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Abstract 

The main purpose of this report is to show the usage of computers by pre-school teachers. The early 
researches in this area tell us that computer usage in pre-school has a lot of unsolved problems. These 
touch the problems connected with the knowledge of the pre-school teachers on how the computers may 
be used in the process of teaching and organization, thus bringing forth one essential thing - the lack of 
computer knowledge itself among the teachers. The lack of computer skills often leads to the pre-school 
teachers' negative attitude towards the use of computers and, in its turn, may result in prevention of 
inclusion of computers in the pre-school practices.  

 

The facts that we gathered for our study are accomplished by a questionnaire which was delivered among 
40 pre-school teachers in five different pre-schools. The collected data were analyzed by a qualitative 
approach since our aim was to examine the connection between the variables more thoroughly. The results 
of the study are analyzed in two perspectives - the socio-cultural and by Gibson environmental theory 
about affordances. 

 

The results of the study show that the use of computers in the pre-schools is quite widespread and the high 
priority activities are searching of information and communication. The teachers, who have good 
computer knowledge and experiences, use the computer more frequently in the job and for varied 
purposes, than their colleagues do that. An important factor stimulating the use of computers in the pre-
school is the environment the teachers work in. In those pre-schools where the computers are available 
enough, the colleagues are positive about their use and the children are interested in the equipment thus 
forming an atmosphere stimulating the wide and daily application of computers. Nevertheless, our study 
shows that the computer integration in the pre-school is not as widespread as it is in the society.  

 

Key words: Pre-school teacher, Computer, Computer usage, Pre-school, Preschool activities 
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Förord  

Vi vill börja med att tacka vår handledare Hans Melkersson. Utan din hjälp skulle vi inte kunnat 
genomföra denna kvalitativa forskning med kvantitativa data. Vi vill även tacka de respondenter som 
valde att delta i vår undersökning och dela med sig av deras erfarenheter. Ett stort tack till 
förskolecheferna och förskollärarna som hjälpte oss med deras praktiska råd.  
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1. Inledning  
 
Under den snabba utvecklingen av information och kommunikationstekniken behöver människor 
kontinuerligt uppdatera sina kunskaper och färdigheter. IKT har förändrat vår vardag både för barn och 
vuxna när det gäller deras sätt att skaffa kunskap och kommunicera. Traditionella leksaker för barn 
kompletteras med datorspel, play stationer, multimedieproduktioner och så vidare. Idag är IKT en mer 
integrerad del av det svenska samhället där även den vuxna befolkningen använder sig av detta mer eller 
mindre. Integrationen av IKT pågår även i utbildningssystemet, men datoranvändning i förskolan utgör 
fortfarande en kontroversiell fråga. I jämförelse med skolor som ofta är väldigt öppna för att använda sig 
tekniska innovationer för att stimulera inlärningsprocessen, så har förskolor fortfarande lite traditionell syn 
mot datoranvändning (Skolverket, 2009a).  I och för sig går det inte att generalisera på samtliga förskolor i 
Sverige, eftersom, vad vi kunde förstå, berodde datoranvändandet mycket på vilken syn 
förskolepedagoger/chefer hade om användandet av dator i förskoleverksamheten. Några förskolechefer 
som vi träffade under urvalsprocessen, hade en mycket negativ ställning mot datoranvändandet i förskolor. 
Enligt dem var datoranvändningen något passivt, som stod i strid med det så kallade ”rätta” alltså att 
barnen skulle vara aktiva.  

 

Studier på datoranvändning under barns tidiga åldrar1, tyder på olika resultat vilket innebär att det inte 
finns ett allmängiltigt svar om datorn är bra eller inte. Vi kan fortfarande inte säkerställa att lärande med 
dator i förskolan kan bidra till en positiv utveckling av barnens färdigheter på så sätt att de kan dra nytta 
av detta i framtiden. Vi kan inte heller påstå att barn lär sig mer, och på ett effektivare sätt när de använder 
datorn i förskolan. En möjlig orsak är att vissa förskolor vägrar integrera datorn i deras verksamhet, men 
förmodligen så är även förskolepedagogernas datorkompetens och utbildning en stor anledning till den syn 
de har. Att ta ett beslut att inte använda datorer i förskoleverksamheten och därmed sätta punkt på 
pedagogernas utveckling inom detta område är inte en konstruktiv approach och löser inte problemet 
heller. Det krävs förändringar i förskolepedagogernas attityd, de bör skaffa sig en större datorkompetens 
för att kunna bli medvetna om datorns både negativa och positiva effekter och därmed på rätt sätt kunna 
handleda barnet när det behövs.  

 

I vår uppsats är vi inte intresserade av att ge något svar om huruvida datoranvändningen är bra för lärande 
eller inte. Men vi kan inte heller undvika att röra detta ämne, eftersom det är en av dem nyckelfrågor som 
kan ge förståelse om förskolepedagogernas ställning till datoranvändningen i förskolan. Vi, som studenter 
av programmet Multimedia pedagogik – teknik vid Stockholms universitet, fördjupar våra kunskaper både 
inom IKT samt pedagogik. Detta var anledningen till varför vi valde att undersöka förskolepedagogernas 
användande av datorer inom förskolans miljö.  

                                           
1 Detaljerad om det kommer vi att prata i studiens bakgrund och litteraturöversikt 
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2. Bakgrund  
 
I detta kapitel framställer vi aktualiteten med detta tema genom att presentera historisk bakgrund och 
genom att referera till läroplan för förskoleverksamheten samt till tidigare forskning.    

 

Datorn finns överallt i vårt samhälle, på hemmaplan, jobbet och i de senaste decennierna finns även datorn 
ganska väl integrerad i utbildningssystemet. Forskning visar att det pågår en ständig integration av datorn i 
utbildningssystemet, men konstaterar även att datorn inte är lika bra integrerad i förskolan i jämförelse 
mot hur det är i skolvärlden. Vissa förskolor använder inte alls datorer medan andra känner att de knappt 
skulle klara sig utan datorn. Varför uppstår detta mellanrum mellan förskolor i samma utbildningssystem 
och vad är det som påverkar huruvida de använder dator eller ej. Läroplanen säger inte att pedagogerna 
måste använda datorn inom förskolan. Det finns därmed ett stort utrymme för pedagogerna att välja själva 
om de vill ta in datorn som hjälpmedel. Varför är det då så att vissa väljer att använda medan andra inte 
gör det? 

 

Tidigare forskning som har pågått och som pågår inom detta område läggs till stor del på 
skolverksamheten medan förskoleverksamheten inte alls riktas samma uppmärksamhet. De lägger till 
största del sin fokus på barnens användande av datorer därmed så hamnar pedagogernas användande som 
sekundär information (till exempel: Hayes & Whitebread, 2006; Wyndhamn, 2002; Alexandersson, 
Linderoth & Lindö, 2001; Almqvist, 2002). I alla dessa studier presenteras dock pedagogernas syn och 
inställning till datoranvändandet som en central faktor, som gör tekniken tillgänglig för barnen. Därför 
tänkte vi börja med att undersöka förskolepedagogerna, som tar ansvar för användandet och integrerandet 
av datorer i förskolan.  Hur förskolepedagoger använder datorer i jobbet blev vår huvudfråga vilket vi 
tänkte komma nära genom att förstå vilken roll datorn har i förskolepedagogernas arbetspraktik samt vilka 
faktorer som utformar denna roll.  De få antal tidigare forskning som har gjorts inom samma område, 
baseras i stort sätt på intervjuer, observationer eller på enkäter. Med vår uppsats vill vi härmed belysa 
fenomenet genom kvalitativt analyserade slutna frågor och därmed bidra till en diskussion om 
datoranvändningen i förskolan.  

 

2.1 Historisk bakgrund  
 

Sverige är idag ett land där informationsteknik har implementerats på både jobbet samt i vardagen. 
Ungefärligen 88 procent av alla svenskar mellan 16 och 74 år har tillgång till internet i hemmet 
(Skolverket, 2009b). I princip så har alla barn tillgång till dator, och användandet går allt längre och längre 
ner i åldrarna. I dagens läge har var tredje treåring och varannan femåring börjat använda internet och när 
barnen börjat skolan så använder i princip alla dator och internet (Skolverket, 2009b). Men det har inte 
alltid varit så, då vi i Sverige har använt IKT i skolorna sedan början av 1980-talet. Syftet var då att 
förklara vad datorer var, som ett redskap och vilken roll de hade. Däremot så lades redan den första 
motionen i riksdagen fram i slutet av 1960-talet, men det var först i början på 1970-talet som forskning 
påbörjades på huruvida datorn kunde effektivisera/stödja lärandet i skolmiljön (Skolverket, 2000, s. 9). 
Under 1990 talet började man se vilka möjligheter datorn gav, och i och med detta var det många som 
kom att tänka på hur datorn kunde revolutionera den framtida undervisningen. Man tänkte sig att det fanns 
flera olika orsaker till att undervisning och allt runt den skulle bli lättare, till exempel kommunikations 
aspekt mellan lärare och barn samt att eleverna alltid skulle ha tillgång till all information som ges ut. En 
stor kraft har lagts på att försöka använda dator och internet ihop med specialpedagogik, då det har visat 
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sig att informationstekniken kan underlätta skolarbetet för till exempel rörelsehindrade barn eller barn med 
andra funktionsnedsättningar. Sedan 2000 – talet används datorer mer generellt i skolverksamheten. Då vi 
har implementerat många av de aspekter som man tänkte på för många år sedan. Under tiden som har gått 
sedan införandet av datorn, har även syftet med användningen förändrats då man i stort sätt söker 
information och kommunicerar (Skolverket, 2009b). Det var först i samband med KK-stiftelsens 
(Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) projekt 1996, som även förskolan fick möjlighet att 
söka nationella medel riktade mot IKT området (Ljung-Djärf, 2004, s. 20). 1999 drevs projektet ITiS 
(Informationsteknik i skolan) i kraft vilket skulle garantera tillgång till datorer och Internet, 
kompetensutveckling, skaffandet av egna e-postadresser för alla barn och lärare i skolan. För en tre års 
period med början 1999, satsades 1,5 miljarder kronor, och detta ambitiösa projekt berörde 60000 lärare 
och skolledare runt om i landet (ibid.). År 2004 publicerades KK-stiftelsens undersökning om detta 
projekt, där konstaterades att lärarna som deltagit i statens ITiS satsning, använde datorer mer i skolan och 
hade en mer positiv syn till användning av IKT i undervisningen. Många av de lärare som tidigare kände 
olust eller oro inför användningen av datorer fick efter ITiS bättre självförtroende kring 
datoranvändningen. Från och med år 2001 fördes IKT in i förskolan, i och med detta uppstod ett problem 
vilket var att förskolepersonalen i stor utsträckning saknade erfarenhet och elementära kunskaper inom 
området. Genom stora satsningar fick förskolor tekniska utrustningar, samtidigt fick personalen på olika 
sätt utbilda sig inom området (ibid.). Skolverket rapporterar att år 2009 har nästan alla förskolor tillgång 
till datorer och internet. Men det finns fortfarande en hel del förskolor som väntar på att få datorer och 
ännu fler som kämpar för att kunna bli anslutna till Internet. Däremot så varierar lärares intresse över 
informationsteknik i skolan. En del av lärarna har en egen teknik intresse som underlättar 
datoranvändningen medan andra drivs av ett mer allmänt förändringsintresse. 

