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ABSTRAKT

Syftet med denna studie var att ta reda på hur pedagogerna i förskolan agerar när barnen 
använder sig av datorn i verksamheten. Studien baserar sig på fyra observationstillfällen 
på två olika förskolor i en mindre kommun och kvalitativa intervjuer med de fem 
deltagande pedagogerna som arbetar på dessa två förskolor. Resultaten visar hur 
pedagogerna väljer att vara närvarande eller frånvarande när barnen använder datorn och 
vad det är som ligger till grund för de val de gör. Vissa gånger är det ett medvetet val 
medan andra gånger har pedagogerna gjort det av ren vana och reagerar inte förrän 
efteråt. Oavsett hur pedagogerna väljer att agera är de helt överrens om att pedagogen 
borde vara närvarande för att kunna hjälpa barnen när det behövs. Däremot är de lite 
oense om varför de borde vara där. Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella 
perspektivet, som anser att utveckling sker i samspel med andra.

Nyckelord: IKT, Förskola, Pedagogers agerande, närvaro, frånvaro, sociokulturellt 
perspektiv,samspel
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1 INTRODUKTION

Datorn har i dagens samhälle ett stort utrymme när det gäller barnens vardag då ca 
85 % av 2-5 åringarna i Sverige har en egen dator eller tillgång till familjens 
dator(Medierådet, 2010). I och med att datorn har en viktig roll i dagens samhälle 
krävs det att man som medborgare lär sig använda tekniken på ett meningsfullt sätt. 

Det finns åtskilliga studier om datorns roll i förskolan och hur barn agerar framför 
datorn. Däremot finns det inte lika många om hur pedagogen agerar när barnen 
använder datorn i förskolan.

Under mina VFU-perioder har jag upptäckt att pedagogerna på de olika förskolorna 
förhåller sig olika till datoranvändandet. För en del är det ren barnpassning, ett 
tidsfördriv. Andra använder sig inte alls av datorn under dagen, medan ytterligare en 
annan grupp pedagoger är flitiga användare av datorn och använder den både själv 
och när barnen är med. Denna grupp pedagoger ser även till att barnen själva får testa 
och lära sig själva. Utifrån detta vill jag genom denna studie se hur pedagogerna 
verkligen agerar när barnen använder sig av datorn i verksamheten och även ta redan 
på vad det är som ligger till grund för att de gör just det valet. Jag vill genom denna 
studiesynliggöra för pedagogerna i förskolan hur de agerar vid datoranvändandet och 
hur detta påverkar barnen.

Det är pedagogerna i förskolan som lägger grunden till det livslånga lärandet. Enligt 
Lpfö 98 rev. 2010 är det förskolans ansvar att lägga grunden till det barnen på sikt 
behöver lära sig för att klara sig i samhället och därmed har pedagogerna i förskolan 
en stor roll i detta (Skolverket, 2010)
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2 BAKGRUND
Mycket i dagens samhälle kretsar kring teknik och datorer, vilket kräver en digital 
kompetens av folket. I och med den ständiga förändringen i samhället har EU-
kommissionen (2006) kommit med rekommendationer om att digital kompetens från 
och med nu är en av de åtta nyckelkompetenserna till det livslånga lärandet. 

Enligt Lpfö -98 rev. 2010 är det förskolan som ska lägga grunden till det livslånga 
lärandet och Ljung-Djärf (2004) anser att det viktigt att datorn introduceras för 
barnen i förskolan, då det idag är en resurs som används flitigt av barnen och de runt 
omkring dem. Medierådet (2010) konstaterar att många föräldrar med barn i 
förskolan växte upp med digitala medier, vilket till stor del har påverkat att åldern för 
internetdebuten har sjunkit till ca 4 år.

Däremot påpekar Davidsson, Lundh &Limberg (2009) att många pedagoger i 
skolans värld inte ser datorn som något positivt i en ”god barndom”. Enligt 
pedagogerna ges barnen inte tillfälle att leka och fantisera om datorn ständigt är 
inblandad. Pedagogerna anser att kraven på de små barnen är för stora, de inte får 
vara barn utan vi ser dem som små vuxna (a.a.). 

Förskolan präglas starkt av regler och traditioner där pedagogen har stort inflytande 
över vad det är som sker i verksamheten, och därmed kan pedagogen välja hur 
lärmiljön ska se ut (Ljung-Djärf, 2004). Det finns tre olika lärmiljöer kring datorn 
som Ljung-Djärf (2004) har observerat i sin studie. Den första är en skyddande 
lärmiljö och datorn benämns som ”Ett hot mot andra aktiviter i verksamheten”, vilket 
syftar på att de andra aktiviteterna på förskolan prioriteras högre när det gäller barns 
lärande. Den andra lärmiljön är mer stödjande och datorn benämns som ”Ett 
tillgängligt val”, där barnen får använda sig av datorn utifrån eget intresse. Den 
tredje och vägledande lärandemiljön benämner datorn som ”Ett viktigt inslag i 
verksamheten” Ljung-Djärf (2004) och användande av datorn är enligt pedagogerna 
viktig och har därmed en stor roll i förskolan. 

Något som Ljung-Djärf (2004), Hylén (2010) och Yilmaz &Alici (2011) har 
gemensamt med många andra forskare är att de anser att pedagogernas kompetens 
och kunskap påverkar attityderna de har vid användandet av datorn i förskolan och 
kan vara ett hinder för barnens lärande. Davidsson, Lundh &Limberg (2009) påpekar 
att det är pedagogens synsätt på barn och barndom som avgör hur verksamheten 
utformas.

2.1 Varför använda dator i förskolan
Hylén (2010) poängterar att argumenten för dator i förskolan har gått från politiska 
argument till pedagogiska. Enligt Johansson (2000) och Hylén (2010) har datorn ett 
antal olika roller, bland annat som läromedel, kommunikationsredskap och 
arbetsredskap. Den gör skolan mer flexibel och det är ett verktyg som intensifierar 
effektiviteten i lärandet enligt Hylén (2010).Klerfelt (2007) poängterar att datorn är 
vardag för barnen idag och datorn i förskolan bör få en allt större plats.

Idag räknas förmågan att använda datorn som en av baskunskaperna, lika högt 
värderad som läsa, skriva och räkna (EU-kommissionen, 2006). Användning av 
datorn i förskolan medför att barnen lär sig formulera idéer, lösa problem, läsa, 
skriva, samarbeta med andra, diskutera och vara aktivt skapande samt att de lär sig 
använda datorn i ett meningsfullt sammanhang (Johansson, 2000). Enligt Johansson 
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(2000) har förskolan även ett kompensatoriskt uppdrag, de har ansvaret för att barnen 
ska ha samma möjligheter inom alla områden oavsett deras grundförutsättning. 

Att datorer finns i hemmen är inte längre en klassfråga i samhället, då ca 85 % av 
barnen i åldrarna 2 till 5 år har tillgång till en dator i hemmet (Medierådet, 2010). 
Dessa barn anses tillhöra den digitala generationen. Buckingham (2006) påpekar att 
det finns en generationsklyfta mellan den digitala generationen och den gamla 
generationen, tv-generationen, men att man inte ska ta förgivet att alla i tv-
generationen är helt okunniga inom ny teknik (a.a.). Klerfelt (2007) poängterar att 
alla föräldrar inte är uppväxta med dator och de delar inte alltid barnens intresse för 
teknik och data vilket gör att barnen kan mer än dem. Detta gör att förskolan och 
skolans kompensatoriska uppdrag ökar.

