använder datorn i den pedagogiska miljön. Men den finns ju där, 

likaväl som att du sitter och bygger Lego så kan du sitta vid datorn och jobba. 

Här finns ju tillgången till datorer. Det ligger ju i framtiden att vi ska kunna köpa 

in I-Pad, den ska va tillgänglig.  Och då kanske datorn mister sin funktion, ja vet 

inte.  

Flera talar om materialets tillgänglighet för barnen på barnens villkor och menar att 

pedagoger har mycket att lära. När det gäller hur viktigt materialets tillgänglighet är 

för barns lärande där datorn är en del av den. 

Det vi gör här ska ju vara för barnen och inte för oss själva. Utan den är ju med 

tanke på barnens utveckling och lärande och intresse som man förändrar miljön. 

Det är deras utvecklingsmiljö. Där barnens intresse avgör hur vi gör 

förändringar. Barnen visar vägen. 

Alla förskolecheferna är överens om att miljön inte får vara statisk utan är 

föränderlig och tillåtande på barnens villkor. Det är viktigt menar en av 

förskolecheferna att miljön lockar barnen till sig. Pedagogerna har ett ansvar i att 

förbereda miljön så den bjuder in barnen menar någon av förskolecheferna. 

Ska vi då gå vidare till datorn så varför inte sätta på någonting på datorn med 

färger eller former några matematiska övningar.  Så att det är inbjudande. Så 

tänker jag om pedagogiska miljöer.  

En pedagogisk miljö är en utvecklande miljö. Där det finns material tillgängligt 

för barnen att använda när helst man känner för det.  

5.2.2 Datorers placering 

Datorns placering är en viktig del när det gäller synen på det kompetenta barnet. 

Flera av förskolecheferna ansåg att verksamheten inte såg ut så som de önskade att 

den skulle vara. 
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Det är ju precis som med allt pedagogiskt material, man vill ju att det ska va 

synligt. 

Några av förskolecheferna hade önskningar kring hur miljön skulle se ut om de hade 

haft möjlighet. Flera av de intervjuade anser att I-Pads ska finnas på alla avdelningar 

i verksamheten och vara tillgängliga för barnen. 

Jag önskar att det hade funnits en dator på barnens nivå. Som är tillgänglig och 

på, för dom som är intresserade. Och att kunskap hade funnits så att man inte 

bara lämnar barnen där. Jag önskar att det hade funnits en mer förståelse och 

kunskap hos pedagoger. Jag har sagt till kommunledningen att alla avdelningar 

skulle ha en I-Pad, minst en. 

Ja hade velat kunna ha en dator i varje rum som vi personalen använder i första 

hand för att dokumentationen ska fungera. Och sen att vi har I-Pads,  att barnen 

själva…men I-Pad och kamera för mig är lite liknande. Att visa barn hur man 

söker information att man kan sitta vid I-Paden och ta bilder. 

5.2.3 Föräldrasamverkan 

Flera av förskolecheferna tar upp förhållandet mellan förskolan och hemmet som en 

viktig del när det gäller IKT. 

Man får inte glömma föräldrarna heller. Det är ju också en del av vårt arbete. 

Kommunikationen med föräldrarna och att man har en dialog med föräldrarna 

om det här. Vi erbjuder något annat än det de har hemma. 

Det är viktigt att ha en bra relation med föräldrarna och ta upp varför man jobbar 

som man gör med IKT. 

För rätt som det är sitter vi där för barnen lär sina saker hemifrån och vi kan inte 

arbeta med samma saker på förskolan man vill ju att hem och förskola ska mötas 

någonstans och att man ska göra saker som är kända för dom och då vill man ju 

kunna använda internet här. 

Barn lär sig ofta hur datorn fungerar och vad den kan användas till utanför förskolan 

därför är det viktigt att lyssna på barnen och vad de är intresserade av. 

Ja, när jag ser utvecklingen hur barn använder datorer hemma. Jag tror att många 

föräldrar köper pedagogiska spel när barnen är små. 

Jag tror de får så mycket skärmtid hemma, barn idag.  

Föräldrar har tidiga erfarenheter av barns IKT användning i hemmet. 

Vi har ju barn här på förskolan som mamman berättade om att när det var ca 1½ 

så sorterade barnet på I-Paden. Mamman var helt överväldigad över att det lilla 

barnet kunde. Föräldrar ser att barn kan och då är det inte långtifrån att de går in 

på Bolibompa. Vilket jag tror är en av de stora sidorna för barn.  

5.3 Hur påverkar pedagogers kompetens verksamhetens 

utformning med avseende på IKT -användning? 

Alla förskolecheferna tar upp personalens kompetens och nämner bl.a. kommunens 

PIM – utbildning. De ser att pedagogerna inte har den kompetens som krävs både när 

det gäller rent praktiskt och kunskapsmässigt när det gäller datorn som ett verktyg 

för lärande ur ett barnperspektiv. 
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5.3.1 Kommunens IKT – strategi  

Enligt kommunens IKT- strategi skall all förskolepersonal ha genomgått PIM- 

utbildning (nivå2) 2012. I skrivande stund har inte PIM – utbildningen påbörjats och 

ingen av förskolecheferna vet exakt när den kommer att påbörjas. 