  

2.2 Läroplan för förskoleverksamheten 98  
 
Datorn i förskolan är inte en självklar fråga och dess användning för de yngsta barnen är mycket 
ifrågasatt, både bland förskollärare samt beslutsfattare. Det är kanske en stor anledning till varför Lpfö 98 
inte sätter något krav till att använda datorer i förskoleverksamheten. Ändå märker vi att utvecklingen 
inom IKT har satt sina spår i Läroplan för förskolan. Exempelvis står det i dokumentet att förskolan kan 
använda sig av multimedia och informationsteknik i förskoleverksamheten (Skolverket, 2006, s. 7). Till 
skillnad från skolans läroplan där datoranvändning står som ett mål, är datoranvändning i förskolan inte 
obligatorisk och det är upp till förskolechefen alternativt förskolepedagogerna att välja huruvida de vill 
använda sig av datorn eller ej. I en annan del av läroplanen för förskolan betonas rollen med de olika 
formerna av lustfyllt lärande, som kan stimulera barnens fantasi, kommunikation och förmåga till 
symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem (Skolverket, 2006, s. 6). Om vi kopplar 
detta till studier som konstaterar att datorspel ökar barnens intellektuella och kommunikativa förmågor, 
tränar deras problemlösning och beslutsfattande, ökar deras självförtroende, kan vi säga att det på ett 
indirekt sätt uppmuntrar läroplanen att använda sig av datorer i förskoleverksamheten. Dessutom står det i 
kapitel 2.3 att barnens intresse bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den 
pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2006, s. 11). Detta kan vi koppla till forskning som konstaterar att 
många barns intresse och engagemang går till datoranvändningen. I och med detta kan vi säga att datorn är 
ett verktyg som kan tillfredställa barnens intresse och behov. I Lpfö 98 står det att förskolan ska utveckla 
barnens förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och lära sig att samarbeta (Skolverket, 2006, s. 
9). Barn i förskolan ska på sikt kunna erhålla de kunskaper som är en gemensam referensram för vårt 
samhälle. Dessa förmågor är nödvändiga ” i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en 
snabb förändringstakt” (Skolverket, 2006, s. 5). Forskning (Alexandersson, m.fl., 2001; Ljung-Djärf, 
2004) tyder på att olika inlärningsstilar kan stimuleras med datorns multimediala möjligheter. Detta kan vi 
se i samband med Lpfö 98 ”Förskolans uppdrag”, där konstateras att förskolan skall ligga till grunden för 
ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och rik på lärande (Skolverket, 2006, s. 4). I en annan del av 
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samma kapitel står det att lärande bör baseras inte bara på samspelet mellan vuxna och barn, men också 
mellan barn och barn (Skolverket, 2006, s. 6). I detta mån menar många forskare att barns samspel framför 
datorn ökar mycket mer än vid traditionella lekstunder (Alexandersson, 2002; Hayes & Whitebread, 
2006).  

 

Enligt vår uppfattning är Lpfö 98 ett dokument som i stor utsträckning bestämmer förskolans kontext. I 
detta dokument, som vi ser, finns det inte någon konkret benämning om datorer eller IKT (informations 
och kommunikationsteknik) generellt. Detta delvis kan bero på att det fortfarande inte finns något exakt 
svar huruvida datoranvändningen i småbarnsålder är en positiv eller negativ företeelse. Men läroplanen 
stänger inte heller dörren för tekniska innovationer, utan lämnar här utrymme för förskolepedagogens 
egna beslut att ta datorn i bruk eller inte.  

 

2.3 Tidigare forskning  
 
Forskning som berör datorn och dess användande i forskolan, har ökat under senaste åren men de är 
fortfarande relativt begränsade. I vår uppsats redovisar vi forskning som är genomförda i förskolor, 
förskoleklasser och grundskolor både inom Sverige och internationellt. IKTs snabba utveckling och 
integration i olika områden i vårt liv gör att forskningsresultaten snabbt föråldras. Det skapas nya 
applikationer som öppnar nya möjligheter för dess användning i förskolor och skolor. Personalen blir mer 
datorutbildad, fler och fler förskolor skaffar sig datorer och ansluter sig till Internet. Därför under urvalet 
av litteraturen och tidigare forskning försökte vi lägga fokus på de senaste studierna inom ämnet samt 
försöka att presentera projekt som pågick under senaste åren.  

 

2.3.1 Barns datorspelande  

 
Bland förespråkare av datoranvändningen av barn är Folkhälsoinstitutet där Lager och Bremberg 
genomförde 30 studier för att undersöka hur datorspel påverkar barns spatiala förmågor, aggressiviteten, 
reaktionstiden och övervikten. Resultaten visade att datorspelande effektiviserar barns reaktionstid och 
deras spatiala förmågor, som anses vara en av de viktigaste delarna i vår intelligens. Studierna stödde inte 
åsikter att datorspel kan leda till aggressiva känslor eller övervikt hos barn (Statens folkhälsoinstitut, 
2005). I en annan rapport från Statens folkhälsoinstitut (2009) konstaterar Eriksson och Bremberg att 
datorspel till skillnad från TV tittande, har hälsofrämjande effekter, medan effekterna av TV-tittande 
förefaller främst att vara negativa, då det gäller aggressivitet och utagerande beteendeproblematik (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009). Barn som ofta ser på TV löper dessutom en förhöjd risk att bli överviktiga samt 
presterar mindre i skolan.  

 

En intressant longitudinell studie gjordes av projektet Fair Play som hade för syfte att förhöja föräldrarnas 
och barns medvetande om datorspelandets effekter på hälsan. Forskningen pågick under sex år, därefter 
publicerade de resultaten att medievåld i viss utsträckning har förmågan att påverka barns och ungdomars 
attityder, värderingar och syn på sig själva, men påverkan kan ha olika former i olika åldern (Fair Play, 
2008). När det gäller små barn och mediers påverkan talar man främst om imitation. Dessa imitationer är 
främst kortsiktiga impulser och ett sätt för barn att bearbeta det medievåld de utsatts för. De lite äldre 
barnen fångar upp tips och instruktioner om hur våld kan utföras, och tips om hur de kan använda våldet 
om de hamnar i en krissituation (Fair Play, 2008). Enligt Fair Plays rapport är den största negativa 
effekten som kan framkallas av datorspel, ett spelberoende.  
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2.3.2 Kinderet 

  

Projektet Kinderet, som pågick under åren 2002-2005, var ett resultat av ett internationellt partnerskap 
mellan portugisiska, engelska, svenska, bulgariska och spanska institutioner, där forskare, lärare och 
förskollärare, experter inom IKT försökte identifiera och förstå förskollärares teoretiska och praktiska 
behov när det gällde användningen av IKT inom en pedagogisk miljö. Dessutom strävade projektet efter 
att utforma en modell för kontinuerlig användning av IKT som ett pedagogiskt verktyg, samt utveckla 
material för pedagogernas interaktiva lärande.  Enligt Kinderets rapport, uppmuntrar IKT barnen 
kognitivt, socialt och känslomässigt. Den ökar barnens lärande, kreativitet, kommunikation och samarbete, 
utvecklar deras olika färdigheter. Forskning visar även att IKT är ett mycket funktionellt verktyg, när det 
gäller främjande av barnens skriv och läs förmåga. Kinderets rapport innehåller ett helt kapitel om lärarens 
roll. Enligt rapporten pedagoger, som väljer att använda IKT som ett pedagogiskt verktyg, ska inte bara 
behärska instrumentet men även måste bli medvetna om hur de kan använda tekniken mer effektivt. Det 
viktigaste målet för läraren ska bli att hjälpa barnet att uppleva de stora möjligheter som tekniken erbjuder. 
För detta mål krävs det professionella lärare med positiv syn till IKT. Detta innebär att lärare måste både 
ha kunskap om teknik och kunskap om hur barn lär sig samt ha en idé om hur IKT kan användas i ett 
barns inlärning.  

 

Enligt Kinderets forskning gällande Svenska förskolan år 2002-2005, använde förskolepersonalen väldigt 
sällan datorer som ett pedagogiskt verktyg. De pedagoger som hade fortbildat sig inom datorområdet 
visade mer intresse till datorbruket i förskolan än de som inte hade utvecklat sin datorkompetens. De sist 
nämnda använde datorer för att å ena sidan avlasta sig och å andra sidan ge barnen någonting att göra. 
Forskningen konstaterar att de flesta förskollärare har mycket liten erfarenhet av att använda datorer både i 
privatlivet och som professionella i sitt arbete med barn. Detta kan förklara olika attityder och 
förhållningssätt till tekniken i sig och även motvilja mot att lära sig det (Kinderet, s. 40). Slutsats från 
projektet var bland annat att förskolepedagoger begärde att stärka sin IKT kompetens, utveckla kunskaper 
om IKTs pedagogiska möjligheter, skaffa kunskaper om olika datorprogram och datorspel.  