Om datorn finns i förskolan lär sig barnen se den som ett verktyg och hjälpmedel, 
lika naturligt som penna och papper med tiden har blivit. Men det räcker inte med att 
den finns där utan placeringen av datorn är av stor betydelse om den ska kunna 
integreras i verksamheten anser Appelberg & Eriksson (1999). Det är viktigt att 
placera datorn på en plats där många barn kan sitta runt den samtidigt. Om datorn är 
stationär borde även den placeras i anslutning till andra verktyg som används för att 
skapa, vilket symboliserar att datorn är ett verktyg och inte en leksak (a.a.). Ljung-
Djärf (2004) poängterar att spela på datorn, vilket ofta ses som lek, är ett steg i 
riktning mot att lära sig hantera datorn.

En fördel med att ta in datorn redan i förskolan är att små barn har ett avslappnat 
förhållande till teknik och datorer, de är experimenterar och vågar undersöka mer än 
många vuxna. Dessutom blir datorn aldrig arg och tjurig eller för den delen trött och 
frustrerad på användaren, vilket gör att barnen kan testa om och om igen utan att 
tålamodet tryter. Det finns helt enkelt inga bra eller dåliga dagar med datorn, som det 
kan finnas hos pedagogerna (Appelberg & Eriksson, 1999). Alla dagar är lika bra.

Många pedagoger är rädda för att datorn ska ta allt för mycket tid från andra 
aktiviteter, vilket Johansson (2000) förnekar. Hon anser att barnen vill ha variation i 
verksamheten och detta medför att barnen inte kommer sitta framför datorn hela 
dagarna. Johansson (2000) påpekar dessutom att en alltför ensidig verksamhet inte är 
bra på något sätt, vare sig det gäller IT eller något annat.

2.2 Digital kompetens
För att kunna avgöra om datorn ska användas eller inte i verksamheten krävs det att 
pedagogerna kan använda datorn samt att de kan utveckla och reflektera över sina 
kunskaper inom ämnet (Johansson, 2000). 

Ljung-Djärf (2004), Hylén (2010) och Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) 
anser att pedagogernas förhållningssätt till datoranvändandet avgörande för vad 
barnen lär sig.  Även Papert (1994) anser att pedagogens syn på datorn i förskolan 
hänger samman med kunskapen om ämnet. Enligt honom finns det fem olika 
idealtyper när det gäller villigheten att använda nya teknologier. Den första är Tidiga 
innovatörer som är intresserade och villiga att testa nya saker, de har ofta ett starkt 
intresse för tekniksaker även på ett privat plan. Andra typen är Tidiga anammare
även kallade lokala missionärer och ses som förändringsagenter, de är förebilder för 
andra och använder sig gärna av ny teknik. Tidig majoritet är den tredje typen är 
även de villiga att testa på nya tekniker men de vill ha någon form av garantier innan 
de börjar. Den fjärde typen enligt Papert (1994) är Sen majoritet och dessa pedagoger 
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är mer skeptiska till nya tekniker och det dröjer innan de börjar använda sig av dessa, 
oftast har tar de till sig den nya tekniken först när alla andra har gjort det. Den femte 
och sista typen är Vägrarna, dessa är misstänksamma mot innovatörerna och 
förändringsagenterna. Om de till slut accepterar en ny teknik har oftast resterande 
typer gått vidare till nästa nyhet, tillexempel har de precis börjat introducera datorn 
när de andra tar till surfplattor eller smartboard (a.a.).

Anledningen till att de så kallade vägrarna undviker att använda datorn grundar sig 
ofta i en rädsla för tekniken. Appelberg & Eriksson (1999) tror att det kan bero på att 
dessa pedagoger inte har fått en adekvat utbildning eller fortbildning i ämnet. 
Fortbildningar möts ofta av en positiv motivation av många men sedan finns det dem 
pedagoger som känner sig påtvingade en fortbildning de inte vill ha. För att 
pedagogen ska kunna använda datorn på ett medvetet sätt och utveckla sin 
ståndpunkt till teknik krävs det att man har nödvändig kompetens. Att hantera en 
dator på bästa sätt är inget man lär sig snabbt. Enligt Johansson (2000) räcker inte en 
datorkurs för att få kunskap. För att kunna utveckla sin kompetens krävs det tid och 
mycket träning är ett måste. Tyvärr finns oftast inte denna tid i verksamheten, utan 
pedagogerna får ta sin fritid till detta och om inte intresset finns från början kan man 
förstå att det inte växer fram något intresse senare heller (Appelberg & Eriksson, 
1999). 

Johansson (2000) anser att våga är det första steget mot ny kunskap, man ska vara 
glad om det går fel eftersom det är då man lär sig något. Trots att viljan att lära sig 
finns där är rädslan att något ska förstöras större hos många pedagoger. De 
pedagogerna med liten kunskap om datorn har en rädsla att något ska förstöras vid 
minsta lilla fel. Detta är helt fel enligt Johansson (2000). Det krävs mycket våld för 
att en dator ska förstöras, på sin höjd kan man radera saker på datorn men för att göra 
det krävs det ett antal aktiva val som man måste gå igenom innan något helt
försvinner (a.a.).

2.3 Samspel och delaktighet
Enligt Lpfö 98 rev. 2010 har barnen rätt till ett engagerat samspel från de vuxna i 
verksamheten (Skolverket, 2010). Vygotskij anser att det sociala samspelet är en 
förutsättning för att det ska ske en utveckling i lärandet (Arnér, 2009). Arnér (2009) 
påpekar att utvecklingen inte sker fullt ut om man inte får arbeta tillsammans med 
andra, utan det är samspelet med andra som är avgörande eftersom man tillsammans
med andra klarar mer. Vygotskij framhåller att pedagogen har en viktig roll i 
utvecklingen av barns potentiella utvecklingszon. Pedagogen ska ge barnen 
vägledning och stöd vilket gör att barnens intellektuella förmåga utmanas och nivån 
höjs eftersom barnen uppmuntras till att klara av allt mer avancerade saker (Arnér, 
2009).

Enligt Arnér (2009) lär sig barn mer i samarbetet med vuxna än de klarar sig på egen 
hand, samtidigt påpekar hon att vi vuxna behöver barnen lika mycket som de 
behöver oss. Detta är något som vissa pedagoger ser som ett hot emot den 
traditionella lärarrollen, att barn kan lära oss pedagoger något. Appelberg & Eriksson 
(1999) benämner detta som en prefigurativ kultur. För att få till ett samarbete mellan 
vuxna och barn krävs det att vi ändrar vår syn på läroprocessen från en ensidigt 
driven läroprocess med förmedlingskaraktär, som är den vanligaste utifrån ett 
traditionellt synsätt. 
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Datorn kan ses som en social samlingsplats på förskolan eftersom barn ofta är fler 
vid datorn. Enligt Svensson (2009) syns ofta 2-3 stycken barn som livligt diskuterar 
med varandra för att komma fram till en lösning. En avsevärt viktig del i IKT arbetet 
i förskolan är att låta barnen diskutera, lösa problem och har roligt ihop i en grupp 
runt datorn (Johansson, 2000). Många barn lär sig nya saker genom att få vara med 
och se när andra använder datorn och barnen som får möjlighet att visa att de är 
duktiga på att använda datorn får bättre självförtroende och en bättre självkänsla 
(Appelberg & Eriksson, 1999).