Kommunen har en IKT –strategi som presenteras här med tanke på vad 

förskolecheferna säger i intervjuerna gällande IKT i förskolan 

 Datorer som ett tillgängligt val 

 IT som verktyg för kommunikation och samarbete 

 IT- användning som ett av flera medel för att nå målen i läroplanen 

 Inspiration till utforskande arbetsätt där multimedia och IT tillämpas 

 Individanpassade pedagogiska program 

 Pedagoger som har ett vägledande arbetssätt och som ser datorn som ett 

redskap i den pedagogiska verksamheten 

Flera av förskolecheferna ser datorn som en del av den pedagogiska miljön. Däremot 

är förutsättningarna mycket olika på de olika förskolorna. Förskolecheferna har inte 

de ekonomiska resurser som krävs för att införskaffa IKT på förskolorna då de 

besluten tars centralt.  

När det gäller IKT så gäller det att det ska va en möjlighet att använda datorn. 

Det är endel, det ska finnas möjlighet. 

Tillgänglighet, alltså om man hade fått haft datorer i alla rummen just för att 

jobba med kameror och så.  

Verksamhetens utformning bör vara annorlunda men bristen på resurser gör att 

förskolechefer inte känner sig stolt över verksamheten. 

Ja det är inte något som jag är direkt stolt över om jag säger så. Jag skulle ju vilja 

att det var mycket mer och jag har ansökt om att kunna få in datorer lite mer i 

verksamheten. Som jag ser det idag används om vi tittar på I-paden, så används 

den bara på de avdelningar där det finns barn i behov av särskilt stöd. Vilket jag 

inte tycker är det rätta att det bara ska vara där utan den ska vara en naturlig del 

hos alla i stället.  Datorerna, här finns väldigt lite datorer i princip används de 

inte alls. 

Alla förskolor har inte samma tillgång på teknik. Vilket gör att det finns mycket 

olika förutsättningar. Bristen på ekonomiska resurser gör att verksamheten inte får 

den utformning som förskolechefen önskar. 

Vi har internet här inne i personalrummet, inte där ute på avdelningarna. Men vi 

har en önskan att försöka med vår budget få till mer datorer ute i verksamheten.  

 

5.3.2 PIM - Utbildning 

De flesta förskolecheferna har en stark tilltro till PIM – utbildningen och hur den kan 

påverka pedagogernas användning av datorn. Däremot vet de inte när den ska börja 

eftersom den skulle varit igång. 

Nu kommer ju den här PIM -utbildningen vilket jag tycker vi skulle haft för 

länge sen. Men så är det allting har sin gång. Men det är ju upp till oss att se till 

att vi får den kompetensutvecklingen. Får vi inte det centralt så får vi skaffa oss 
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det själva.  Det skulle egentligen varit nu hösten, får se nu. Ja hösten 2012. Det 

här att stärka deras färdigheter, att de blir skickliga 

Förskolecheferna har höga förväntningar på PIM – utbildningen och hur den kan 

förändra pedagogernas inställning till datorn.  

Jag skulle nog kunna tänka mig att när man har gått den här PIM -utbildningen 

så tror jag att den skulle kunna öka viljan bland personalen. För att många är 

väldigt rädda för det här med datorn. Och så självklart ekonomiskt. Men jag tror 

nog att man skulle få in mer om viljan och kunskapen hade kommit fram. Det är 

något vi jobbar för.  

 

5.3.3 Pedagogers kompetens 

Tidigare erfarenheter och intresse är avgörande för hur pedagoger använder datorn i 

verksamheten menar förskolecheferna. 

Om man har varit intresserad tidigare då har man hängt med och lärt sig och så 

vidare. Ju mer man sitter vid datorn, ju mer lär man sig. Alla har ju inte haft 

samma intresse i begynnelsen men det kommer ju. Alla kan något sen är det 

olika var personalen står. Det finns ju en variation i personalen. Man 

kompletterar varandra i arbetslaget. 

Många talar om vikten av att delge sina kunskaper till andra i arbetslaget samtidigt 

som det är viktigt med andra kunskaper än datorn i verksamheten. 

Man visar någon annan i arbetslaget. Man sitter och tittar, man lär av varandra. 

De som är mest intresserade har gått på mest utbildningar. Så är det, man kan 

nästan säga att klyftan har växt lite mellan dom som kan mycket och dom som 

kan lite. Egentligen tycker jag inte att man inte är en sämre pedagog för att man 

inte kan så mycket IT för man kompletterar varandra.  Och det budskapet vill jag 

också skicka datorn, är inte det enda, man får inte glömma allt det andra man kan 

och det man gör. Utan de är endel i det. 

Saknaden av kunskap kring barns lärande när det gäller datorn som ett redskap för 

lärande är ett problem men samtidigt kan man inte ställa för mycket krav på 

pedagogerna menar en av förskolecheferna. 

Man får ju inte gå ut som chef och säga att nu måste alla kunna och det ska ni 

kunna till det datumet. För det är mycket vi ska göra i förskolan. Det handlar inte 

bara om att vara duktig på datorn. Det viktigaste är att jag har rätt perspektiv till 

barnen, rätt barnsyn. Jag känner att jag inte vill pressa på utan vill väcka intresse 

så att de tycker det är kul att lära sig det får heller gå lite långsammare. Det är 

som med barnen. Blir man tvingad och känner sig pressad blir man lätt blockerad 

sen blir det inte roligt heller längre. 

Alla förskolechefer är inte av samma åsikt när det gäller pedagogernas kunskaper 

och intresse för att använda datorn i verksamheten. Viktigt att det finns minst en per 

avdelning som är intresserad av att använda datorns i verksamheten för att inte 

utvecklingen ska stanna av menar någon av förskolecheferna. 

Det står i läroplanen klart och tydligt att vi ska jobba med IT och media. Så det 

är inget vi kan frånsäga oss. Utan sen finns det ju de som är mer nyfikna, vill lära 

sig mer än andra. Och man gör ju många gånger det man är bra på. Är det en 

personal på avdelningen som tycker det här är kul, wow. Så kan ju den jobba 

mer med den, än dom andra. 