 

2.3.3 Mediemuffins  

 

I Finland startade Undervisningsministeriet ett nationellt projekt Mediemuffins under åren 2006–2007, 
vars syfte var att utveckla mediekunskap hos barn under 8 år och att instruera de vuxna, så att de kunde 
leda och styra barnens användning av media på ett positivt sätt. Inom ramen av detta projekt publicerades 
ett dokument - ”Mediefostran inom småbarnsuppfostran”. Enligt detta dokument, bör barnens 
individualitet och behov stå i centrum vid planeringen och i genomförandet av projektet. Fostraren ska 
utveckla sin egen mediekompetens, känna barnens behov i förhållande till medievärlden, utnyttja barnens 
färdigheter av media, känna till barnskyddslagstiftningen och bestämmelserna om barnens rättigheter och 
förhålla sig kritiskt till media. Dokumentet visar på miljön som behövs för stimulering av 
medieutvecklingen, nämligen medieutrustning ska placeras så att fostraren ska kunna använda den utan 
problem, att barnen ska ha möjlighet att se och lyssna på mediepresentationer i en lugn miljö. När det 
gäller materialet som fostraren erbjuder till barnen, då krävs det uppmärksamhet på kvalitén och 
upphovsrätten. Dessutom betonar de vikten med samarbete mellan föräldrar och fostraren för att stödja 
medieanvändningsprocessen av barn (Undervisningsministeriet, 2008).  
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2.3.4 Skolverkets redovisning 2009  

 
Om hur IT användning och IT kompetens ser ut bland personalen i svenska förskolor, skolor och 
vuxenutbildning, redovisades den 15 april, 2009. Rapporten grundas på enkätundersökning som 
genomfördes av Statistiska centralbyrån enligt Skolverkets uppdrag. Enligt dokumentet (Skolverket, 
2009a), har generellt alla institutioner tillgång till datorer men användningsgraden varierar mellan 
verksamheterna. I jämförelse med lärare i gymnasium och vuxenutbildning, har förskole- och 
grundskolelärarna lägre datorkunskapsnivå. En av sju av förskolepersonalen anser att hon/han inte alls är 
bra på IT, fast ändå över hälften av förskolepersonalen anser att de är ganska eller mycket bra på IT. 
Enligt skolverkets rapport (2009a), har majoriteten av lärarna gått till datorkurser och har utbildats i att 
skapa presentationer, använda sökmotorer och kommunikativa program. Många lärare uppger vilja att 
utveckla kompetensen, särskild inom bild, ljud och videoprogram för att kunna använda IT i arbetet. De är 
även mycket eller ganska intresserade av presentationsskapandet samt om hur IT kan användas som ett 
pedagogiskt verktyg (Skolverket, 2009a, s. 16). Bland förskolepersonalen är andelen som använder 
datorer med barn under veckan drygt 40 procent, medan 30 procent av förskolepersonalen aldrig använder 
datorer i detta sammanhang. För administrativa jobbet använder 20 procent datorer dagligen (Skolverket, 
2009a, s. 20). Enligt rapporten, använder förskolepersonalen IT för informationssökning och över åtta av 
tio uppger att de åtminstone någon gång har använt Internet för denna arbetsuppgift. Mindre av hälften av 
förskolepersonalen tycker att IT är ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg. 1/3 av förskolepersonalen tycker 
att IT i verksamheten kan stimulera barnens utveckling och lärande, omkring 1/4 tycker att det utvecklar 
samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga och IT-kompetens (Skolverket, 2009a).    
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3. Litteraturöversikt   
 
 I detta kapitel presenterar vi böcker som upplevs relevanta till vår studie eller som har svarat på liknande 
frågeställningar som denna studie.  

 

Boken Utmaningar och e - frestelser: IT och skolans lärkultur är en samlingsbok av tretton artiklar där 
olika forskare har bidragit med sina studier. Alla dessa studier innefattar sina empiriska och analytiska 
delar där författarna försöker få svar på hur IKT påverkar vårt sätt att ta till oss kunskaper och färdigheter 
samt vilka konsekvenser det kan ha för utbildningssystemet. I sina slutsatser hävdar forskarna generellt att 
IKT har infört med sig någonting nytt, vilket är ändå svårt att bedöma som någonting helt positiv eller helt 
negativ.  

 

Ljung-Djärfs doktorsavhandling (2004), Spelet runt datorn: datoranvändande som meningsskapande 
praktik i förskolan riktas mot att presentera datoranvändande som en meningsskapande praktik i förskolan. 
Studiens övergripande syfte är att studera barnens datoranvändande i förskolan. Dessutom undersöker hon 
hur pedagoger handlar i relation till datorn, vilka möjligheter och svårigheter upplever de med det.   

 

Jedeskog på Linköpings universitet har under lång period studerat IKT användning i skolan. Hennes studie 
Teachers and computers utgår ifrån två av hennes tidigare forskning Lärarare vid datorn och Ny i 
Kl@ssen. I rapporten talar Jedeskog om hur både elev men främst lärarens roll förändras genom att dator 
och IKT, allt mer blir integrerade i skolvärlden. Jedeskogs studie grundas på nio olika skolors arbete med 
IKT som ett hjälpmedel för lärarna. Hon menar på att lärarna allt mer kommer att få gå ifrån den 
traditionella utbildningen där man vill förstå sammanhang till en annan sorts utbildning som mer inriktas 
på vad för möjligheter man kan skapa med datorn i de olika ämnena i skolan (Jedeskog, 2000). Jedeskog 
tar i sin rapport upp hur andra forskning ser på hur datorn kommer att förändra rollen hos lärarna samt 
även hur deras uppgifter kommer att se ut och hur man kopplar dessa till datorn.  

 

Alexandersson, Linderoth och Lindö på Göteborgs Universitet skrev boken Bland barn och datorer. 
Lärandets villkor i mötet med nya medier, som baserades på forskningsprojektet LärIT. Huvudfrågan i 
denna bok är hur lärandets innehåll förändras med datorspel och vilka villkor som råder kring denna. 
Slutsatsen av forskning är att det inte finns någon självklar motivation till att använda pedagogiska 
datorspel. Men eftersom pedagogiska datorspel innefattar olika spelmoment med olika innehåll som syftar 
till helt olika läroprocesser, är det omöjligt att generalisera huruvida datorspel är bra eller dåliga.   

 

Tragetons bok Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola är en empirisk undersökning i 
norska, danska, finska och estiska klasser som pågick under tre år. Huvudidén i boken är hur datorn 
ersätter pennan och hur den traditionella läs – skrivinlärningen ersätts med skriv – läs lärning.  

 

I Säljös bok Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv tar Säljö upp hur man lär sig och utvecklas 
genom det sociokulturella perspektivet. Han tar i denna bok upp om, hur lärandet sker i olika kulturer och 
hur kommunikation främjar lärande. Han talar även om artefakter som människan använder sig av för att 
tillgodogöra sig kunskap. Lärande handlar i en grundläggande mening om vad individer och kollektiv tar 
med sig från sociala situationer och brukar i framtiden.  

mailto:Kl@ssen


  12   
 

3.1 Datorns roll i förskolans lärmiljö  
 
Enligt Ljung-Djärf (2004) urskiljer förskolepedagoger datorns två roller när det gäller barnens användande 
av tekniken i förskolan. För det första betraktas det som ett lärverktyg, som hjälper barnen att lära sig 
använda tekniken. För det andra, är det ett verktyg som barnen kan göra någonting med: ”Datorn erbjuder 
förströelse, tidsfördriv och en möjlighet för alla parter att få lite lugn och ro” (Ljung-Djärf, 2004, s. 128). 
Barnen ser ofta datorer som ett verktyg de kan leka med. Pedagoger i denna studie (Ljung-Djärf, 2004) 
menar att barnens bruk av datorer inte skall begränsas bara med datorspel, utan de skall ha möjlighet att 
prova sig fram den, för att upptäcka och lära mera. Denna tanke utvecklar Trageton (2005) som menar att 
datorns roll kan ses positivt bara när barnen själv producerar någonting och inte bara tar emot den som 
erbjuds. Trageton (2005) menar att vi kan omvandla den traditionella läs och skrivinlärningen till skriv 
och läsinlärning med hjälp av datorn. Hans studier visar att barnen lär sig snabbare att skriva med hjälp av 
datorn än för hand, när de är tvungna att använda sin otillräckligt utvecklade finmotorik. Efteråt lär de sig 
att läsa sina egna skrivningar vilket gör barnen till kunskapsproducenter. Trageton (2005) menar att dessa 
barn lär sig att läsa fortare, samt att skriva längre och mer innehållsrika texter i framtiden än barn som 
börjat med handskrift. Klerfelt (2002) i Säljö och Linderoth visar bland annat hur förskolebarn skapar 
sagor i samarbete med andra barn och pedagoger. Hon menar att datorn som ett multimedialt verktyg 
inkluderar olika mediers möjligheter så som rörliga bilder, ljud, text, vilket man kan använda för att 
stimulera barnens berättande (Klerfelt, 2002, s. 276). Datorproducerade sagor av barn ger inte bara en saga 
som ett resultat, utan de förenar lek, spel, stimulerar fantasin och berättandet. Klerfelt (2002) menar att 
detta involverar flera sinnen och gör att barnen får uppleva sin producerade saga med flera sinnen.  
Alexandersson (2002) är överens med forskarna som menar att datorn ofta fungerar som en samlingsplats 
där det ständigt pågår interaktion mellan barnen. Han lägger märke till att barnen mer vanligt 
kommunicerar med varandra och samarbetar vid datorn mer än vid andra aktiviteter (Alexandersson, 
2002, s.149). Alexandersson m.fl. menar att datorn kan stödja och stimulera inlärningsprocessen eftersom 
den erbjuder en större och nyare variation av arbetssättet. Den gör innehållet mer attraktivt och lätt 
tillgängligt för den lärande. Den öppnar även nya möjligheter för barn med särskilda behov 
(Alexandersson m.fl., 2001, s. 13).  

 

3.2 Pedagogers roll i datoranvändningen  
 
Ljung-Djärf (2004) menar att pedagogernas syn på datoranvändning spelar en central roll hur barnen 
kommer till kontakt med datorn och hur de kommer skaffa kunskap om datorn. Denna syn i sin tur 
påverkas av den kollektiva erfarenheten och kunskapen som finns i förskolan (Ljung-Djärf, 2004). Hon 
menar att trots att alla pedagoger inser möjligheter med datorer och är positiv inställda till dennes bruk i 
förskolan, är deras sätt att handla i den praktiska verksamheten olika (Ljung-Djärf, 2004, s. 87). De har 
ofta svårt att integrera datorn i verksamheten, eftersom att de inte vet riktigt hur det görs. Forskaren 
observerar att förskolepersonalens okunnighet att hantera tekniken leder till en process där de börjar 
hindra barnen att använda datorn i hög utsträckning (Ljung-Djärf, 2004, s. 131).  Jedeskog (2000) menar 
att många pedagoger ser tekniken som ett hot mot det traditionella utlärningssättet. Detta hindrar dem att 
se möjligheter med datorn i undervisnings sammanhang. Jedeskog (2000, s. 30) märker också bristen av 
datorkunskaper bland pedagoger vilket leder till en företeelse där pedagoger känner rädsla för att ta in den 
nya tekniken i verksamheten. Enligt henne anser många pedagoger att det är upp till dem att tillsammans 
avgöra huruvida de vill integrera datorn i arbetet eller ej. Jedeskog (2000) talar också om en sorts ovilja 
som kan uppstå hos pedagogerna om man till exempel från ledningsnivå försöker tvinga in ett arbetssätt 
med dator. Enligt Jedeskog (2000) kommer pedagogernas roll förändras mer och mer genom ett allt mer 
utbrett användande av datorn. Hon menar därmed på att rollen som en auktoritär lärare mer kommer att gå 
mot att bli handledare som stöder barnen men även en sorts data support som löser tekniska problem 
(Jedeskog, 2000, s. 29). Däremot så säger Jedeskog att det till en stor del, är upp till pedagogerna hur 
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mycket de vill ta in av datorn i deras undervisning (Jedeskog, 2000, s. 27). I förskolor tar pedagoger upp 
rollen att kontrollera barns användande av datorer. De fördelar datortid så att alla barn får lika tillgång och 
att ingen missbrukar datorn (Ljung-Djärf, 2004; Alexandersson m.fl., 2001). Resultatet av Klerfelts (2002) 
studie visar att pedagogerna blir mer nyfikna på den mediekultur som inriktar sig mot barn. Hon menar att 
vuxna måste samspela med barnen och stödja dem för att få den slutliga produkten barnen önskar sig. De 
behöver inspirera barn, uppmuntra de att utrycka sig och även hjälpa barnen i fall det framstår något 
tekniskt problem (Klerfelt, 2002). Klerfelt skriver att ”precis som för alla andra verktyg i den pedagogiska 
verksamheten krävs det att pedagogen tänker igenom och tar ställning till på vilket sätt datorn ska 
användas” (Klerfelt, 2002, s. 257). Hon menar att det även är viktigt med valet av programvara eftersom 
detta styr barns datoranvändning (ibid.). Trageton (2005) menar att pedagoger bör utgå från barnens lek, 
utforskande och nyfikenhet när de använder IKT i verksamheten med barn. För detta behöver de ha 
grundlig kunskap om lekutvecklingen hos barn och förmågan att värdera IKT- program. Han menar att en 
viktig del i lärarutbildningen måste bli att ”man skall bli i stånd att analysera och bedöma IKT - baserade 
läromedel för att i sin tur kunna välja pedagogisk programvara av hög kvalitet, som inte motverkar 
läroplanens intentioner” (Trageton, 2005, s. 36).    