2.4 Datorns historia i skolan
De första datorerna introducerades i skolan under 1970-talet, men spridningen i 
skolan var mycket långsammare än i övriga samhället. Under 1980-talet var 
undervisningen om datorn istället för med datorn, detta på grund av bristen på 
datorer, brist på relevant utbildning till lärarana och datorerna hade väldigt låg 
användervänlighet. Den undervisning som fanns bestod av programmering och var 
mest betydelsefull för lärare inom natur och teknik (Hylén, 2010).

Dataprogramgruppen – DPG påpekade i slutet på 1980-talet att det var viktigare att 
kunna använda datorn som ett verktyg i skolan istället för att kunna den tekniska 
uppbyggnaden. De menade att de pedagogiska kunskaperna var intressantare än 
programmeringskunskaperna som lärdes ut (Hylén, 2010).

På 1990-talet skulle datorn vara ett redskap och användas som ett läromedel. Både 
elever och pedagoger skulle använda datorn i alla steg av undervisningen. Såsom 
planering, genomförande och uppföljning. Användningen skulle efterlikna det 
arbetssätt datorn användes ute i samhället på arbetsplatserna och i hemmen. 1994 
kom en stor förändring, då internet introducerades i skolan (Hylén, 2010).

I slutet av 1990-talet, närmare bestämt 1998 påbörjades en stor satsning inom IT i 
skolan. ITiS är den hittills största kompetensutvecklingsinsatserna som gjorts i 
Sverige. Ungefär 60% av lärarkåren omfattades av denna kompetensutveckling och 
utvärderingen blev att nya pedagogiska tankeformar utformades och pedagogerna 
såg sig mer eftertänksamma när det gäller IT som pedagogiskt verktyg. Rädslan för 
tekniken tonades ner (Hylén, 2010).

Under 2000-talet fick skolverket och myndigheten för skolutveckling ansvaret för 
IT-frågorna i skolan och PIM – Praktisk IT- och Mediakunskap startades. 
Kompetensutvecklingen ser olika ut från kommun till kommun eftersom varje 
kommun har sina åsikter angående IT-frågorna (Hylén, 2010).

2.5 Pedagogen
Pedagogen har ett stort inflytande och ansvar för hur barnen förstår och använder sig 
av IT (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). Pedagogerna behöver arbeta aktivt 
för att ett gott samarbete ska infinna sig i inlärningsmiljön och det är viktigt att 
uppmärksamma samarbetet ifall det inte är bra (Svensson, 2009). Om förändring ska 
ske i skolan måste det ske genom pedagogerna, detta eftersom de anses äga nyckeln 
till framgångsrik förändring (Hylén, 2010).

Ljung-Djärf (2004) talar om tre olika lärandemiljöer där pedagogen agerar på olika 
sätt. I den skyddande miljön ses datorn som ett hot mot verksamheten. Datorn finns 
tillgänglig för att använda, men pedagogerna vill samtidigt begränsa barnets intresse 
för tekniken. Barnet ska helst sitta ensam vid datorn för att inte bli störd av andra och 
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förväntas därmed klara sig själv utan någon hjälp eftersom pedagogen inte finns i 
närheten. 

Den andra miljön är en stödjande miljö, där barnen som har intresse för datorn gärna 
får använda sig av den. Vilket gör att intresset fortsätter byggas upp. Pedagogerna i 
denna miljö hjälper barnen och uppmuntrar dem i sitt intresse eftersom de anser att 
samspelet som blir kring datorn ger barnen möjlighet att lära av varandra (a.a.).

Sen finns det en tredje lärandemiljö som Ljung-Djärf (2004) anser tillhör den 
vägledande miljön. Här har datorn en viktig roll i verksamheten eftersom 
pedagogerna anser att det är viktigt att barnen tidigt får en introduktion till 
datoranvändandet. Pedagogerna anser att det är deras ansvar att stimulera och 
introducera även de barn som ännu inte fått intresse för datoranvändandet. Det finns 
inga fasta tider vid datorn utan tiden styrs av barnen och det de behöver för att lära 
sig. Pedagogerna vill vara närvarande och delaktiga i datoranvändandet för att kunna 
hjälpa till så att barnet vidareutvecklas (a.a.).

Ljung-Djärf (2004) påpekar att det ofta är pedagogen som har ansvar för att start upp 
datorn, öppna program och byta mellan dem, även om barnen mycket väl klarar av 
detta.
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3 TEORI
I denna studie har jag utgått ifrån det sociokulturella perspektivet.

3.1 Sociokulturellt perspektiv
Det sociokulturella perspektivet menar att barn föds in i en social värld som 
utformats från historiska och kulturella evolutioner. Det är dessa som styr hur 
utvecklingen hos barnet sker. Hundeide (2006) talar om utvecklingen som en resa 
genom ett kulturellt landskap, där man kommer till olika vägskäl som ger möjlighet 
till förändring. 

En viktig sida i sociokulturella perspektivet är att barnet ses som en social individ 
som utvecklas via kommunikation med andra i omgivningen och det är genom 
kommunikation med andra man kan ta till sig andras perspektiv och åsikter och 
därmed utveckla nya kunskaper (Hundeide, 2006, Säljö, 2000).  Hundeide (2006) 
påpekar därför att barnet behöver en vägledare som styr och stöttar barnet på vägen 
mot utveckling, men för att vägledaren inte ska störa utvecklingen krävs det att 
barnet och vägledaren skapar god kontakt och har ett engagerat samspel.  Den 
vägledande rollen tilldelas viktiga personer i barnets omgivning och i en förskola kan 
pedagogen då ses som den viktiga personen för barnet (Hundeide, 2006).

En känd förspråkare av det sociokulturella perspektivet är Lev S. Vygotskij, en rysk 
pedagogisk teoretiker som levde mellan 1896 och 1934. Enligt honom har miljön och 
relationen med omgivningen en stor betydelse för människans utveckling och med 
utveckling menar han språk, tankeförmåga och mognad, både mental och personlig 
(Säljö, 2000).

Vygotskijs syn på det sociokulturella perspektivet utgår från olika verktyg och 
redskap, artefakter, som är viktiga för att vi människor ska kunna förstå världen och 
vår omgivning. Dessa redskap och verktyg kan vara både språkliga och fysiska, 
tillexempel på fysiska är bland annat datorn. Ur detta perspektiv stannar aldrig 
utvecklingen eftersom artefakterna hela tiden vidareutvecklas och förbättras hela 
tiden. Behovet av lärande upphör heller inte och människor kommer söka efter nya 
artefakter (Säljö, 2000).

Det är enligt Ljung-Djärf (2004) datorn som är den artefakt som används av barnen 
för att kommunicera med andra och som Illeris (2007) påpekar är samspelsprocessen 
en av två processer som allt lärande sker utifrån.
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4 SYFTE
Mitt syfte med denna studie är att ta reda på hur pedagoger i förskolan agerar vid 
datoranvändning i förskolan, samt vad det är som kan ligga till grund för deras 
agerande. En intressant fråga är även om det är ett medvetet eller omedvetet val de 
gör.

De frågor jag vill besvara för att nå mitt mål med syftet är:

 Hur agerar pedagogenvid barns användning av datorn i förskolan?

 Varför valde pedagogen att göra på det sättet?