Men jag tror att det är viktigt att det finns minst en per avdelning som har lite det 

här drivet. Så att det inte stannar av. Men som sagt vi är inte där än, men vi 
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jobbar på det.  Vi är inte där än, att alla har den här insikten. Var vi står när det 

gäller IKT i förskolan så att det ligger ju framför oss.  

Flera av förskolecheferna talar om pedagogernas rädsla och okunskap kring datorn 

som ett verktyg, både när det gäller hur datorn fungerar och hur den kan användas i 

verksamheten. Vilket de anser kan vara ett hinder för barns lärande i ett modernt 

samhälle. 

De behöver mycket kunskaper. Först kunskaper om hur datorn fungerar och vad 

man kan använda den till mer än att bara spela spel. Och även få läsa sån här 

forskning som får dem att få upp ögonen att detta inte är något farligt. Och vi 

kan, vi får inte bromsa det. Men sen så tror jag att det är ett väldigt stort steg att 

ta. För vi är många rädda pedagoger och det görs inte på en handvändning.  

De menar att pedagogers okunskap gör att de känner sig rädda inför uppgiften och 

istället avstår. Man menar ytterligare att det finns olika nivåer på personalens 

kunskaper där några är nyfikna och gärna vill prova medan andra känner en stark 

oro.  

Alla är vi rädda för utveckling när vi inte förstår oss på det.  Rädslor har vi alltid 

men med kunskap tror jag att de övervinns. Men det är kunskap vi behöver.   

Någon av förskolecheferna ansåg att åldern var avgörande för vilket intresse 

pedagogen har för att använda datorn i verksamheten. 

Personalen som har speciellt de som är lite äldre har mer att lära. Sen är vi inne i 

en lärprocess där alla tillsammans här på förskolan både vi vuxna och barnen 

också. Men när barn som växer upp nu blir vuxna kommer det att bli ett helt 

naturligt hjälpmedel. 

5.4 Sammanfattning 

Studiens syfte var att belysa förskolechefers syn på datorn som ett verktyg för 

lärande i förskolan. Resultatet visade att alla förskolechefer anser att datorn är en 

viktig del i barns lärande och att datorn ska finnas tillgänglig för barnen precis som 

allt annat lekmaterial. Flera av dem menar att den tillhör samhällsutvecklingen och 

för de barn som växer upp idag, kommer den att bli en naturlig del för 

kommunikation och information. Däremot ser tillgången på IKT mycket olika ut på 

de olika förskolorna.  

Datorn är ett viktigt redskap för barn med särskilt stöd samt för barn med annat 

modersmål. Den kan bidra till ett meningsfullt och lustfyllt lärande utifrån barnets 

egna intressen och kunskaper menar flera av förskolecheferna. 

Ett annat syfte var belysa personalens kompetens och hur den påverkar 

verksamheten. Flera av förskolecheferna ansåg att personalens okunskap kring hur 

datorn fungerar och hur den kan användas i verksamheten för barns lärande, är ett 

hinder. De menar att det påverkar i vilken utsträckning barnen får tillgång till datorn 

i verksamheten. Pedagogerna innehar mer eller mindre kunskap kring IKT beroende 

av vilket intresse de har menar flera av förskolecheferna. Flera av cheferna talar om 

vikten av utbildning och förlitar sig på kommunens kommande PIM -utbildning som 

ska ge pedagogerna de kunskaper som krävs för att bli inspirerade till att använda 

datorn. En av förskolecheferna anser att man får ta tag i den biten själv om inget 

händer. 

Ett tredje syfte var att belysa hur förskolechefernas syn på datoranvändning för barns 

lärande återspeglas i verksamheten. Flera av förskolecheferna nämner bristen av IKT 

på förskolan och ser det som ett hinder som de själva har svårt att påverka eftersom 
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beslut tars högre upp i kommunen. Däremot har en av förskolecheferna tagit av den 

egna budgeten för att köpa in I – Pad då hon anser att det är viktigt. Alla 

förskolechefer anser att internet är en viktig del som ska finnas på datorer och I – 

Pads för att ge möjlighet till att söka information tillsammans med barnen. Även 

bristen av internet, gör det till ett hinder för att främja barns lärande. 

Föräldrasamverkan är viktig anser flera förskolechefer. Att ta upp och förklara för 

föräldrarna hur man jobbar med IKT i förskolan och varför man gör det, är viktigt. 

De menar också att det är viktigt att föräldrarna får komma tilltals och berätta sina 

synpunkter och erfarenheter. 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras en slutdiskussion där resultatet ställs mot 

bakgrundsmaterialet.  

6.1 Hur ser förskolechefer på datorn som ett redskap i 

lärprocessen på förskolan ? 

I det här kapitlet tar jag upp förskolechefers syn på datorn som ett redskap för 

lärande.  

6.1.1 Datorn som ett redskap för lärande  

I resultatet framkommer det att alla förskolechefer anser att datorn är ett fantastiskt 

verktyg för lärande i förskolan där den tillhör en del av den pedagogiska 

verksamheten. Flera är däremot rädda för att datorn ska bli ett tidsfördriv och inte det 

pedagogiska verktyg som de anser att den kan vara. Alla förskolechefer var överens 

om att pedagogers kompetens är avgörande för hur datorn används i verksamheten 

vilket överensstämmer med Söderqvists (2012) tankar om att det är viktigt att 

pedagoger känner till hur datorn fungerar och hur den kan användas i den 

pedagogiska verksamheten. Jag anser att det är viktigt med kompetens kring barns 

lärande med hjälp av IKT. Tyvärr är det en brist på kompetens inom det här området 

på förskolan idag vilket gör att flera barn inte får möjlighet till att utforska datorn på 

förskolan och som strider mot läroplanens (Lpfö 98, rev 2010) mål kring modern 

teknik. 