 

3.3 Miljö i förhållande till datorn  
 
I den tredje delen av sin doktorsavhandling undersöker Ljung-Djärf (2004) personalens sätt att förhålla sig 
till datorn samt definierar tre olika typer av lärmiljöer, som begränsar, erbjuder eller uppmuntrar barns 
samspel med dator. I den första kategorin, som forskaren beskriver som en ”begränsad” lärmiljö, ser 
förskolepedagoger datorn som ett hot mot de andra traditionella verksamheterna (Ljung-Djärf, 2004, s. 
83). Det är en av anledningarna att begränsa och hålla tillbaka barnens intresse till datorn. Sedan är det 
risken att barn kan förstöra datorn genom att använda knappar på måfå, vilket inte pedagogerna kan 
åtgärda (Ljung-Djärf, 2004, s. 85). I denna miljö märker Ljung-Djärf ett väldigt lågt intresse från både 
barnens och pedagogernas sida att använda datorer i vardagsaktiviteter. Hon sammanfattar att i miljöer där 
kunskapen om datoranvändandet inte är så stort, där uppmuntras ej barn i användandet och därmed så 
begränsas deras möjlighet att "appropriera rutiner, koder och diskursiva mönster" (Ljung-Djärf, 2004, s. 
96). I den ”stödjande” lärmiljön intresserar sig personalen ständigt för vad som händer runt datorn för att 
kommunicera med barn samt för att hjälpa till i fall något problem uppstår (Ljung-Djärf, 2004, s. 86). I 
den ”vägledande” lärmiljön anses datoranvändningen som en viktig verksamhet där barnen lär sig (ibid.). 
Pedagoger inspirerar barn att delta i datoranvändandet, som inte bara begränsas ut av datorspel, utan 
barnen ska även rita och skriva på datorn. I denna miljö märker forskaren hög interaktivitet runt datorn 
vilket bidrar till att barnen lär av varandra och även av pedagoger. Barnen stimuleras att göra så mycket 
som de kan själva, till exempel byta CD, starta programmet, och så vidare (Ljung-Djärf, 2004, s. 84).  

 

3.4 Bra eller dålig  
 
Utifrån den sista kategorin tar förskolpedagoger ofta ställning till datoranvändningen i förskolan. Och 
precis som hos forskare är pedagoger inte heller eniga om huruvida datoranvändningen i förskolan är bra2 
eller inte. Trageton (2005) menar på att de investeringar som staten gör på datorisering av 
utbildningssystemet, inte ger adekvata inlärningseffekter. Som en negativ aspekt av datoranvändandet av 
barn benämnar Hearly (1999, refererad i Trageton, 2005) försämring av deras koncentrations förmåga. En 
annan forskare, Haugland (1992, refererad i Trageton, 2005) skriver att datorspel har förminskat 
                                           
2 Enligt Alexandersson m.fl. tyder begreppet ”bra” på sådant som ”att barnet lär sig mer på kortare tid, att lärandet i 
kvalitativt avseende blir bättre, barnens motivation och ansvar ökar samt att undervisningskostnaderna sjunker” 
(Alexandersson m.fl., 2001, s.12). 
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kreativiteten hos barn med 50 procent. Liang och Johnson (1999, refererad i Trageton, 2005) som har 
studerat fyra till åtta åringars användning av datorer i USA och Taiwan, menar att det är viktigt att inte 
använda program som är riktade mot undervisning (elektroniska böcker, olika spel – övningar), eftersom 
barn sitter framför datorn utan att lära sig någonting. Precis som Trageton, anser Klerfelt (2002) att 
datorspel inte ger möjlighet till barn att kunna utveckla sin fantasi. Detta eftersom de använder en 
färdigskapad kontext med vissa möjligheter samt begränsningar och kan i och med det inte manipulera 
den hur som helst. Klerfelt skriver även att ”Trots timmars spelande med ett datorspel finns ingen 
bestående produkt att tillgå när barnet stänger datorn” (Klerfelt, 2002, s. 276).  

 

Till skillnad från Klerfelt och Trageton menar Gee (2007) att spelaren är en skapare som bidrar till 
utformning av spelet genom sina handlingar och beslut. Detta eftersom datorspel är ett interaktivt verktyg 
och i fall man vill att spelet ska fungera, måste man samspela med det. Dessutom kräver redan själva 
användandet av verktyget mycket kunskaper, vars utnyttjande i praktiken stimulerar människans kognitiva 
förmågor till viss del. Enligt Gee (2007) är ett bra videospel där konsekvenserna av misslyckandet inte 
något stort, då en spelare kan börja från det senast sparade spelet när de misslyckas (Gee, 2007, s. 216-
217). Därigenom uppmuntras de att ta risker, utforska och prova nya saker. Dessutom kan spelare oftast 
anpassa ett spel till den svårighetsgrad som passar honom/henne bäst, samt lösa problem på olika sätt 
(ibid.). Alexandersson m.fl. menar att barnens uppmärksamhet skärps vid datorn, de samspelar bättre runt 
datorn än när de sysslar med traditionell lek (Alexandersson m.fl., 2001, s. 116). Dessutom menar de att 
med hjälp av IKT kan pedagoger berika pedagogiska verksamheten genom att prova olika lärstilar 
(Alexandersson m.fl., 2001, s. 114). "Detta är en uppfattning som delas av både de som är positivt 
inställda och de som är skeptiska" (ibid.). Jedeskog (2000) talar om datorn som något bra för både barn 
och pedagoger då det gäller kontakt med andra barn och pedagoger globalt sett. Jedeskog ser även datorn 
som en möjlighet till att kunna utbyta erfarenheter både bland barn men även bland pedagoger. 
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 4. Teoretiska utgångspunkter  

 
I detta kapitel kommer vi att presentera fyra för studien viktiga begrepp: kommunikation, kontext, 
artefakter och appropriering utifrån ett sociokulturellt perspektiv, som utgör teoretiska grunden för vår 
forskning. Samt så kommer även Gibsons miljöteori om affordance att presenteras i denna del.  

 

4.1 Definitioner  
 
Enligt skolverket definieras förskolan som en pedagogisk gruppverksamhet för barn från ett år fram till 
skolstarten (Skolverket, no date).    

 

I denna uppsats kommer fokus ligga på förskollärarnas/ barnskötarnas bruk av datorer i förskolan. För att 
slippa använda båda begrepp under uppsatsen, samt undvika typifieringar, tänkte vi härmed att använda 
oss av ordet pedagog/förskolepedagog som ett samlingsord för förskollärarna samt barnskötarna. Detta 
baseras på Svenska Akademins Ordbok som beskriver ordet ”pedagog” som ”en person som ägnar sig åt 
uppfostran och undervisning samt har teoretiska insikter i pedagogik" (Svenska Akademiens Ordbok, 
2009). Vi inspirerades även av Ljung-Djärfs doktorsavhandling (2004) där hon använder ordet 
"förskolepedagog".  

 

I första versionen av frågeformuläret använde vi ordet ”undervisning”, detta för att beskriva hur 
förskolepedagoger lär barnen. Men vi fick kritik av en förskolechef, som ville gå igenom enkäten för att 
godkänna den. Hon menade att i förskolans sammanhang använder man inte ordet ”undervisning”, då 
detta mer beskriver den relation som finns mellan lärare och elever. Vi försökte hitta ett bättre 
ersättningsord. I Bonniers svenska ord av Malmström och Györki, står det ”lära ut” (systematisk), 
”förmedla kunskap” som synonymer till ordet ”undervisning” (Malmström & Györki, 1983, s. 365), så 
tänkte vi ta ordet ”kunskapsförmedling”, vilket även godkändes av förskolechefen.  

 

4.2 Ett sociokulturellt perspektiv  
 
En av startpunkterna i ett sociokulturellt perspektiv är att lärande och utveckling är en process som 
ständigt pågår genom kommunikation mellan människor och är oberoende av dem (Säljö, 2002, s. 16). 
Varje interaktion mellan människor förutsätter förening av kunskaper, värderingar, färdigheter. Säljö 
menar att "Lärande handlar även om att bli delaktig i kunskaper och färdigheter och att förmå bruk av dem 
på ett produktivt sätt inom ramen för nya sociala praktiker och verksamhetssystem" (Säljö, 2000, s. 151). 
Det är genom samspel med sin omgivning som människan växer in i dess kunskaper, värderingar och gör 
dessa gradvis, till sina egna (Säljö, 2000, s. 119). Almqvist menar att även vårt tänkande i grunden är 
socialt, eftersom det vi tänker inte kommer rent från vår hjärna utan alltid byggs in i kommunikation med 
andra (Almqvist, 2002, s. 80).  

 

Men alla våra handlingar och därmed även lärande är beroende av situationer som det sker i, vilket tyder 
på att vi är beroende av vår omgivning, av den kultur och värderingar, kunskaper och idéer som vi lever i 
(Säljö, 2000). Allt detta utgör en kontext. Enligt Wyndhamn är kontexter/miljöer en meningsskapande 
bakgrund för alla våra aktiviteter (Wyndhamn, 2002, s. 98). Vad vi gör och kan göra som människor 
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måste alltså förstås som relativt till kontexter. Vi utför handlingar medvetet eller omedvetet som skulle 
passa till kontexten vi befinner oss i, de måste vara relevant till sammanhanget och bli en vis grad 
förväntade. Därmed hävdar Säljö att våra handlingar har situerad natur (Säljö, 2000, s. 128-129). Vi lär 
oss olika saker i olika kontexter (ibid.) och vårt deltagande i olika sociala praktiker har en viktig roll i 
lärande utifrån den sociokulturella traditionen (ibid.). Enligt det sociokulturella perspektivet så menar man 
att kontexten inte påverkar individen i sig eftersom att alla dens handlingar och förståelse är delar av 
kontexter (Säljö, 2000, s. 135). Säljö menar att "Det finns inte först en kontext och sedan en handling, utan 
våra handlingar ingår i, skapar och återskapar kontexterna" (ibid.).     