 Är pedagogens val gjorda medvetet eller omedvetet?
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5 METOD
Jag har i denna studie valt att göra en kvalitativ undersökning eftersom syftet med 
studien var att ta reda på hur pedagogen agerar vid datoranvändning i förskolan, samt 
varför de valde att ta agera på det sättet.

5.1 Kvalitativ forskning
Kvalitativ forskning är ett induktivt och teorigenererande tillvägagångssätt där 
tyngden av vetenskapen ligger på individernas åsikter och tankar om den sociala 
verkligheten (Bryman, 2002). Individerna är enligt Bryman (2002) skapande och 
konstruerande förmågor som hela tiden förändrar den sociala verkligheten. 
Majoriteten av kvalitativa forskningar har en betonande generering av teorier men 
det går även att göra en kvalitativ undersökning för att pröva om en teori stämmer 
(Bryman, 2002).

Bryman (2002) anser att det är svårt att bestämt säga vad en kvalitativ forskning är 
för något. Istället för att kunna säga exakt vad det innebär att göra en kvalitativ 
forskning får man oftast förklaringen att kvalitativ forskning är det som kvantitativ 
forskning inte är. Detta eftersom en stor skillnad mellan forskningsstrategierna är att 
kvantitativ inriktar sig på siffror och statistik medan kvalitativ lägger tyngden på ord 
och förståelse för den sociala verkligheten och hur deltagarna i forskningen ger 
utryck åt den (Bryman, 2002). Nylén (2005) menar att i en kvalitativ forskning söker 
man en innebörd hos det som undersöks istället för att fokusera på mängd och antal, 
som en kvantitativ forskning gör. Nylén (2005) påpekar att en kvalitativ forskning 
inte är lika överskådlig som en kvantitativ. Hon anser att för att kunna förstå 
sammanhanget i en kvalitativ forskning behöver man gå igenom hela studien och ta 
del av all fakta, till skillnad från en kvantitativ forskning som oftast innehåller 
tabeller och siffror som ger en mer kortfattad redogörelse för studiens innehåll (a.a.).

5.2 Deltagande observation

Etnografi och deltagande observation är enligt Bryman (2002)är inte synonymer till
varandra men nästan identiska när det gäller procedurenav insamling av data. Nylén 
(2005) menar att etnografi grundar sig i att forskaren befinner sig inne i den miljö 
och kultur där studien sker och Bryman (2002) påpekar att forskaren engagerar sig i 
den sociala miljön för att kunna bilda sig en uppfattning om hur kulturen är i 
deltagarnas miljö. Det är viktigt att forskaren blir accepterad av deltagarna i den 
social miljö där studien äger rum, eftersom studien grundar sig i deltagarnas tankar, 
åsikter och beteende (Nylén, 2005). Även Einarsson & Hammar Chiriac (2002) 
påpekar att det är viktigt att skapa en god relation och tillit till den grupp som ska
observeras. 

När en observation ska göras behövs det tillträde till den plats man ska observera. 
Dessa platser kan enligt Bryman (2002) delas in i öppna och slutna. Skolan och 
därmed även förskolan räknas in bland de slutna, vilket kan göra det svårare för 
forskaren att få tillträde till hela verksamheten. För att få tillträde krävs det att 
forskaren är ärlig med hur lång tid denne beräknar att allt ska ta. Tillexempel hur 
mycket av personalens tid forskaren har tänkt sig uppta med exempelvis 
intervjuer(a.a.). 
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Den roll forskaren antar vid observationerna kan vara både öppen eller dold, 
forskaren kan berätta om denne är observatör eller inte. Inom etnografin finns det 
fyra olika roller. Fullständig deltagare, deltagare som observatör, observatör som 
deltagare och fullständig observatör (Bryman, 2002).

5.3 Kvalitativ intervju

Vid kvalitativa intervjuer ligger vikten av intresse på den intervjuades åsikt och 
tankar. Forskaren använder sig av en öppen och ostrukturerad eller semi-strukturerad 
intervjumetod för att kunna följa den riktning den intervjuade väljer att göra. För att 
täcka upp så pass mycket som möjligt återkommer ofta forskaren och intervjuar 
samma personer fler gånger (Bryman 2002). Bryman (2002) påpekar att intervjuerna 
kan innehålla en grundfråga eller några grundfrågor, men trots detta ändå ses som 
flexibel.

Bryman (2002 hänvisar till Kvale (1996) som gjorten lista över olika kriterier eller 
krav på hur en framgångsrik intervjuare bör vara. 

Han anser att intervjuaren ska:

1. Vara insatt i varje detalj av intervjun.
2. Vara strukturerad och kunna beskriva syftet med intervjun, inleda och avsluta 

intervjun samt kunna svara på ifall den intervjuade har några frågor.
3. Vara tydlig och kunna ställa korta koncista frågor
4. Visa hänsyn och låta den intervjuade tala till punkt, men även tillåta pauser 

då den intervjuade får tänka efter.
5. Vara sensitiv och uppmärksam på vad som sägs och hur det sägs, samt har 

empatisk inställning till intervjupersonen.
6. Vara öppen och flexibel, så intervjuaren reagerar på vad som är viktigt för 

den intervjuade.
7. Vara styrande, så intervjuaren får ut det denne vill ha ur intervjun.
8. Kritiskt ifrågasätta det som kommer fram under intervjun.
9. Minnas och kunna relatera till det som sagts tidigare i intervjun.
10. Tolka och kunna reda ut innebörden av det som den intervjuade säger, utan 

att lägga in egna tolkningar (a.a.)

Bryman (2002) anser även att intervjuaren bör vara balanserad, varken vara för aktiv 
eller passiv, och etisk medveten.

5.4 Forskningsprinciper

Som forskare finns det vissa etiska regler och principer man måste följa. 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har arbetat fram fyra allmänna 
huvudkrav när det gäller forskningar och dessa forskningsprinciper är 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002).

Informationskravet innebär att man måste informera deltagarna i studien om vad 
deras uppgift i projektet är. Informationen kan vara mer eller mindre detaljerad men 
den information som kan avgöra om deltagarna vill delta i studien eller inte. Om det 
mot förmodan skulle äventyra studien om allt för mycket information ges i förväg 
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kan man enligt Vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2002) välja att lämna 
informationen direkt efter genomförd observation och deltagaren kan få avgöra om 
forskaren får använda sig av informationen eller inte. Samtyckeskravet är att 
deltagarna går med på att delta i studien, men de ska alltid ha rätt att bryta samarbetet 
utan att de drabbas av negativa följder. Det tredje kravet innehåller 
konfidentialitetskravet, vilket är speciellt viktigt när det gäller känsliga frågor. För att 
skydda deltagarna i studien ska identiteterna försvaras på sådant sätt att ingen 
utomstående kan identifiera de som deltar. Nyttjandekravet, som är det fjärde och 
sista kravet, bestämmer att informationen inte får lånas ut eller säljas vidare till tredje 
part. Informationen får endast användas till studien och inget annat (Vetenskapsrådet, 
2002; Bryman, 2002). 

Eftersom jag använde mig av en deltagande observation var den information 
pedagogerna fick till en början mindre detaljerad. Anledningen var att jag ville att 
observationerna inte skulle påverkas av att de visste exakt vad det var jag ville 
undersöka. När observationerna väl var gjorda fick deltagarna en mer detaljerad 
information om att det var specifikt dem jag hade observerat, de fick då ta del av det 
jag hade sett och de fick då välja om de fortfarande ville vara med i studien eller inte. 