Rätt kunskap och rätt inställning till datorn är viktig menar alla förskolecheferna i 

studien vilket också Dysthe (2003) anser.  Vår tids lärande i det snabba informations- 

samhälle som dagens barn lever i handlar i hög grad om kognitiva redskap som t.ex. 

dator, I – Pad och mobiltelefoner menar Linderoth m.fl. (2007). Det finns en negativ 

syn på datorn bland pedagoger i förskolan visar studien och den menade 

förskolecheferna, måste tas bort. I Folkessons (2004) studie tar hon upp pedagogers 

negativa syn kring datorn som ett redskap för lärande men såg efterhand hur 

pedagogerna ändrade inställning när de bl.a. såg att barnen blev mer motiverade till 

att lära. Min åsikt är att okunskap och rädslor bidrar till hur mycket tid pedagogerna 

avsätter för barns datoranvändning. Barn ska vara delaktiga i verksamhetens 

utformning menar flera av förskolecheferna och det är pedagogens uppgift är att vara 

lyhörd för vad barn är intresserade av visade studien. Dagens barn möter datorn 

utanför förskolan och skaffar sig de kompetenser de behöver menar Johansson 

(Säljö, m.fl. 2002). Folkesson (2004) och Klerfeldt (Säljö, m.fl.2002) anser att datorn 

är en självklarhet för barn idag och att det finns en stor kunskapsklyfta mellan barn 

och pedagoger. Vilket jag kan se stämmer överens med förskolechefernas syn på 

pedagogers kunskaper kring vad datorn kan användas till i verksamheten för barns 

lärande. Min slutsats är att förskolan måste ta hänsyn till de kunskaper som de har 

införskaffat sig utanför förskolan. När vi ska förändra i verksamheten ska vi fråga 

barnen, de kompetenta barnen. Hur miljön ska vara och vad de vill ska finnas i 

miljön. 

Studien visar att flera av förskolecheferna ser datorn som ett redskap för 

dokumentation i verksamheten där den vuxne är den som använder datorn och barnet 

ges möjlighet att välja bilder. Jag ställer mig frågan om barn tillåts vara kompetenta 

och att barn bär på egna kunskaper, när det är den vuxne som använder datorn. Det 
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motsäger Klerfeldts (Säljö, m.fl. 2002) tankar att barn lär sig snabbt att hantera 

datorn därför är det viktigt hur pedagoger handskas med datorn avgörande för om ett 

lärande ska äga rum.  Med andra ord har pedagogen redan förutbestämt vad barn kan 

eller inte kan när barn får välja bild och inte använda datorn. Min tolkning är att vi 

måste låta barn vara kompetenta och låta dem prova och utforska datorn annars 

dömer vi ut barnet innan det har fått försöka. 

Studien visar att förskolecheferna ser datorn som en naturlig del i verksamheten och 

menar att den är en del av samhällsutvecklingen. Resultatet visar att förskolecheferna 

ser datorn som ett redskap för kommunikation vilket Dysthe (2003), Säljö 

(Linderoth, m.fl. 2006) bekräftar då datorn är ett redskap för lärande i möten med 

människor. Dysthe och Säljös tankar stämmer väl överens med förskolechefernas syn 

på datorn som en del i lärprocessen. Resultatet visar att flera av förskolecheferna 

anser att datorn är en del av det moderna samhället och står för kommunikation och 

lärande där språket utgör en viktig del. Ljungqvist (Linderoth, m.fl.2007) menar att 

den nya tekniken utmanar till nya sätt att kommunicera och Johansson (2000) menar 

att det är livsviktigt att kunna skriva, läsa och kommunicera i dagens samhälle. 

Vilket styrker förskolechefernas uppfattning om den nya tekniken i dagens samhälle. 

Jag ställer mig frågan om det går att stoppa samhällets utveckling genom att stoppa 

datoranvändningen i förskolan och skolan och på så sätt slippa använda IKT i 

förskolan. Enligt mitt sätt att se på saken går det inte att stoppa samhällets snabba 

utveckling och det ansåg inte förskolecheferna heller. I studien tog en av 

förskolecheferna upp barns skärmtid och menade att barn idag sitter alldeles för 

mycket framför TV och datorn. I Fasts (2007) undersökning menar hon att den 

genomsnittliga skärmtiden ligger på samma nivå som på 1970-talet, vilket var tre 

timmar om dagen. Vilket inte stämmer överens med hur förskolechefen upplever det. 

Min undran blir, vad är det som gör att pedagoger uppfattar det som att barn sitter 

mer framför medier. Är det för att det finns ett mycket större utbud av medier som 

gör att man upplever det som att barn använder medier mer. Rönnberg (2006) menar 

att barns populära lekar i dagens samhälle utgörs av datorspel och Tv. Vilket kan 

vara svårt för vuxenvärlden att acceptera menar Rönnberg, vilket några av 

förskolecheferna också antyder i studien. Jag anser att ett större medieutbud bidrar 

till att vi upplever det som att barn har mer skärmtid idag mot tidigare och vi kan inte 

stoppa samhällets snabba utveckling.  