 

I det sociokulturella perspektivet till lärande spelar artefakter en stor roll. De är resultat av människans 
förmåga att omvandla sina färdigheter eller kunskaper till ett redskap med syftet att få hjälp av dem (Säljö, 
2000). Artefakter utvecklas hela tiden beroende på i vilken kultur vi lever i. Artefakterna kan både vara av 
intellektuella (språket, mattematiska satser) och av fysiska (datorn, kalkylator) karaktär. Enligt 
Wyndhamn är artefakter en länk för kontakten och samspelet mellan människor såväl i den fysiska samt i 
den sociala kontexten (Wyndhamn, 2002, s. 99). Han menar att artefakterna kan spela dubbel roll: å ena 
sidan är de medel för en aktivitet, och å andra sidan underlättar de själva aktiviteten (ibid.). Enligt Säljö 
(2000) finns det en ömsesidig påverkan mellan artefakter och människan eftersom både redskapen och 
människans kunskap är i ständig utveckling. Till exempel när kommunikationstekniker utvecklas, ökar 
även våra kunskaper och dess behov. Med kunskapsförhöjning ökas behovet till ännu bättre tekniker. På 
så sätt är artefakterna alltid såväl en förutsättning samt ett resultat av människors lärande (Säljö, 2000). 
Wyndhamn menar att artefakter som kunskaper överförs från generation till generation genom inlärning 
och undervisning (Wyndhamn, 2002, s. 99).  

 

Processen när man skaffar sig intellektuella artefakter eller lär sig behärska en fysisk artefakt med 
avseende till att använda det för vissa syften eller i vissa situationer, benämner Säljö som appropriering 
(Säljö, 2000, s. 152). Han presenterar appropriering som en gradvis process, i början bekantar man sig 
med användningen av redskapet sedan skaffar man sig mer erfarenhet om hur detta kan användas på ett 
mer effektivt sätt (ibid.). En tanke som presenteras i det sociokulturella perspektivet är att människan 
utvecklas och förändras hela tiden (Säljö, 2000). Med detta menas det alltså att vi i varje situation har 
möjlighet att appropriera kunskaper från vår omgivning. I det sociokulturella perspektivet ser man alltså 
människan som ständigt sökande eftersom att denne ständigt håller på att appropriera nya former av 
kunskap med hjälp av den kunskap som denne redan har (Säljö, 2000, s. 119).  

 

4.3 Gibsons miljö teori "Affordance"  
 
Gibson talar om vad det är som erbjuds i naturen för djuret alternativt människan, vad naturen ger och vad 
det utrustar djuret eller människan med, antingen på gott eller ont (Krippendorff, 2006, s. 111). Begreppet 
"Affordance" refererar både till som exempel miljön och människan. Gibson menar alltså med detta att 
miljön alltså är vad det erbjuder människan (Gibson, 1986, s. 127). Med affordance teorin så menar man 
på att det som erbjuds för människan är specifikt just för denna, då andra människor ser andra möjligheter 
till att göra något. Om till exempel en yta är alldeles platt och det finns vegetation så kan det för ett djur 
innebära en viloplats och kanske föda medan för ett annat djur kan det innebära en plats som den är 
oskyddad på (Gibson, 1986, s. 128). Hur djuret lever är alltså det mest viktiga när det gäller vilka 
affordances den får vid en viss situation. Affordance sker även inom olika yrken, för en arkitekt så innebär 
affordance kanske vilken plats en byggnad ska stå på. Enligt Gibson (1986) så är till exempel den 
"virtuella världen" något som inte existerar i sig, utan är en del av den värld vi lever i. Gibson menar alltså 
på att det inte finns någon som helst skillnad i den "virtuella världen" då allt vi människor skapar 
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fortfarande är en del av världen vi lever i (Gibson, 1986, s. 130). I Gibsons miljöteori ses inte objekten 
som vad de är utan de ses som vad man kan göra med dem. Detta menar Gibson har med att, när vi ser ett 
objekt så vill vi få reda på om objektet kan hjälpa oss i att utföra något (Gibson, 1986, s. 134). Men 
människan uppfattar inte alltid objektets egenskaper innan hon genomför någonting med det. Bara efter att 
ta i bruk det, upptäcker hon vad objektet kan erbjuda i denna stund. Däremot finns det en möjlighet att 
man uppfattar ett objekt fel. Man kan tro att objektet erbjuder något bra men i själva verket så kan det 
innebära skada för individen. Detta menar Gibson på är en svårighet som vi upplever när vi får se vilka 
affordance som erbjuds (Gibson, 1986, s. 143).  
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5. Syfte och frågeställningar  
 
Vårt syfte med uppsatsen är att förstå hur förskolepedagoger använder datorer i deras arbetspraktik. Ur 
detta syfte har vi formulerat tre frågeställningar:  

1.       Vilken roll har datorn i förskolepedagogers arbetspraktik?  

2.       Vilka faktorer som utformar förskolepedagogers bruk av datorer i jobbet?  

3.       Hur relateras förskolpedagogers datorkompetens till deras datorutbildning och syn på egna 
datorkunskaper?    

 

5.1 Avgränsning  
 

Till skillnad från skolverksamheten, där det finns många studier kring hur datorer används i skolan 
(Trageton, 2005; Alexandersson, 2002; Almqvist, 2002, och så vidare) så anser vi att det behövs fler 
forskning i förskoleverksamheten. Vi valde härmed att undersöka detta tema då vi anser att detta område 
inte är tillräckligt utforskat. Det finns många studier där fokus endast ligger på barnens användande av 
datorer inom förskole- och skolverksamhet. Däremot området huruvida förskolepedagoger använder 
datorer och viken syn de har på datoranvändningen i förskolan, är inte tillräckligt utforskat. I förskolor är 
det enhetschefen och pedagoger som organiserar och tar ansvar för aktiviteter, det är de som väljer vad 
barnet ska lära sig i förskolan och hur. Barnens tillgång till dator i förskolan är helt enkelt beroende av 
dessa människors syn på datorn. Därför hade vi tänkt att vi i vår uppsats skulle lägga fokus på just den 
delen av systemet. Vi avgränsade oss med förskolor som hade tillgång till både datorer och Internet.  



  19   
 

6. Metod  
 
I detta kapitel redogör vi metoden som vi valde för vår forskning, samt så presenterar vi vårt motiv för 
detta val, beskriver metod för insamling av data och presenterar vårt urval av respondenter.  

 

6.1 Val av metod  
 

För vår studie valde vi en kvalitativ forskningsansats genomfört med enkäter med slutna frågor. Anledning 
till detta val var att vi framförallt ville satsa på kvantiteten av svaren. Dessutom genom att studera 
förhållande mellan variabler ville vi få förstålelse om förskolepedagogernas datorbruk i deras arbetsliv. Vi 
inser att intervjuer kunde ha gett oss en djupare förståelse om fenomenet. Men för att kunna jämföra olika 
grupper mellan varandra och hitta samband mellan variablerna, skulle vi behöva genomföra en mängd 
intervjuer, vilket skulle bli väldigt tidskrävande. Anledningen till att vi inte valde öppna frågor för 
frågeformuläret, var att pedagogerna skulle kunna uppleva det jobbigt att besvara dessa. Detta skulle bli 
svårt i förskolans väldigt intensiva vardag där pedagoger är mycket stressade. Medan besvarandet av 
slutna frågor inte tar lång tid, just för att respondenten endast behöver kryssa för det svarsalternativ som 
passar bäst (Bryman, 2006, s.159). Enkäter med slutna frågor var härmed det mest lämpliga sättet att 
upptäcka relationer mellan variabler. Enkätundersökningar med slutna frågor kopplas ofta till kvantitativa 
studier, men Bryman menar att en kvantitativ forskare som vill forska mer ingående sambandet mellan 
olika variabler, kan göra det genom att genomföra en kvalitativ forskning (Bryman, 2006, s. 417). Enligt 
Trost, är det svårt att genomföra en helt kvantitativ studie inom beteende- och samhällsvetenskap: de är 
nästan alltid blandformer (Trost, 2007, s. 20). Han menar att på olika delar av studien kan man använda 
sig av antingen en kvalitativ eller kvantitativ ansats. I vårt fall står alltså forskningens syfte i kvalitativ 
form. Datainsamlingen gjorde vi genom enkäter, med hjälp av ett stort antal respondenter för att kunna 
upptäcka tendenser i svaren, driva paralleller mellan olika grupper. Analysen och tolkningen av det 
insamlade materialet står i kvalitativ form för att kunna besvara studiens syftefråga. I och med att vi valde 
att använda oss av det kvalitativa synsättet så blev denna studie av induktivt synsätt där teorin genererades 
på grundval av de praktiska forskningsresultaten (Bryman, 2006, s. 467).  

 

6.2 Enkätens utformning  
 
Till den kvalitativa undersökningen valde vi att använda oss av enkäter som data insamlingsmetod. 
Frågorna utformades med svarsalternativ som ej ska vara ledande, eller lätta att misstolka. Vi försökte 
utforma enkäten på ett sätt som skulle göra den enkel att överblicka. Till enkäten gjordes en tydlig 
introduktion där respondenten skulle få lite mer information om vad enkäten handlar om samt vilka 
rättigheter denne har.  Svarsalternativen är vertikalt uppradade i och med att ett horisontellt svarsalternativ 
lätt kan förvirra respondenten. Det kan bli för tätt mellan svaren, vilket kan medföra att respondenterna 
svarar ett alternativ som de egentligen inte menar (Bryman, 2006, s. 151). För oss forskare innebar enkät 
studien en relativt snabb datainsamling. Slutna frågor är enkelt att koda samt bearbeta då respondenten 
endast behöver ringa in det svarsalternativ som passar denna bäst. En annan fördel med enkäten är att 
enkäter upplevs ofta mer anonyma än andra datainsamlingsmetoder, vilket kan leda till mer ärliga svar till 
frågorna och förminska risker av" intervjuareffekten", när intervjuaren påverkar svaren hos respondenten 
(Bryman, 2006, s. 146). Utformningen samt frågorna i enkäten kontrollerades av handledare Hans 
Melkersson, för att minimera risken att frågorna ej skulle ge oss det resultat vi ville ha. Dessutom några 
oberoende personer som jobbar inom förskoleverksamheten, fick gå genom enkäten och uppge sina åsikter 
om den.  
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6.3  Frågorna  
 
Enkäten innefattar 17 slutna frågor, som är mycket centrala för vår uppsats och belyser våra syftefrågor. 
Anledningen till att vi inte valde så många frågor beror på att vi inte ville trötta ut respondenterna med 
dem. Bryman talar om en såkallad ”enkättrötthet” vilket innebär att respondenterna tappar motivation och 
svarar utan att tänka igenom frågan (Bryman, 2006, s. 146). Våra respondenter kunde besvara minst på 16 
frågor av 17 om man följde enkäten. Detta eftersom fråga nummer åtta om datautbildning var en 
filterfråga och i så fall att respondenten svarade att hon inte hade någon datautbildning, så fick hon hoppa 
vidare till fråga nummer tio. Våra respondenter hade möjligheten att välja fler svarsalternativ i fall det 
behövdes. 