Alla utom en pedagog gick med på att delta i studien efter de fått all information. 
Den som inte godkände deltagandet finns därmed inte med i mina anteckningar från 
observationerna. Detta eftersom pedagogen inte ville vara inblandad på något sätt, 
vilket jag tog hänsyn till trots att insamlad data endast kommer användas till denna 
studie.

För att inte röja någons identitet har jag i denna studie valt att inte benämna 
pedagoger eller barn med namn och inte heller benämna platserna med något namn. 
Alla pedagoger kommer i studien benämnas med en bokstav som ej har med deras 
namn att göra och platserna kommer benämnas med nummer.

5.5 Trovärdighet

Om en studie ska ses som trovärdig och tillförlitlig krävs det att forskaren inte låtit 
personliga värderingar och åsikter påverka genomförandet och analysen av studien. 
Personliga värderingar, forskarens egna fördomar, åsikter och känslor, kan påverka 
bland annat valet av forskningsområde, utformningen av frågeställningen och val av 
metod för datainsamling. värderingarna kan även påverka genomförandet av 
datainsamlingen, analys och tolkningarna av data, samt slutsatserna utifrån de data 
som samlats in. Man kan därmed säga att det finns många olika tillfällen under 
studiens gång som kan störas av förutfattade meningar och värderingar. Det krävs att 
forskaren reflekterar över detta så att inte finns några okontrollerade influenser av 
personliga värderingar i forskningsprocessen (Bryman, 2002). 

Tillförlitlighet är enligt Bryman (2002) när forskaren kan garantera att all studie har 
skötts enligt de regler och förordningar som finns. Dessutom ska forskaren visa upp 
resultatet för deltagarna i studien för att få det validerat, vilket även kallas för 
respondentvalidering. I min studie har följt de etiska reglerna som finns beskrivna i 
stycket om forskningsprinciper, samt att alla de deltagande pedagogerna har fått 
möjlighet att läsa igenom mina resultat för ett godkännande innan det fördes in i 
arbetet.  

Under observationerna antecknade jag allt eftersom det skedde saker oavsett om jag 
ansåg att det låg i fokus för studieneller inte, och genom att låta deltagarna få läsa 
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igenom och godkänna sitt deltagande tycker jag att studien ger en rättvis bild av 
deltagarnas åsikter och uppfattningar. Dessutom fick pedagogerna möjligheten att se 
hur verksamheten ser ut utifrån en utomståendes ögon, vilket gör att de kan reflektera 
över om de behöver förändra något.

5.6 Urval

Jag valde att göra min studie på två olika förskolor som är placerade i en och samma 
kommun. Av bekvämlighetsskäl, som Bryman (2002) talar om, valde jag att ta 
kontakt med sådana förskolor som jag tidigare haft att göra med. Detta eftersom jag 
då vet att det finns datorer som barnen får använda och jag inte behövde lägga ner tid 
på att lära känna personerna och miljön innan observationerna kunde påbörjas. 
Studien riktade jag in på de pedagoger som arbetar på de förskolor jag observerade 
och det är även de pedagoger jag använde i intervjuerna efteråt. 

De förskolor som deltog i studien består av ca 15-20 barn vardera och de pedagoger 
jag observerade och intervjuade var sex stycken från början, vilket minskades till 
fem då en av pedagogerna valde att hoppa av.

5.7 Genomförande

För att samla in data till min studie valde jag att göra observationer och efter det 
intervjua de observerade pedagogerna. När detta var bestämt tog jag kontakt med 
förskolorna för att så snabbt som möjligt få ett godkännande från barnens 
vårdnadshavare. När detta var avklarat var det sedan dags för mig att göra mina 
observationer. 

Observationerna började med att vi, jag och pedagogerna på förskolan, informerade 
barnen om att jag var på förskolan för att observera och inte för att arbeta. Under 
observationerna placerade jag mig i närheten av datorn på båda förskolorna och 
väntade tills det hände något av intresse för studien. Tiden jag var på förskolorna 
varierade mellan en timme och fyra timmar, vilket berodde på om datorn användes i 
början av observationen eller i slutet. Då datorn inte används varje dag valde jag att 
återkomma och observera vid två olika tillfällen på varje förskola.

Vid ostrukturerade observationer, som är den metod jag valde, användes inget 
observationsschema. Utan allting som sker ska registreras, vilket enligt Patel& 
Davidsson (2003) kan ses som en omöjlighet även för de mest erfarna observatörerna. 
Då jag tidigare har använt observation som metod vid insamling var jag väl medveten 
om att det är bättre med många, korta observationer än få och långa. Efter varje 
observationsperiod valde jag att sätta mig avskilt från verksamheten för att skriva ner en 
fullständig redogörelse utifrån de korta anteckningar med nyckelord som jag skrivit ner 
under observationens gång. Detta är något som Patel& Davidsson (2003) anser att man 
ska göra så fort observationen är avslutad, oavsett längden på observationen. 

Efter observationerna gick jag igenom alla anteckningar för att få fram material till 
intervjuerna. De pedagoger som medverkat i studien fick veta den slutliga orsaken till 
varför jag gjorde observationerna och då fick de välja om de fortfarande ville vara med i 
studien eller om de ville avstå. En av de sex deltagande pedagogerna valde att inte vara 
med. De övriga fem gick jag vidare med genom att de fick läsa igenom mitt resultat och 
därefter intervjuade jag dem en och en för att få reda på vad det är som gör att de väljer 
den roll de valde vid datoranvändandet.
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6 RESULTAT
I detta kapitel kommer resultatet från observationerna och intervjuerna presenteras.

6.1 Observationer

6.1.1 Observation 1 förskola 1

Pedagog A och B sitter vid ett bord och fikar.  Ett barn kommer fram och frågar om 
han får använda datorn. Pedagogerna tittar på varandra och till slut reser en pedagog 
på sig och hämtar den bärbara datorn till barnet, så han kan sitta vid deras bord. A 
går till en annan del av verksamheten med några barn, medan B sitter kvar vid bordet 
och spelar tärningsspel med ett annat barn. Barnet vid datorn försöker få kontakt med 
pedagog B vid ett antal gånger under spelets gång, men efter att han fått svaret att 
testa sig fram lite själv tappar han intresset och byter program. När även detta 
program krånglar till det för honom väljer han att avsluta.  Pedagog A kommer 
tillbaka och frågar B om han redan hade tröttnat på att spela på datorn. B svarar att 
hon inte vet och utan att fråga barnet konstaterar A och B tillsammans att spelet nog 
var för svårt för honom.

6.1.2 Observation 1 Förskola 2

Barnen kommer och frågar pedagog C om de får spela på datorn, vilket de får. C tar 
med sig barnen in på kontoret där datorn står och startar upp den. Tålmodigt står 
barnen och väntar tills datorn är igång och C har öppnat upp det spel barnen valt. 
Sedan lämnar pedagogen över ansvaret för datorn till barnen och sätter sig vid 
skrivbordet jämte datorn. Under tiden barnen spelar passar C på att utföra lite 
pappersarbete som blivit liggande. När barnen påkallar uppmärksamheten lägger C 
ifrån sig pappret och ägnar sig helt åt barnen och deras problem. Barnen spelar ett 
mattespel där de får lära sig olika mönster och siffror, vilket pedagog C 
uppmärksammar dem på genom att påbörja en diskussion om bland annat ålder och 
om de kan se om samma mönster som de ser på datorn på förskolan eller någon 
annanstans. 