6.1.2 Barnperspektiv, grunden för barns lärande 

Att dator och I – Pad är redskap för lärande kan man se klart i studien då alla 

förskolecheferna har samma uppfattning. Däremot visar studien på stora brister när 

det gäller tillgången av utrustning på flera av förskolorna. Studien visar att I -Pad är 

ett bra verktyg för barn med annat modersmål men i förskolorna är det endast barn i 

behov av särskilt stöd som har tillgång till dem. I Lpfö 98 står att alla barn ska ha 

samma möjligheter för utveckling och lärande samt att alla barn ska vara en del av 

verksamheten. Jag undrar vilken syn har man på de här barnen i förhållande till 

”vanliga” barn. När verksamheten gör skillnad på barn, bidrar då förskolan till att 

märka ut de här barnen mer än vad som hade behövts och eventuellt öka klyftorna 

mellan barnen kan man fråga sig. I Lpfö 98 tar man upp frågan om barns lika värde 

som en viktig del, en av förskolecheferna menar att om alla barn hade haft samma 

tillgång till dator och I – Pad hade kanske inte så många barn varit i behov av särskilt 

stöd framöver. Ljung -Djärf (Säljö m.fl. 2002) bekräftar studien och menar att det är 

viktig att barn kommer i kontakt med datorn redan i unga år men menar att 
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verkligheten ser annorlunda ut. Jag undrar om när barn inte har någon dator i 

hemmet och inte erbjuds möjligheter utforska datorn i förskolan, kommer de då att 

hamna efter sina kamrater. Min slutsats är att det finns en stor risk för att de här 

barnen kommer att hamna utanför eftersom de inte kommer i kontakt med det 

”språk” och den information som datorn erbjuder. För barn med 

koncentrationssvårigheter visar studien att datorn kan vara ett sätt för barnet att sålla 

i tillvaron. Vid datorn behöver barnet bara koncentrera sig på det som finns på 

skärmen och inte på allt som pågår runt omkring på avdelningen, visar studien. Även 

barn med problem med språkutvecklig kan finna mening och lust att lära med hjälp 

av dator och I –Pad framgår av studien. Däremot så har endast barn med behov av 

särskilt stöd tillgång till I-Pad på alla förskolorna. 

Förskolan ska erbjuda alla barn olika förutsättningar för utveckling och lärande 

(Lpfö 98, rev 2012) utifrån barns intresse och förutsättningar.  I studien framkom att 

det i dagens samhälle fortfarande finns barn som inte har tillgång till dator och 

internet vilket kan bidra till stora klyftor mellan barnen. Forskning visar att det 

stämmer överens med studien att det kan bildas klyftor mellan de som kan och de 

som inte kan använda den nya tekniken (prop. 1995/96). 

Andra kunskaper som lyfts fram i studien är naturvetenskap, matematik och teknik 

som också anses vara viktiga delar i förskolan. Vilket kan bekräftas av läroplanen 

(Lpfö 98, rev 2010). Men är de då viktigare än IKT? Klerfeldt (Säljö, m.fl.2002) 

motsäger det då hon menar att det krävs ett nytt sätt av pedagogik och förhållningsätt 

till lärande, vilket inbegriper teknik och vad som är kunskap. Det står också i 

läroplanen (Lpfö 98, rev 2010) att alla ska ha tillgång till en likvärdig utbildning. Jag 

undrar hur den kan vara likvärdig när en förskola har tillgång till teknik medan en 

annan inte har någon alls. Själv anser jag att förskolan är skyldig att erbjuda alla barn 

samma möjligheter för att lära och utforska utifrån deras egna kompetenser och 

intressen.  

 

6.2 Hur påverkar pedagogers kompetens verksamhetens 

utformning med avseende på IKT -användning? 

I det här kapitlet tar jag upp hur förskolechefens syn på datoranvändning i förskolan 

påverkar verksamheten och pedagogers kompetens. 

Studien visar att det är stora skillnader när det gäller tillgången av dator och I-Pad på 

förskolorna. Från att inte ha något alls till att det finns barndatorer på alla 

avdelningar. Det utgör både hinder och möjligheter för barn att utforska dator och I-

pad visar studien. Flera av förskolecheferna önskar att det hade sett annorlunda ut. 

De pekar på att de inte själva kan styra det utan det är beslut som tas högre upp i 

kommunen. Vilket kan bekräftas med Hallerströms (2006) teorier när hon tar upp att 

det finns forskning och erfarenheter som säger att förskolan/skolan är svårstyrd och 

att gällande system inte alltid fungerar så som det var tänkt. Ljunqvist (Linderoth, 

m.fl.2007) motsäger kommunens handlande och menar att det är viktigt när 

samhället förändras att ta ställning till vad som ska prioriteras och vilka kunskaper 

som barn ska ha. Min tolkning är att kommunledningen bör se över tillgången av 

IKT i alla förskolor och se till att den fördelas lika. Det går inte att ha en plan på att 

alla förskolor ska ha en barndator på varje avdelning om fem år för vem vet om 

datorn är ett verktyg för lärande om fem år, förmodligen har tekniken utvecklats och 

blivit modernare. 
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Kommunens IKT – strategi är ett exempel, då all personal skulle påbörjat sin PIM – 

Utbildning. Men den har inte ännu kommit igång och ingen av förskolecheferna vet 

när det blir. Får vi inte utbildning centralt menar en av förskolecheferna så ”får vi 

skaffa oss det själva”. Den nya tekniken kräver kunskaper för barns lärande visar 

resultatet. IKT ska vara en del av förskolans ordinarie verksamhet menar alla 

förskolecheferna i studien, de menade att de ska vara tillgänglig när barnen är 

intresserade. Men det hjälper inte hur mycket teknik som finns i förskolan om inte 

pedagogerna har kunskap om hur man kan använda den i verksamheten anser 

Klerfeldt (Säljö, m.fl.2002). Själv anser jag att det är viktigt att pedagoger får den 

kompetens som krävs i ett samhälle fullt av informationsteknik. Vilket är ett resultat 

av vår tids snabba utveckling och där förskolan måste hänga med. 