 

Vi har fem dikotoma variabler, vilka förutsätter två svarsalternativ, två kvot/interval variabler, som 
förutsätter ett stort avstånd mellan värdena, fyra nominal variabler, som man kan inte rangordna och sex 
ordinalskalenivå variabler, som går bra att rangordna (Bryman, 2006, s. 229). Enkäten innehåller både 
sakfrågor och attitydfrågor. I attitydfrågorna ber vi respondenterna att ta ställning till ett antal påståenden, 
och i sakfrågorna svarar respondenterna på faktiska förhållanden (Trost, 2007, s. 67). Vi undvek 
svarsalternativ i form av ”vet ej”, eftersom det alltid är lite problematiskt att tolka det passiva svaret. Det 
finns risk att genom att välja detta svar slipper respondenterna ta ställning till de frågorna som är viktiga 
för studien (Trost, 2007, s. 77). För att inte missa någon åsikt i attityd frågorna, lämnade vi utrymme för 
respondenter, genom att erbjuda alternativet ”Annat”.  

 

6.4 Urval  
 
För denna studie har vi valt ett strategiskt urval för att få variation i respondenternas svar (Trost, 2007, s. 
33). Vi valde två förskolor från Stockholms förorter, en från Stockholms stad och de två sista från 
landsbygds förskolor. De alla var kommunala förskolor. Eftersom att förskolorna var olika stora så var det 
stora skillnader i hur många som jobbade just när vi var där. Som ett resultat av detta så fick vi ihop fyrtio 
enkäter från förskolorna. Under urvalet av respondenter besökte vi även tre förskolor som inte hade någon 
tillgång till datorer. Vi ansåg att dessa förskolor inte kunde hjälpa oss med studien, därför valde vi att 
fokusera oss bara på förskolor som på ett mer eller mindre sätt hade integrerat datorn i deras vardag. 
Respondenter i samtliga förskolor var kvinnor i varierande åldrar från 19- 62 år där den yngsta hade så lite 
som ett års erfarenhet och den äldste hade 38 års erfarenhet av yrket. I urvalet ingår både förskolelärare 
samt barnskötare som arbetar med olika barn i olika ålders grupper. 

  

6.5 Procedur  
 

Projektet genomfördes under tre veckor i olika delar av Stockholms län. Innan enkäterna kunde lämnas ut, 
ansåg vi att vi behövde besöka respektive förskola för att ta reda på om de hade tillgång till internet och 
dator samt att vi även ville känna av miljön. Under detta besök träffade vi förskolechefer som fick läsa 
frågeformuläret och ge några tips. Vi valde själv att distribuera våra enkäter, istället för att lämna dem hos 
ett ombud (förskolechef, en pedagog) eller skicka via post. Därmed ville vi minimera risken för det 
externa bortfallet. Dessutom undvek vi att sprida enkäter via nätet för att minimera risken med tekniska 
bekymmer (fel E-mail adress, dubbla enkätutskickande) samt att ha bättre koll vem som svarar på frågorna 
(Bryman, 2006 s. 147). Enkäterna distribuerades efter lunch tid, när barn i småbarns avdelningar sov, och 
stora barn hade fri lek. Då pedagogerna var mer fria så kunde de gå till personalrummet, ta kaffe, koppla 
av, diskutera olika ämnen. I denna avkopplande miljö genomförde vi våra undersökningar. 
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Undersökningstillfället varierade mellan två till tre timmar. Alla pedagoger genomförde enkäterna i 
personal rummet, detta för att standardisera situationen för alla respondenter. Med standardisering menar 
Trost att frågorna samt situationen ska vara densamma för alla tillfrågande. Detta är mycket viktigt vid 
enkättundersökningar, särskilt när forskaren tänker jämföra olika grupper då alla respondenterna måste ha 
lika förutsättningar (Trost, 2007, s. 59). I och med överlämnandet av enkäter blev respondenter 
informerade om forskningsetiken, vilket innebar att de kunde välja att stå över eller avbryta deras 
medverka i undersökningen när de skulle vilja det. De informerades även om anonymiteten av 
forskningen. För att motverka att respondenterna skulle påverkas av sina kollegor eller av chefen så fick 
de göra enkäten en och en. Detta hoppas vi har gjort att respondenterna har svarat så sanningsenligt som 
det bara går. När respondenterna hade genomfört enkäten samlades de direkt in. Efteråt började vi 
bearbetningen av insamlade data. Svarsalternativen blev kodade och inlagda i en datamatris för att 
underlätta analysen av materialet. Först tog vi reda på vilken information genererade varje fråga separat. 
Sedan analyserade vi dem i samband med varandra och i förhållande till kategorier.  

 

Under analysen behövdes det mer information om vilka avdelningar som våra respondenter jobbade i, för 
att få fram en bra helhetsbild på pedagogers datoranvändande i förskolor. För att genomföra detta 
uppsökte vi vardera förskolan. Genom att tala med dessa personalchefer kunde vi få fram vilken avdelning 
som varje pedagog jobbade i.  

 

6.6 Kodning  
 
Kodning är en viktig del vid analys av ett omfattande material, där forskaren omvandlar data till siffror för 
att underlätta bearbetning av den (Bryman, 2006, s. 80). Det som vi gjorde först var att vi numrerade varje 
frågeformulär vilket skulle hjälpa oss i framtiden vid rättning av inläsningsfel (Trost, 2007, s. 118). Sedan 
kodade vi svarsalternativ för våra 17 frågor, där variabelvärdena numrerades beroende på vilken ordning 
stod dem. Exempelvis, fick svarsalternativ 1 siffra nummer 1, svarsalternativ 2 fick siffra nummer 2, och 
så vidare.  

 

På grund av vissa respondenter gav ett negativ svar till filterfråga nummer åtta (Har du någon 
datautbildning?), så skulle de följaktligen hoppa över fråga nio (Vad tycker du om din datautbildning?). I 
detta fall valde vi inte att ge någon kod till variabeln utan lämnade rutan tom. Detta gjorde vi enligt Trost, 
som menar att man använder siffran 0 under ett internt bortfall (Trost, 2007, s. 119). 

  

En ytterligare förklaring kräver frågorna fem och sju, som presenterar respondenternas fritids och dagliga 
datavanor. För att kunna förenkla vår analys av variabler i fråga fem och sju, samt göra möjligt 
jämförelsen mellan dem, kombinerade vi variabelvärdena under samma beteckningar. Exempelvis 
variabelvärdena ”4-5 dagar per vecka” i jobbet och ”dagligen” under fritiden tyder på att man använder 
datorn i en hög frekvens. ”1-3 dagar per vecka” tyder på att man använder datorn i medel frekvens. 
”Mindre än 4 gånger per månad” tyder på en låg frekvens, samt ”Aldrig” tyder på ingen frekvens.  

 

Vi tänkte dela in barnens avdelningar i två grupper: små barns avdelning från 1-3 års ålder och stora barns 
avdelningar från 3-5 års ålder. Anledningen till det, var att det inte fanns avdelningar med bestämda 
åldersgrupper som skulle gälla för alla fem förskolor.  
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6.7 Reliabilitet  
 
Med reliabilitet menas att en mätning har varit stabil och inte påverkats av slumpinflytelser (Trost, 2007, 
s. 64). Trost benämner fyra viktiga faktorer för reliabiliteten: kongruens, precision, objektiviteten och 
konstans (ibid.) .  

 

För det första menar han att det ska vara kongruens mellan frågor, det vill säga frågorna ska tangera 
samma område, men från olika vinklar för att kunna få med alla aspekter och nyanser av fenomenet 
(ibid.). Alla våra frågor försökte vi konstruera på ett vis, så att de skulle upplysa våra tre frågeställningar. 
Vi analyserade förskolepedagogers datavanor (både i fritiden och på jobbet), datautbildningen, vilka 
datorprogram de brukar använda och med vilket syfte de använder datorn för att förstå förskolepedagogers 
bruk av datorer i deras arbetspraktik. Därmed tycker vi att vi har en ganska bra nivå av kongruens mellan 
frågor. 

 

Den andra viktiga faktorn enligt Trost är precisionen som ofta kopplas till den typografiska utformningen 
av frågeformuläret (ibid.). Vi försökte alltså förhöja precisionen av vår forskning genom att utforma 
enkäten så användarvänligt som möjligt, det vill säga respondenterna skulle inte behöva extra förklaringar 
om hur de skulle fylla i frågeformuläret. Vi utgick från Bryman, som menar att svarsalternativ inte skall 
stå horisontellt utan vertikalt för att minska risken för att respondenter kryssar på ett alternativ som de inte 
menade (Bryman, 2006, s. 151). Dessutom försökte vi skapa så kortfattade frågor och svarsalternativ som 
möjligt för att det skulle inte kännas för komplicerat och tidskrävande att svara på dem.  

 

Objektiviteten i studien tyder på att alla som kodar och läser in data, uppfattar svaret på samma sätt (Trost, 
2007, s. 64). Vårt frågeformulär innehåller bara slutna frågor med fasta svarsalternativ, vilket skapades av 
oss själva genom diskussion. Det betyder att dessa fasta svarsalternativ, inte kunde uppfattas på olika sätt 
av oss. Vad som gäller kodningen och registreringen av insamlade data, genomförde vi denna process 
tillsammans för att minska olika risker till fel läsning eller registrering i datamatrisen. Därmed tycker vi, 
att vi fick ganska hög grad av objektivitet i studien.  

 

Konstans handlar om stabiliteten av måttet över tiden. Den skall vara så stabil att mätning av samma 
attityd med samma respondenter vid ett annat tillfälle inte ger ett mycket varierande resultat, utan förblir 
densamma (ibid.). Frågorna vi har ställt i enkäten rör ett ämne där ändringar pågår i rasande takt men ändå 
tycker vi att respondenters uppfattningar om det inte kan ändras på en dag.  