6.1.3 Observation 2 förskola 1

Det är sent på dagen och de flesta barn har gått hem. Endast fyra barn är kvar så 
pedagog D frågar dem vad de vill hitta på. Tre av barnen väljer att spela på datorn 
som är placerad i målarrummet, medan det fjärde vill att D ska läsa en bok för henne. 
Datorn startas upp och D startar ett spel åt barnen, sedan går hon ut ur målarrummet, 
stänger dörren och sätter sig i soffan en bit bort. Under tiden barnen sitter vid datorn 
ägnar sig pedagog D helhjärtat åt sagoläsningen och låter de andra klara sig själva 
utan någon översikt alls.

6.1.4 Observation 2 förskola 2

På förskola 2 sitter två femåringar vid datorn och tittar på filmklipp från 
internetsidan youtube.com. Pedagog E som har öppnat upp internetsidan åt dem 
väljer lämna dem ensamma och går in till de mindre barnen som leker i det 
intilliggande rummet. Barnen väljer fritt bland de filmklipp som dyker upp på 
hemsidan, vilket inte alltid är barnanpassade filmklipp. 
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6.1.5 Sammanfattning observationer

Under mina observationer på förskola 1 och förskola 2 kunde jag urskilja tre olika 
sätt att agera på av pedagogerna. Dessa tre är Pedagogerna som var närvarande och 
deltagande, Pedagogerna som var närvarande men inte deltagande och Pedagoger 
som varken deltog eller var närvarande, men oavsett vilket agerande pedagogerna 
hade var miljön tillåtande.

6.2 Intervjuer

De frågor som jag använde mig av under intervjuerna med pedagogerna grundar sig i 
det jag uppmärksammade under observationerna. För att pedagogerna skulle få 
möjlighet att bestämma om de ville vara deltagare i studien eller inte och för att de 
skulle veta vad det var jag uppmärksammat under observationen fick pedagogerna 
läsa igenom mina anteckningar jag gjort under observationen innan intervjuerna. 

6.2.1 Pedagog A och B från förskola 1

Vad funderade ni på innan ni svarade ja och hämtade datorn?

A – Jag tänkte att det hinner inte jag fixa, jag ska bara dricka upp mitt kaffe så måste 
jag titta till de andra barnen som leker i andra änden av förskolans lokaler. 

B – Jag hade precis satt mig med kaffet och trodde A skulle hjälpa honom, då hon 
nästan var färdig med sitt kaffe.

Varför hämtade ni den bärbara datorn?

B – För att jag hade lovat X att vi skulle spela ett spel när jag var färdig och eftersom 
jag inte vill att barnen sitter helt själva med datorn, ifall de behöver hjälp, var det 
lättare om han satt vid samma bord.

Behövde Y hjälp med datorn under tiden ni satt där?

B – Nä, inte mer än att han fastnade nån gång i spelet och behövde tips på hur man 
kunde gå vidare.

Varför tror ni han tröttnade på dataspelet?

A – Han brukar göra så. B – Ja, han har inte något tålamod att sitta still någon längre 
stund.

Hur tycker ni att en pedagog ska agera när barnen använder datorn i förskolan?

A – Tycker inte barnen behöver använda datorn i förskolan, de använder den 
tillräckligt hemma. 

Men om de inte har någon dator hemma?

A – Jamen då ska vi ju självklart hjälpa dem så att de lär sig använda datorn, men jag 
tror nog alla här har datorer.

B – Jag tycker att vi ska finnas där för barnen när de använder datorn, men vi 
behöver ju inte hjälpa dom med allt. De kan ju så mycket mer än man tror.

6.2.2 Pedagog C förskola 2

Varför påbörjade du pappersarbetet?
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C – Jag tänkte att jag kunde passa på att få lite gjort samtidigt som barnen satt vid 
datorn. Jag ville finnas i närheten ifall de behövde mig.

Hur gick dina tankar angående diskussionen om mönster? 

C – Jag ville föra in den information de får från dataspelet till verkligheten. För att 
visa dom att det inte är bara i datorn som siffrorna och mönstren finns.

Hur tycker du att en pedagog ska agera när barnen använder datorn i förskolan?

C – Jag tycker att man ska vara med barnen, absolut inte lämna dem ensamma. De 
har så många frågor som riskeras bli obesvarade om inte vi pedagoger finns i 
närheten när de ställs och ifall barn inte får hjälp i tid tröttnar de fort.

6.2.3 Pedagog D förskola 1

D – Nä, gjorde jag verkligen så? Stängde jag verkligen in barnen? (Pedagogens 
kommentar efter att hon läst anteckningarna från observationen)

Hur brukar du göra när barnen använder datorn?

D – Jag brukar nog lämna dom själva och ibland stänger jag nog dörren, det är inget 
jag tänkt på innan.

Vet du varför du gör så?

D – Jag tänkte nog att de klarar sig själva, de är ju duktigare än vad jag är på allt som 
har med teknik att göra. Och så va de nog lite högljudda, eftersom jag skulle läsa 
saga för X ville vi ha lite lugn och ro där i soffan.

Hur tycker du att en pedagog ska göra när barnen i förskolan använder datorn?

D – Ja vet inte riktigt. Vi ska väl vara där och hjälpa dom, men som sagt kan de ju 
redan mer än mig.

6.2.4 Pedagog E förskola 2

Hur tycker du att en pedagog ska agera när barnen i förskolan använder datorn?

E – Pedagogen ska finnas där som stöd och hjälpa barnen ifall de behöver hjälp. Men 
absolut inte blanda sig i i onödan.

Hur tycker du att ditt agerande överensstämmer med det?

E – Nja, det kan man väl inte riktigt säga att det gör. Men jag kände att jag inte 
kunde lämna de små barnen själva i lekrummet. De äldre klarar sig ju bättre själva 
och ifall de behöver hjälp brukar de hämta nån av oss pedagoger.

6.2.5 Sammanfattning intervjuer

Gemensamt för de flesta pedagoger var att de ansåg att pedagoger bör vara 
närvarande när barn använder sig av datorn i förskolan. Däremot var det inte alltid 
dessa åsikter och tankar följde det arbetssätt de verkligen använde sig av. En av 
pedagogerna ansåg att barnen inte behövde använda datorn i förskolan, utan de fick 
tillräckligt av den varan hemma. Orsaken till att de flesta pedagogerna höll sig borta 
när datorn användes var att de ansåg sig inte ha tillräckligt med kunskap, barnen 
kunde oftast mer än pedagogerna. Annars var det bristen på personal som gjorde att 
pedagogen inte kunde vara med utan behövdes på andra platser på förskolan.



16

Den pedagog som stängt in barnen i målarrummet blev både överraskad och upprörd 
över sitt agerande när hon läste observationsanteckningarna. Hon kunde inte förstå 
att hon hade agerat på det sättet, vilket visar på hur lätt det är att göra något av ren 
slentrian. 
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7 DISKUSSION
Detta avsnitt kommer att presenteras utifrån min frågeställning kopplat till 
teorikapitelet och bakgrundskapitelet. Som avslutning på detta kommer en 
metoddiskussion och även förslag på fortsatt forskning.

7.1 Pedagogers agerande

Syftet med denna studie var att se hur pedagoger agerade vid barns datoranvändning 
i förskolan och om pedagogerna var medvetna om sitt eget agerande. Som jag nämnt 
tidigare finns det inte mycket forskning angående pedagogers agerande i förskolan. 
De studier som presenterats grundar sig mestadels i pedagogernas attityder och 
åsikter, inte hur de verkligen agerar i verksamheten.