6.2.1 Pedagogers kompetens 

Studien visar att det är mycket pedagogens eget intresse som avgör hur mycket 

datorn används i verksamheten. Den visar att det finns stora klyftor mellan de som 

kan och de som inte kan vilket beror på osäkerhet och rädsla. Det är också en 

generationsfråga menar en av förskolecheferna vilket även bekräftas av Klerfeldt 

(Säljö, m.fl.2002). För att förebygga den klyftan kom regeringen med en proposition 

(prop.1995/16) som skulle bidra till implementering av IKT i förskola/skola. Därför 

är det oroväckande när en av förskolecheferna anser att klyftan ökar. Jag undrar om 

den försenade PIM – utbildning som bidrar till det här eller är det andra faktorer som 

bromsar utvecklingen. Söderqvist (2012) stärker frågan om implementering av IKT i 

förskolan och pekar på pedagogers kunskapsutveckling.   Söderqvist (2012) stärker 

teorin och menar att det handlar om prioriteringar. Min fundering är vilken kunskap 

och syn kring barns lärande genom IKT och datorn som ett redskap för lärande 

beslutsfattarna har.  

I studien framkom en klar bild på hur förskolecheferna vill att verksamheten ska se 

ut och vad som prioriteras i kommunen. Kunskap är en färskvara så om inte den 

utlovade PIM – utbildningen kommer igång så kanske det är dags att se över 

kunskapsbehovet. Och som en av förskolecheferna sa, när vi har I – Pad då kanske 

inte datorn behövs. 

Jag undrar hur förskolechefer kan säkra den pedagogiska verksamheten när inte de 

styrande i kommunen inser behovet av kunskap och att i dagens samhälle räknas 

kunskap som en färskvara. Hallerström (2006) menar att kunskap inte räcker för 

dagens ledare, hon menar att samhällssyn och människosyn har stor betydelse för hur 

de ska påverka och prioritera i verksamheten. Jag anser att det är svårt att få 

beslutsfattare, pedagoger och förskolechefer att se datorn som ett redskap för lärande 

där datorn utgör ett redskap (sökredskap) för kunskap inom alla områden. Vilket 

några av förskolecheferna är inne och nuddar på i studien men ser ändå inte fullt ut 

vilka möjligheter som finns. 

 

6.3 Hur återspeglas förskolechefens syn på datoranvändning i 

förskolan ? 

I det här kapitlet kommer jag att ta upp den tillåtande miljön i ett IKT perspektiv 

samt hur förskolecheferna se på datorn och internet som verktyg för lärande. Jag 

kommer också att lyfta fram föräldrars betydelse för verksamheten. 
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6.3.1 Tillåtande miljö ur ett IKT perspektiv 

Miljön har en betydande roll i den pedagogiska verksamheten. Däremot visar studien 

att det är stor skillnad på hur verkligheten ser ut för det kompetenta barnet i 

förhållande till IKT. Studien visar att förskolecheferna anser att datorn ska vara en 

del av det verksamheten erbjuder för lärande, precis som vilket annat material som 

helst. Däremot visar studien att pedagoger och förskolechefer inte alltid har samma 

inställning kring datorn i verksamheten på barnets villkor. I studien framkom att det 

finns förskolor som har material inlåst. Då kan man ställa sig fråga om det är barnen 

som har låst in det eller om det är den vuxne. Nordin-Hultman (2008) bekräftar att 

det är pedagogen som är ett hinder för den pedagogiska miljön. Vilket bekräftas med 

att material och datorer inte är tillgängliga för barnen. Miljön ska vara lockande och 

inbjudande framkom det i studien men är den så inbjudande när materialet inte är 

tillgängligt och vilken barnsyn har pedagogerna?  Ljung – Djärf (Säljö m.fl. 2002) 

menar att det finns skillnader på vad pedagoger säger och på vad de gör. Min åsikt är 

att pedagoger i hög grad påverkar verksamheten både negativt och positivt och när vi 

pratar om det kompetenta barnet, vad menar vi då? Det finns fortfarande pedagoger 

som har förutfattade meningar om vad barn kan och inte kan vid en viss ålder. De 

kan vara för små för vissa saker och pedagoger låter inte dem försöka. Studien visar 

att förskolechefer ser det som en brist när pedagogerna inte hade samma uppfattning 

som dem när det gäller den tillåtande miljön och det kompetenta barnet. 

6.3.2 Pedagogiska dataspel 

Det framkom i studien att några av förskolorna hade tillgång till pedagogiska 

datorspel och det framkom att det råder skilda meningar kring de pedagogiska 

dataspelen.  Är det pedagogiskt eller inte? Studien visade att de som är motståndare 

till dem anser att de är en form av förmedlarpedagogik. Medan de andra ansåg att 

dataspelen är pedagogiska tillsammans med andra barn och vuxna. Resultatet visade 

att det fanns en oro över att det kan bli ett ”tidsfördriv”. Alexandersson m.fl. (2001) 

bekräftare teorin att pedagogiska dataspel kan ses som förmedlarpedagogik han 

menar att det inte är någon större skillnad mellan en sektion i ett datorspel och 

vanliga frågor i ett annat sammanhang. Linderoth m.fl. (2007) bekräftar 

förskolechefernas tankar kring att det krävs en pedagogs närvaro för att spelet ska bli 

pedagogiskt. Linderoth menar att för ett spel ska bli ett läromedel måste barnet få en 

koppling till spelet och vad det föreställer. Även Egenfeldt-Nilsen (2007) bekräftar 

att det är viktigt att tillhandahålla en miljö som stödjer processen så att det inte bara 

blir ”ett spelande”. Det innebär att pedagogen är den som ska stödja och samtala för 

ett lärande ska ske men hur går det om pedagogen inte har tillräckligt med kunskap. 