 

Trost (2007) menar att hög reliabilitet förutsätter hög standardisering av situationen i alla avseenden, det 
vill säga situationen skall vara lika för alla, alla skall vara på samma goda humör när de fyller i svaren och 
så vidare (Trost, 2007, s. 64-65). I och med detta så tänkte vi dela ut enkäterna efter lunch tiden, när 
barnen antingen sover eller har fri lek, detta för att personalen då har större möjlighet att koppla av i 
personal rummet. I denna avkopplade miljö genomförde vi vår undersökning i alla fem förskolor. En 
annan viktig faktor som kan påverka studiens reliabilitet är huruvida frågorna är begripliga eller krångliga. 
Negationer, ordvändningar, komplicerade frågor kan framkalla missförstånd hos respondenter, vilket kan 
ge en låg grad av reliabilitet (Trost, 2007, s. 65). Därför under utformningen av enkäterna försökte vi 
konstruera enkla meningar och undvika ord som våra förskolepedagoger kunde uppleva som svåra. 
Dessutom för att se hur enkäten fungerade, bad vi några oberoende förskolepedagoger att svara på 
frågorna. Efter att de hade uppgett att allt var tydligt och begripligt, spred vi våra enkäter.  Trost menar att 
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i fall många respondenter missuppfattar frågor, så det är inte bara studiens reliabilitet, utan även 
validiteten som blir låg (Trost, 2007, s. 66). Vårt närvarande under insamling av data, då respondenter fick 
möjlighet att ställa frågor angående enkäten och förtydliga allt som verkade vara oklart för dem, förhöjde 
studiens reliabilitet och därmed även validitet.  

 

6.8 Validitet  
 
Bryman menar att validiteten av studien handlar om huruvida begreppet mäter det som det är avsett att 
mäta (Bryman, 2006, s. 65). Han pratar bland annat om ytvaliditet, som tyder på att måttet måste kunna 
spegla innehållet av begrepp (ibid.). Bryman föreslår i detta fall att man vänder sig till experter och frågar 
huruvida måtten som forskaren har valt för begreppen verkligen speglar sig i begreppen (ibid.). Vi 
försökte förhöja ytvaliditeten av våra frågor genom att läsa olika enkätfrågor inom samma forsknings 
område (Skolverkets rapport 2009a, som hade genomförts av Statistiska centralbyrån) och därigenom hitta 
rimliga lösningar för mätning av våra begrepp.  

 

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultatet av forskningen är generaliserbart (Bryman, 
2006, s. 258). I vår studie avser vi inte göra anspråk på att generalisera de resultat vi erhållit genom 
undersökningen, eftersom studien har stora demografiska, geografiska och kvantitativa avgränsningar. 
Däremot så kan de aspekter som gäller förskolepedagogernas syn på datorn i förskoleverksamheten vara 
allmänt giltiga även i andra kontexter, vilket till en viss grad kan förhöja studiens externa validitet.  

 

6.9 Etiska överväganden  
 
I den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen, finns det forskningsetiska principer framtagna av 
den Humanistisk Samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). Forskning är viktigt 
och nödvändigt vilket gör att samhället och dess medlemmar därför har ett befogat krav på att forskningen 
som görs, bedrivs på rätt sätt. Individskyddskravet är ett mer omfattande krav när det gäller individen och 
dess säkerhet. Det grundläggande Individskyddskravet kan delas upp i fyra olika mindre huvudkrav på 
forskningen. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  

 

Informationskravet. Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. Forskaren skall informera respondenter om deras uppgift i forskningsprojektet 
samt vilka villkor som gäller för deltagandet. Forskaren skall upplysa respondenten om att deltagandet är 
på frivillig basis samt att de har rätten att avbryta sin medverkan. Informationen till 
undersökningsdeltagarna sker på olika vis, dock mest beroende på om deras medverkan är aktiv eller 
passiv. I denna undersökning så genomfördes datainsamlingen med hjälp av 40 stycken 
undersökningsdeltagare. Dessa deltagare informerades genom att Informationskravet redovisades genom 
ett missivbrev till vardera respondenten.  

 

Samtyckeskravet. Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Forskaren 
måste få uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens godkännande. Men däremot så måste även 
forskaren, om undersökningsdeltagaren är under 15 år få godkännande av föräldrar/vårdnadshavare för att 
använda uppgifter som inhämtas. Samtyckeskravet är som det första kravet beroende av undersökningens 
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typ i och med aktiviteten. Om undersökningen är av typen där respondentens deltagande är aktivt så måste 
samtycke alltid fås men däremot om man hämtar information från statliga register eller från massmediala 
publikationer så behöver man inte inhämta samtycke från deltagarna. Våra undersökningsdeltagare var 
alla över 15 år därmed krävdes inget samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Alla de medverkande 
godkände sitt deltagande i vår undersökning vilket resulterade i att ingen använde rätten i att avsluta 
deltagandet.  

 

Konfidentialitetskravet. En undersökning så måste alla personer ges största möjliga konfidentialitet. 
Personuppgifterna skall även förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del av dem. De personer 
som ingår i forskningsprojekt som inkluderar användning av etiskt känsliga uppgifter har tystnadsplikt när 
det gäller de uppgifter som samlas in. Alla uppgifter om personerna som är med i undersökningen skall 
antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enstaka personer ej skall kunna identifieras av 
obehöriga. Konfidentialitetskravet syftar då alltid till att det ska vara praktiskt omöjligt för de utomstående 
att kunna komma åt uppgifterna som har erhållits genom undersökningen. Vi som forskare har gjort vårt 
yttersta för att anonymisera våra informanter genom studien. Vi meddelade även informanterna att denna 
anonymisering skedde vid början av studien och skulle fortsätta att vara på det viset genom hela. När det 
gäller tilläggsinformationen som vi samlade in så var vi mycket försiktiga med att inte avslöja vad våra 
respondenter hade sagt. För detta mån gav vi endast två parametrar till deras chefer vilka var ålder och 
anställningstid.  

 

Nyttjande-kravet. De insamlade uppgifterna om undersökningsdeltagarna får och ska endast användas för 
forskningsändamålet. Uppgifterna om de enskilda individerna som är insamlade för forskningen får endast 
användas till forskningen och ej utlånas i kommersiellt bruk eller till andra icke vetenskapliga syften. 
Uppgifterna som insamlas får inte heller användas på så vis att de slår tillbaka på deltagaren såsom (vård, 
tvångsintagning). Vi som forskare har inga tankar om att låna ut de personuppgifter som vi erhöll via 
studien detta för att säkerställa konfidentialiteten för våra deltagare.   

 

6.10 Reflektion över metoden  
 
Vår utmaning i studien har hela tiden varit att hålla oss fast vid den kvalitativa analysen. Detta var lite 
svårt dels på grund av att vi saknade litteratur om hur forskare bearbetar och analyserar kvantitativa data i 
en kvalitativ forskning, dels på grund av att vi inte hade erfarenhet av att genomföra en kvantitativ 
undersökning med kvalitativ ansats. Men det blev möjligt i stort sätt med hjälp av vår handledare. Genom 
enkäten med slutna frågor fick vi tillgång till en mängd av information. I vår forskning ledde enkelhet att 
svara till slutna frågor till att våra respondenter mer entusiastiskt engagerade sig i forskningen. Resultatet 
blev att vi varken fick internt eller externt bortfall i enkäterna. Men tyvärr kunde vi inte utveckla alla 
svaren och särskilt de som vi ansåg var intressanta. Bryman benämner detta som ett av de problem som 
finns med slutna frågor (Byman, 2006, s. 162). I en enkät är det nästan alltid svårt att få till en bra 
uppföljningsfråga, då det är lätt för respondenten att missförstå. Dessutom kan många uppföljningsfrågor 
göra att enkäten känns för tät och jobbig att ta sig igenom (Bryman, 2006, s. 150). Under analysen av den 
insamlade data kom vi på att vi behövde mer information om vilka barnsåldergrupper våra respondenter 
jobbade med, vilket skulle kunna berika vår studie från en annan vinkel. Även om det skulle bli en svår 
uppgift att få tilläggsinformation, chansade vi på att få denna information. Genom att ta kontakt med 
förskolechefer som jobbade på de undersökta förskolorna och genom att presentera respondenternas ålder 
och yrkeserfarenhet (resten av informationen var inte tillgänglig för dem), lyckades vi att få ett svar på 
vilka avdelningar respondenterna jobbade på.  
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Vi hade en möjlighet att genomföra observationer under tiden vi befann oss i förskolorna och spred 
enkäter. Men detta kom vi inte på förrän efter analysen av materialet. Genom observationer kunde vi ha 
förklarat att många svar som i första ögonblicket verkade som motsägelser. Dessutom skulle det kunnat ge 
oss en möjlighet till att triangulära resultatet, det vill säga att använda observationer för att kunna bekräfta 
resultaten från enkäterna (Bryman, 2006, s. 411).  

 

För att undvika feltolkningar av frågorna valde vi att vara i närheten av respondenterna för att kunna 
förtydliga frågorna i fall att de skulle behöva det. Trots allt, kunde vi inte helt undvika annorlunda 
tolkningar av frågor. Motsägande svar som vi fick av några respondenter tyder på att det är omöjligt att 
helt utesluta denna risk. Först kanske eftersom att det inte är alla som har lust att fråga och sedan tänker 
inte respondenterna att de tolkar meningen på fel sätt när de fyller i frågeformuläret. I samband med 
tolkningsfel kan vi även ta upp ett annat problem som rör begreppen mycket/mindre bra, instämmer till 
stor del/till vis del, och så vidare. Det är svårt att mäta begreppen med sådana variabelvärdena, eftersom 
för olika individer kan det betyda olika mått. Samma gäller även för respondenternas bedömning av sina 
egna datorkunskaper (fråga 10), vilket kan generera väldigt subjektiva svar.  

 

Bryman (2006) menar att forskaren under utformning av frågor bör undvika filterfrågor, eftersom under 
ifyllning av frågor kan respondenten missa ordningsföljden. Detta upplevde vi när vi skulle analysera 
respondenternas datorutbildning (fråga 8), då vissa pedagoger som i fråga nummer 8 uppgav att de inte 
hade fått någon datorutbildning, glömde bort detta och bedömde ändå sin datorutbildning i fråga 9. Ett 
annat problem kopplas till frågor nummer 13 och 14, där vissa respondenter hade uppgett att de inte hade 
använt datorn för kunskapsförmedling, men ändå svarade i fråga 14 att de använde datorn som ett 
pedagogiskt verktyg. Detta kan bero på att respondenterna inte riktig uppfattade vad vi menade med 
kunskapsförmedling via datorn.  

 

En förbättring i frågorna som vi kunde tänka oss skulle bli en ersättning av ordet "fritidsdatorvanor" med 
"datorvanor utanför arbete", vilket skulle peka mer på datorvanor i olika sociala miljöer och inte bara på 
de datorvanor som finns under fritiden.  
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7. Redovisning och analys av data  
 
I den här delen av uppsatsen kommer vi att analysera resultatet av insamlade data som vi fick från 
enkäterna.  