I de resultat jag fick fram från observationerna visar det sig att pedagoger är 
individer och agerar utifrån vad de själva tycker och tänker. Det är ingen pedagog 
som agerar likadant som något annan, men trots detta kan vissa mönster urskiljas 
som gör att pedagogerna kan delas in i tre olika grupper.Pedagoger som är 
närvarande och delaktiga, Pedagoger som är närvarande och Pedagoger som är 
frånvarande men möjliggör datoranvändning.

7.1.1 Närvarande och delaktig

Pedagoger som är närvarande och delaktiga i barnens användande kan liknas vid en 
blandning av Ljung-Djärfs (2004) vägledande lärandemiljö och stödjande 
lärandemiljö. Dessa pedagoger anser att datorn är viktig i verksamheten och 
introducerar den gärna för alla barnen. De är engagerade i vad barnen gör vid datorn 
och förespråkar ett gott samarbete mellan barnen. Även om de inte är fysisk 
närvarande hänger dessa pedagoger ändå hela tiden med i vad som sker. Exempel 
från observationen är den pedagog som till en början sitter med pappersarbete, men 
som ändå är med i vad barnen gör vid datorn och därmed kan släppa allt hon har för 
sig när barnen behöver hjälp.

Arnér (2009) påpekar att genom ett samarbete med vuxna lär sig barnen mer. Barn 
behöver någon som utmanar dem till nya gränser och vägledning på kunskapsresan 
de står inför. Hundeide (2006) talar om utvecklingen som en resa där man kommer 
mötas av många olika vägskäl. För att komma vidare behöver man en engagerad och 
stöttande vägledare och denna vägledare är en viktig person i ens omgivning (a.a.).

7.1.2 Närvarande

De pedagoger som jag räknar till närvarande kan liknas vid Ljung-Djärfs (2004) 
stödjande lärandemiljö. Pedagogerna är närvarande och förspråkar samspel vid 
datorn eftersom de ser fördelarna med att arbete tillsammans med andra. Däremot 
upplever jag att mina pedagoger inte är lika delaktiga som Ljung-Djärf (2004) anser 
sina pedagoger är under observationerna. De pedagoger som deltog i denna studie
ansåg att det räckte med att finnas där i närheten för att kunna visa sitt stöd.

7.1.3 Frånvarande men tillåtande

Denna grupp pedagoger skulle ha kunnat liknas vid Ljung-Djärfs (2004) skyddande 
lärandemiljö om det inte var så att de pedagoger jag observerade lät barnen använda 
sig av datorerna så mycket de ville.
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Likheten med Ljung-Djärfs (2004) skyddande lärandemiljö är att datorn ses som ett 
tidsfördriv och pedagogerna ser inte fördelarna vid att fler barn sitter vid datorn 
tillsammans.Pedagoger med denna inställning har ofta liten kunskap i ämnet och det 
är av rädsla de undviker tekniken (Johansson, 2000). Skillnaden är att pedagogerna 
jag observerade tillät barnen att använda datorn, och detta utan någon översikt på vad 
de egentligen använde den till. 

En annan skillnad mellan mina och Ljung-Djärfs pedagoger var att åsikterna 
angående hur många barn som ska sitta vid datorn. Vid mina förskolor brydde sig 
inte pedagogerna om hur många barn det var, så länge de inte förde en massa oväsen 
och störde de andra barnen på förskolan. De pedagoger som lämnade barnen 
ensamma vid datorn ansåg sig ha för lite kunskap för att kunna hjälpa dem med 
något. Arnér (2009) påpekar här att det är inte bara barnen som lär sig något av oss, 
vi kan lära oss lika mycket av dem. 

7.2 Grunderna till valet

Digital kompetens räknas idag som en baskunskap, lika viktig som att kunna skriva, 
räkna och läsa men är ändå långt ifrån en lika naturlig del i förskolan som dessa 
kunskaper (Eu-kommissionen, 2006). Det är pedagogernas syn på barn och barndom 
som påverkar utformningen av verksamheten, vilket gör att om intresset för teknik 
och datorer inte finns hos dem finns den inte heller i verksamheten lika naturligt 
(Davidsson, Lundh &Limberg 2009).

Mycket av dagens samhälle kretsar kring teknik och datorer och därmed krävs det en 
viss grundkunskap i digital kompetens utav alla i befolkningen. Digital kompetens är 
något som numera ingår i EU-kommissionens nyckelkompetenser för det livslånga 
lärandet och enligt Lpfö -98 rev. 2010 är det förskolans uppdrag att lägga grunden 
till det man kallar ”det livslånga lärandet”, vilket därmed leder till att pedagogerna i 
förskolan har huvudansvaret.

Här bevisar Lpfö -98 rev. 2010 och EU-kommissionen att även om intresset inte 
finns hos pedagogerna krävs det att det finns i verksamheten, det är inte endast 
intresset som får avgöra utan det är skolans ansvar att låta barnen utvecklas i samma 
riktning oavsett vilka förutsättningar man har hemifrån.

Vissa pedagoger anser att spelet vid datorn endast är ett tidsfördriv, något som tar tid 
från annan viktig verksamhet. Ljung-Djärf (2004) påpekar att spelet vid datorn är 
första steget mot att kunna hantera datorn och alla dess kompontenter, det första 
steget mot digital kompetens. Dessa pedagoger anser även ofta att om barn fritt får 
tillgång till datorn kommer de inte göra något annat än sitta där och spela, vilket 
Johansson (2000) är snabb på att dementera. Hon förklarar att barn vill ha variation i 
sina lekar, så oavsett om det innebär dataspel eller andra lekar sysselsätter de sig 
snart med något annat (a.a.). 

De pedagoger som inte tycker att datorn behövs i förskolan är oftast de pedagoger 
som inte förstår sig på tekniken. Johansson (2000) anser att för att kunna avgöra om 
datorn inte ska användas i verksamheten krävs det mycket kunskap om ämnet och 
pedagogen ifråga måste ha en förmåga att kunna utveckla sina kunskaper och 
reflektera över dem innan något bestäms. Denna kunskap är det inte många 
pedagoger som besitter och de visar det genom att undvika datorn i den mån det går. 
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För att förändringar ska ske i förskolan krävs det en förändring av pedagogerna. Det 
är deras attityder och åsikter som formar verksamheten. 

Många barn är idag uppväxta med teknik och datorer (Medierådet, 2010). Vilket kan 
göra att kunskapsklyftan mellan pedagoger och barn växer inom detta ämne, åt ett 
håll pedagogerna inte är vana vid. Barnen kan mer än pedagogerna vilket kan skapa 
en rädsla hos pedagogerna, då de inte vet hur de ska hantera situationen. Detta är 
något som vissa pedagoger kan se som ett hot emot den traditionella lärarrollen. 
Appelberg & Eriksson (1999) benämner detta som en prefigurativ kultur, att barn 
kan lära oss pedagoger något. Men som Johansson (2000) påpekar behöver vi 
pedagoger barnen lika mycket som de behöver oss pedagoger.

7.3 Medvetet vs. Omedvetet
Utifrån de svar jag fick i intervjuerna vill pedagogerna få det att låta som att de är 
medvetna om de val de gör. Hur valen påverkar barnen däremot verkar de vara 
omedvetna om, med vissa undantag.