Själv anser jag att pedagogers okunskap är en fara för barns lärande idag då flera 

pedagoger förlitar sig på de pedagogiska dataspelen och tror att barnen klarar dem 

själva utan någon vuxen. Man ser ofta barn sitta vid datorn med de här spelen och 

ingen pedagog är närvarande. När barnet sitter vid dataspelet lär det sig snabbt hur 

man t.ex. flyttar ett visst föremål från en plats till en annan och då plingar det, spelets 

strategi. Barnet uppfattar snabbt denna handling men har barnet förstått vad spelet 

handlar om och vilka pedagogiska tankar som ligger bakom. 

6.3.3 Internetanvändning som ett redskap för lärande  

Studien visar att I-Pad och datorer bör ha ett internet för att användas ”fullt ut” 

menar en av förskolecheferna. 
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De menar att internet behövs för att utforska och söka information. Resultatet visade 

att förskolecheferna var oroliga över barns internetanvändning eftersom internet 

öppnar upp för möjligheter att hamna på ”fel sida” vilket ställer krav på pedagogen 

kring hur de ska handskas med det. Statens medieråds (2010) undersökning menar att 

debutåldern för internetanvändning är fyra år vilket vi kan ha i åtanke när vi talar om 

barns Internetanvändning. En av förskolecheferna tar upp YouTube och är lite 

tveksam till hur det ska användas. Det är lätt att hamna fel och då är det viktigt att 

det finns en pedagog där som kan hjälpa och prata med barnet menar förskolechefen. 

Klerfeldt (Säljö, m.fl.2002) bekräftar förskolechefens oro men ser också det som en 

viktig del för barn att lära sig att granska och sovra i dagens informationsflöde. Även 

Säljö (2012) bekräftar hennes oro men menar att det krävs nya kunskaper för att lära 

barn sovra och kritiskt granska det de kommer ikontakt med på internet. Jag anser att 

rädslor inte får styra förskolans verksamhet utan de krav som förskolecheferna har 

kring utbildning måste få högsta prioritet. Alla barn har rätt till likvärdig utbildning 

men jag undrar hur den kan vara likvärdig när verksamheterna ser så olika ut. 

6.3.4 Föräldrasamverkan  

Förskolecheferna lyfter fram föräldrarna i studien och menar på att det ska finnas en 

dialog mellan föräldrar och pedagoger vilket också är endel av målen i läroplanen 

(Lpfö 98, rev 2010). Jag anser att det är viktigt att låta föräldrar berätta hur barnen 

använder datorn utanför förskolan för att få en större förståelse för barnens 

kunskaper. Forskningen säger att barn har ofta mer kunskaper kring hur datorn 

använts än pedagogerna på förskolan. 
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7 VIDARE FORSKNING 

Ett intressant område vore att intervjua pedagoger och barn kring hur de ser på 

datoranvändning i förskolan. Det vore också intressant att intervjua beslutsfattare 

kring hur de ser på IKT i förskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38  
8 LITTERATURLISTA 

 

Alexandersson, Mikael & Linderoth, Jonas &Lindö, Rigmor (2001). Bland barn och 

datorer – Lärandets villkor i mötet med nya medier. Lund: Studentlitteratur AB 

Bryman, Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ab 

Carlgren, Ingrid & Marton Ference Marton (2001). Lärare av imorgon. Stockholm: 

Lärarförbundet 

Dencik, Lars (2005). Mennesket i  postmodernerniseringen. Om barndom, familie og 

identiteter i opbrud. Vǣrlǿse: Billesǿ & Baltzer  

Dysthe, Olga (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur AB 

Egenfeldt-Nielsen, Simon (2007). Att skapa ljuv musik: Det pedagogiska 

användandet av datorspel. Köpenhamn: IT - Universitetet 

Fast, Carina (2007). Sju barn lär sig skriva och läsa Uppsala: Uppsala University 

Library  

Folkesson, Anne-Mari (2004). Dator I det dialogiska klassrummet. Lund: 

Studentlitteratur  

Gripsrud, Jostein (2008). Mediekultur, mediesamhälle. Göteborg: Daidalos 

Halldén, Gunilla (2007). Den moderna barndomen och barns vardagsliv. Stockholm: 

Carlssons 

Hallerström, Helena (2006). Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling. 

Lund: Sociologiska institutionen Luns universitet. 

Hutchby, Ian & Moran-Ellis, Jo (2001). Children, technology and culture – the 

impacts of technologies in children´s everyday lives. London: Routledge 

Falmer 

Håkansson, Jan & Hedenquist, Jan Anders (2009). Formulera och utvärdera mål. 

Kristianstad. Kristianstad Boktryckeri AB 

Juul, Jesper & Jensen, Helle (2010). Relationskompetens. Malmö: Liber Ab 

Johansson, Barbro (2000). Kom och ät! Jag ska bara dö först. Göteborg: Novum 

Grafiska AB 

Johansson, Majö Gun (2010). Datorträning i läsflyt och stavning. Umeå Universitet 

Juul, Jesper & Jensen, Helle (2010). Relationskompetens – i pedagogernas värld. 

Stockholm: Liber AB  

Klerfelt, Anna (2007). Barns multimediala berättande. En länk mellan mediakultur 

och pedagogisk praktik. ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS 

Leijon, Marie (2010). Att spåra tecken på lärande. Mediereception som pedagogisk 

form och multimedialt meningsskapande över tid. Malmöstudies in educational 

seince. No 52.  Malmö: Holmbergs  

Linderoth, Jonas [red.](2007). Datorspelandets dynamik. Lekar och roller i en digital 

kultur. Poland: Studentliterature 

Medierådet (2010). Ungar & Medier 2010. Stockholm: Kulturdepartementet 



39  
Nordin-Hultman, Elisabeth (2008). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 

Stockholm: Liber AB 

Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB  

Qvarsell, Birgitta (2003). Barnsperspektiv och mänskliga rättigheter. Pedagogisk 

forskning i Sverige nr 1-2 s 101-113 ISBN 1401-6788 

Rönnberg, Margaretha (2006). ”Nya medier men samma gamla barnkultur”. 

Uppsala: Filmförlaget 

Sandin, Bengt (2003). Barndomens omvandling – från särart till likart. Stockholm: 

Brutus Östlings Bokförlag Symposion 

Skolverket (1980). Läroplan för grundskolan 1980, Lgr 80. 

Skolverket (2010). Barndomens förändrade villkor. Förutsättningar för barns 

lärande i en ny tid. Stockholm: Fritzes 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan, Lpfö 98 [Ny rev. utg. 2010] Stockholm: 

Fritzes 

Skolverket (2011). Möten för lärande – Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen 

i förskolan. Stockholm: Fritzes  

Svensson, Ann-Katrin (2009). Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur 

Statens Medieråd (2011). Sammanfattning av Våldsamma datorspel och aggression 

– en översikt av forskningen 2000–2011 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 

Nordstedts Förlag 

Säljö, Roger & Linderoth, Jonas [red.](2002). Utm@ningar och e-frestelser. 

Stockholm: Prisma 

Trageton, Arne (2009). Att skriva sig till läsning. Stockholm: Liber AB 

Vetenskapsrådet (2006) Forskningsetiska principer. Stockholm. Vetenskapsrådet 

Vygotsky, L.S. (1981). Psykologi och dialektik. Stockholm: Nordstedt & Söner 

Vygotskij, L.S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos 

8.1 Elektroniska referenser 

Linderoth, Jonas (2004). Datorspelandets Mening – bortom idén om den interaktiva 

illusionen. ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBUGENSIS 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/16217/4/gupea_2077_16217_4.pdf 

Lev Vygotskij. http://www.ne.se/lang/lev-vygotskij, Nationalencyklopedin, hämtad 

2012-08-12. 

Prop. 1995/96:125. Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av 

informationsteknik. 

(2012.08.31.) http://www.epractice.eu/files/media/media_449.pdf 

Söderkvist, Tord (2012). Alternativa verktyg för tillgänglighet och delaktighet 
http://www.spsm.se/Documents/R%C3%A5d%20och%20st%C3%B6d/kompetenso

http://www.spsm.se/Documents/R%C3%A5d%20och%20st%C3%B6d/kompetensomr%C3%A5den/IT%20och%20L%C3%A4rande/MagisteruppsatsTS%C3%B6derqvist.pdf


40  
mr%C3%A5den/IT%20och%20L%C3%A4rande/MagisteruppsatsTS%C3%B6derqv

ist.pdf 



 1                                      

 

BILAGA  

Bilaga 1  Mail till förskolorna 

Bilaga 2  Intervjufrågor  
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                  Bilaga 1 

Hej!       

Jag heter Gun Persson och jobbar på xxxxxxxxxx som barnskötare. Under de senaste 

4 åren har jag studerat vid Linneuniversitet i Växjö till förskolelärare/förskoleklass 

på distans.  

Nu är jag i slutskedet av mina studier och skriver på mitt examensarbete som ska 

vara inlämnat första veckan i september. 

Jag skriver om IKT i förskolan och behöver nu din hjälp. Studien omfattar intervjuer 

med förskolechefer och kommer att redovisas helt enligt vetenskapsrådets 

rekommendationer för forskning. Det vill säga att allt underlag kommer att kastas 

efter att arbetet är klart och konfidentialitets kravet kommer att uppfyllas, inga namn 

kommer att nämnas i arbetet. 

 Du kommer att få frågorna i samband med samtalet som kommer att spelas in. 

Nu behöver jag din bekräftelse på att du vill ställa upp på en intervju. Intervjun 

behöver göras i slutet av v 32 eller v 33 eftersom arbetet ska lämnas in senast den 6:e 

september. 

Förslag på tider 

Måndag    6 augusti efter kl 13.30 

Tisdag     7 augusti efter 16.00 

Torsdag  9 augusti efter kl 13.00 

Fredag  10 augusti efter kl 15.00 

Tisdag   14 augusti efter kl 13.30 

Fredag  17 augusti efter kl 13.30 

Maila mig en tid som passar dig. Intervjun tar högst 1 timme om det inte finns någon 

tid som passar dig så hör av dig så kan vi lösa det.                      

             

                    

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Tack på förhand 

Gun Persson 

Mobil xxxxxxxx 
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Bilaga 2 

 

 

 

Intervjuguide 

 

Hur ser du på datorn som ett verktyg för att främja barns lärande på förskolan? 

 

 

Vad grundar du dina synpunkter på? 

 

 

Hur arbetar ni med IKT och datorer på din enhet? 

 

Vilken kunskap behöver personalen om IKT när det gäller datorn som ett redskap 

för lärande? 

 

Hur ser tillgången på datorer ut?  

 

 

Hur tänker du kring den pedagogiska miljön? 

 

 

Vad står IKT för? 

 