Pedagog C, som väljer att engagera sig helt i vad barnen sysslar med vid datorn är 
den av pedagogerna som medvetet gör sitt val och står för det hon tycker och tänker. 
Hon ser att sitt uppdrag som pedagog inte förändras beroende på vilken 
sysselsättning barnen väljer att göra. Jag tror att hon oavsett sysselsättning, oavsett 
om det är datorspel eller någon utomhuslek, är lika engagerad och försöker skapa ett 
bra samspel mellan barnen och sig själv.

De pedagoger som tror sig göra ett medvetet val är bland annat pedagog B som anser 
sig själv ha varit närvarande vid datoranvändandet. Det är först när hon får läsa 
igenom observationsanteckningarna som hon upptäcker att bara för att hon sitter 
bredvid och är där rent fysiskt betyder det inte att hon är närvarande mentalt. Hon 
upptäcker inte att barnet behöver mer hjälp än det får, vilket jag tycker inte är någon 
hjälp alls. Hon reagerar inte heller på att barnet tröttnar, eftersom det är något som 
sker regelbundet.

De två pedagogerna som medvetet lämnar barnen ensamma gör det av två helt olika 
orsaker. Pedagog D gör det rent vanemässigt, hon brukar lämna dem själva eftersom 
hon anser sig inte kunna tillföra dem något. Att hon däremot stänger in dem i rummet 
reagerar hon inte på förrän jag påpekade detta och då var reaktionen mycket starkare 
än jag trodde. Detta var något hon gjorde utan att tänka sig för, utan att tänka på vad 
barnen där inne kunde hitta på utan att någon upptäckte dem. 

Pedagog E anser jag gjorde ett medvetet val att lämna barnen själva vid datorn på 
grund av personalbrist och hon ansåg att de mindre barnen behövde henne mer än de 
äldre. Detta är något som jag reagerade på eftersom de äldre barnen behöver en 
pedagog lika mycket som de yngre barnen behöver dem. Vilket sorts behov skiljer 
sig däremot i denna situation, de yngre behöver en mer omsorgspersonen, 
övervakaren, i pedagogen medan de äldre kanske behöver vägledaren i pedagogen.

Utan vägledning, samspel och engagerade partners sker ingen utveckling eller 
lärande (Illeris, 2007; Säljö, 2000; Arnér, 2009; Hundeide, 2006).

7.4 Metoddiskussion

De metoder jag valde att använda till denna studie tycker jag är väl lämpade för 
syftet. Då syftet var att se hur pedagogerna agerade kan jag inte se en bättre metod än 
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observation. Efter observationerna valde jag att intervjua de deltagande pedagogerna 
utifrån vad som skedde under observationerna, detta för att få deras version av vad 
som hände och för att få deras åsikter och tankar om ämnet i fråga.

Jag valde att inte ge pedagogerna någon utförlig information innan observationen 
ägde rum, detta för att deras sätt att agera inte skulle bli konstlat och tillgjort på 
grund av min observation. Direkt efter observationen fick de inblandade veta exakt 
vad det var jag hade observerat och trots att en av pedagogerna valde att inte delta i 
studien anser jag att det var ett bra val, att inte berätta allt innan. 

För att underlätta observationen hade jag först tänkt använda mig av en filmkamera, 
men valde att istället använde jag mig av papper och penna eftersom det är en metod 
jag är väl bekant med. Utan kameran kunde jag vara mer diskret över vad det var jag 
observerade.

Intervjuerna var avslappnade och följdfrågorna kom naturligt allt eftersom vi 
pratade. Här kunde jag använt mig av ljudinspelning för att kunna gå tillbaka flera 
gånger och lyssna av vad som verkligen sades under intervjuerna. Men jag tycker 
ändå jag fick fram information om det jag ville undersöka. 

7.5 Pedagogiska implikationer
I och med det samhälle vi lever i idag kräver kunskaper i teknik och framförallt 
datakunskaper anser jag att det är en självklarhet att denna kunskap ska ha påbörjas 
redan i förskolan. Men för att detta ska ske krävs det att attityden till datorer hos 
pedagogerna på förskolorna förändras. 

Enligt Johansson (2000) är det kunskaperna i ämnet som avgör om datorn används 
eller inte, vilket bekräftas i denna observation. Det som behövs är fortbildning inom 
ämnet för de pedagoger som inte har kunskaperna som krävs. Tyvärr är det inte nog 
med detta, utan för att pedagogerna ska ta till sig utbildningen och verkligen använda 
sig av den i verksamheten krävs det att man belyser varför det är bra med datorer i 
förskolan. Vad datorerna och de program som kan installeras gör för nytta bland 
barnen. Om de pedagoger som använder sig av datorn i dagens förskolor kan visa, de 
pedagoger som tvivlar, vilka fördelar det är med datorn i verksamheten tror jag fler 
tar till sig den fortbildning som erbjuds. 

Datorn är ett instrument som kan användas på alla möjliga sätt. Det är i stort sett ens 
egen fantasi som sätter gränserna. Vilket denna observation upptäckte, då barnen 
som blev lämnade helt själva vid datorn kunde gå in på vilka sidor de ville och se 
vilka filmer de än ville på Youtube. Även om deras fantasi inte är stor finns det alltid 
någon länk de av misstag kan klicka in på och sedan gå vidare till sidor och filmer 
som inte är lämpade för barn. Detta medför att medvetna vuxna gärna vill vara med 
och ha lite översikt för att kunna förhindra att barnen går in på olämpliga program 
och internetsidor. I ett drömscenario finns alltid pedagoger tillgängliga och kan 
närvara precis hela tiden vid datoranvändning i förskolan, men det är som sagt ett 
drömscenario. Ofta finns inte tillräckligt med personal som kan täcka upp i alla de 
utrymmen och alla aktiviteter i verksamheten. Trots detta ska man vägra barnen att 
använda datorn, istället skulle barnen ha en dator på förskolan med lämpliga spel och 
program, som inte är uppkopplad på något nätverk.
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Viktigast av allt är att belysa de fördelar som finns med datoranvändning i förskolan 
och som pedagog visa att man finns där i närheten. Både som stöd och som 
gränssättare för vad som är tillåtet att göra. Det är viktigt att man som pedagog inser 
att ibland kan barnen mer och det innebär att man då kan lära sig något av dem. 
Tillsammans lär man sig mer (Arnér, 2009).

7.6 Förslag till fortsatt forskning

Studier som rör IKT i skolan finns det många av, däremot är antalet studier som 
berör IKT i förskolan begränsat. Detta gör att det är ett ämne som behöver fler 
studier och efterforskningar i framtiden. 

Utifrån denna studie tycker jag att det skulle vara intressant att göra en större studie 
som omfattar ett större område än det jag undersökte.

I studien framkom det att pedagogerna ofta inte är medvetna om hur de agerar i vissa 
situationer. De tror sig veta exakt vad det är de gör, men när en utomstående går in i 
verksamheten och observerar får de se saker och ting utifrån någon annans 
perspektiv, vilket kan leda till att deras tankebild om sitt eget agerande förändras 
totalt. Vad som skulle vara intressant då är att göra en uppföljning för att se om 
pedagogerna förändrar sitt agerande efter dem blivit uppmärksammade på det.

Jag tycker det är intressant att se hur pedagoger aktivt arbetar i verksamheten. De 
flesta studier som görs grundar sig i hur pedagoger tycker och tänker, inte hur de 
egentligen gör. 
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