 

Vi har valt att presentera resultaten ur studiens tre frågeställningar, för att förenkla redovisningsprocessen. 
Därmed kan vi ha även bättre koll på hur exakt vi besvarar forskningsfrågorna.   

 

7.1 Vilken roll har datorn i förskolepedagogernas arbetspraktik?  
 
Resultaten från vår forskning visar att majoriteten av våra respondenter har dagliga datorvanor under 
fritiden. Detta till skillnad från Kinderets rapport där det konstateras att en stor del av svenska 
förskolepedagoger har en mycket liten erfarenhet av att använda datorer både i privatlivet och som 
professionella i arbete med barn (Kinderet, s. 37). Våra respondenter har imponerande datorvanor om man 
tänker sig att inte någon av tillfrågade förskolepedagoger svarar att hon ”aldrig” använder datorn i fritiden. 
Generellt kan vi konstatera att datorbruket i undersökta förskolor ser nästan likadant ut, oavsett om de 
befinner sig i landsbyggd, i mitten av Stockholm eller i förorter av Stockholm. I dessa förskolor är 
tillgången på datorer tillräcklig enligt respondenterna (fråga 4). Men trots detta uppger många 
respondenter (även de som var nöjda med tillgången), att förskolan bör satsa på införskaffandet av nya 
datorer (fråga 16), vilket enligt oss betyder att respondenter vill utöka datorns roll i förskolan.  

 

Under analys av fråga 12, om dator kan effektivisera respondenternas jobb, framkom det att 
förskolepedagoger bedömer datorns roll som mer eller mindre effektiv. Mest positivt inställda är 
förskolepedagoger som har dagliga datorvanor i jobbet. Andra var mindre positiva till det. Det är 
intressant, att bland dem som använder datorer i jobbet mindre än fyra gånger per månad, finns det 
förskolepedagoger som ändå tycker att datorn kan i en viss del effektivisera deras jobb. Parallellt, finns det 
några pedagoger med dagliga arbetsdatorvanor, som ändå anser att datorn inte kan fullständigt 
effektivisera deras jobb. De har även en passiv inställning till förskolans framtida satsningar och tycker att 
förskolan inte behöver göra någon satsning inom datorområdet (fråga 16), eftersom allt de har, är 
tillfredställande för dem.  

 

Förskolepedagoger som jobbar med småbarn uppger i stort sätt att datorn endast i viss del kan 
effektivisera deras jobb (fråga 12), vilket kan ha sina logiska förklaringar3. Till skillnad från dem, är 
pedagoger i stora barns avdelningar mer positiva till hur datorn kan effektivisera deras jobb. Därmed kan 
vi säga att datorns roll i förskolepedagogernas arbetspraktik är gaska varierande beroende på många olika 
faktorer, bland annat vilka dator vanor har själva pedagogen i arbetet men även i fritiden.  

 

Utifrån analysen av materialet märkte vi att datorns roll reduceras i förskolan (fråga 7) i jämförelse med 
fritiden (fråga 5), vilket betyder att förskolepedagoger inte har samma möjligheter till att använda datorn 
lika ofta i jobbet som i fritiden. Orsaken kan bland annat vara pedagogernas stressade jobb som inte ger så 
stora möjligheter för datoranvändningen. Dessutom datorprogram som används under fritiden (till 

                                           
3 Personalen på småbarnsavdelningar är mer fysisk upptagna, för att de måste sköta om barn, hjälpa till dem vid 
matbordet, bära dem, byta blöjor, och så vidare. 
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exempel datorspel, kommunikation, uppdatering av status i olika forum, och så vidare) är nästan omöjliga 
att använda i förskolan, dels på grund av att det inte finns så mycket tid för det samt på grund av att 
datoranvändningen i privat syfte inte alltid gillas av cheferna.  

 

För att förstå datorns roll i förskoleverksamheten, analyserade vi även frågan om med vilket syfte datorn 
används i förskolan (fråga 14). Resultaten visar att de mest dominerande svaren är ”för administrativt” och 
”pedagogiskt syfte med barn”. Vi identifierade att respondenter som begränsar sin datoranvändning med 
bara administrativt syfte, använder datorn mindre än fyra gånger per månad. De ser inte datorns roll i 
undervisningssituationer, tycker att datorn bara i viss utsträckning eller inte alls kan effektivisera deras 
jobb och uppger att förskolan inte behöver satsa inom detta område. Därmed ser vi att denna grupp inte 
har någon annan motivation för datorbruk i jobbet förutom att sköta sina administrativa plikter, det vill 
säga de är helt enkelt tvungna att integrera datorn i deras verksamhet. I detta mån menar Jedeskog (2000) 
att många pedagoger ser tekniken som ett hot mot det traditionella utlärningssättet, vilket hindrar dem att 
se möjligheter med datorn som ett pedagogiskt verktyg.  

 

För några respondenter ökar datorns roll markant vilket kan bero på deras olika användningsområden. De 
använder datorer för privat surfandet, administrativa, pedagogiska syften med barn och även engagerar sig 
i barns användande av datorer i förskolan (fråga 14). Ytterligare en analys av dessa respondenters svar 
visar att de är aktiva datoranvändare både i fritiden och i arbetet. Det kan tyda på att ju mer de använder 
verktyget desto bättre ser de möjligheter till att använda den i olika syften. Detta kan kopplas till teorin om 
affordances, att ju mer vana användarna är med verktyget desto fler möjligheter ser de med vad de kan 
göra med det (Gibson, 1986). En pedagog som använder datorn mindre än fyra gånger per månad kan inte 
se lika möjligheter som pedagoger med hög frekventa datorvanor.  

 

De förskolepedagoger som begränsar sitt datorbruk med administrativt syfte, skriver ofta dokumentation 
eller söker information med hjälp av datorn. Analys av fråga 15 (typ av datorprogram som används) visar 
att egentligen så är sökning av information och kommunikation de mest prioriterade aktiviteterna med 
datorn i verksamheten. Det är intressant att Kinderets rapport konstaterade att de svenska 
förskolepedagogerna i de flesta fallen använde datorn för dokumentation under åren 2002-2005 (s. 40). 
Detta ser vi inte i vårt resultat vilket kan tyda på att under de senaste åren har datorns roll förändrats i 
svenska förskolor. Det kan bero på att processer inom IKT världen utvecklas fort, så att den ideligen 
framkallar nya förändringar. Detta bekräftar även Skolverkets rapport (2009a) där det står att i jämförelse 
med 1980 talet, då syftet med datoranvändningen var att få kunskap om hur verktyget fungerade, söker 
man numera i stort sätt information och kommunicerar.  

 

Vad vi kan utläsa av vår undersökning är att barns användande av datorer inte alls prioriteras på samma 
sätt som för administrativt och pedagogiskt syfte (fråga 14). Barns användande av datorer i 
förskoleverksamheten uppfattas ofta inom ramen av datorspel (fråga 15). Alexandersson m.fl. skriver att 
idag är den vanligaste formen av datoranvändande bland barn och unga i vårt samhälle olika former av 
datorspel (Alexandersson m.fl., 2001). Denna företeelse konstaterar även Ljung-Djärf (2004) som 
uppmärksammar att barnen ber om tillåtelse att använda datorn genom att fråga: ”Fröken, får jag spela 
data?”. Dessutom att datoranvändningen av barn planeras under ”fri” lek och är valbar (Ljung-Djärf, 2004, 
s. 149), kan tolkas som att pedagogerna ser barnens datorbruk främst inom lekens ramar. Det är intressant, 
att vissa respondenter ser barns användande av datorer inom kontext av kommunikation och att söka 
information (fråga 15). Ingen av respondenter uppger att barn i förskolor använder datorer som 
producenter genom till exempel användning av program för kalkylering, ljudinspelning, ritprogram, 
skrivprogram. Trageton menar att det är viktigt att barn sitter framför datorn som producenter och inte 
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som passiva konsumenter, samt att datorn används på ett kreativt och konstruktivt sätt (Trageton, 2005, s. 
31–38). Samma tankar utvecklar Klerfelt (2002) som menar att användandet av datorspel med en 
begränsad kontext skiljer sig mot datoranvändandet som producenter.  

 

Pedagoger som engagerar sig åt att använda datorer för pedagogiskt syfte med barn eller hjälper barnen 
med datorbruk (fråga 14) uttrycker ofta att det är barnen, som har påverkat deras syn på 
datoranvändningen i förskolan (fråga 17). Detta i sig tyder på att datoranvändning är en mycket populär 
aktivitet bland barn och att pedagoger brukar utgå från deras intresse när de planerar förskolans aktiviteter. 
Detta stämmer överens med Lpfö 98, där det står att "Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen 
skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras" (Skolverket, 2006, s. 5). Analys av fråga 
15 om vilka typer av datorprogram används i förskolan, visar sig att datorns multimediala egenskaper så 
som filmtittande, musikinspelning inte uppskattas riktigt och används väldigt sällan av förskolepedagoger.  

 

För oss var det även intressant huruvida datorn används som ett verktyg som kan stödja undervisningen 
(fråga 13). Analysen tyder på att mer än hälften av respondenter använder datorn för undervisningen och 
uppfattar det inom kontexten "pedagogiskt syfte med barn" eller "barns användande av datorer i 
förskolan" (fråga 14). Till skillnad från dem, uppger en del av förskolepedagogerna att de inte använder 
datorn för kunskapsförmedling, det vill säga de inte ser möjligheter med datorn i undervisningen. Det 
internationella forskningsprojektet Kinderet rapporterar att under år 2002-2005 brukade pedagoger i 
svenska förskolor väldigt sällan använda datorer som ett pedagogiskt verktyg. Bara de som hade utvecklat 
sin datorkompetens genom olika datorutbildnings program, visade mer intresse till denna fråga (s. 40).  

 

Analys av fråga 14 och tilläggsinformationen med vilket syfte pedagoger använder datorn i olika 
avdelningar, tyder på att pedagoger som jobbar med 1- 3 åringar ser oftare datorn som ett pedagogiskt 
verktyg till skillnad från pedagoger som sysslar med 4-5 åriga barn. Detta kopplas till tanken att det är 
pedagogens syn som har en avgörande roll om hur datorn ska användas i förskolan där barnens ålder är 
inte lika avgörande. Analys av frågan om vilka typer av datorprogram som används av förskolepedagoger 
i förhållande till barns ålder, tyder på att i småbarnsavdelningar är informationssökning, kommunikation 
samt dokumentation skrivande som är mest använda. Däremot finns det inget gemensamt mönster för 
stora barns avdelningar. Här är gapet mellan pedagogernas datorbruk ganska stort, nämligen finns 
det vissa pedagoger som använder datorn bara för att skriva dokumentation, parallellt finns det pedagoger 
som använder alla sju typer av program som vi föreslog i enkäten.  

 

7.2 Vilka faktorer utformar förskolepedagogers bruk av datorer i 
jobbet    
 
Under analysen av den insamlade data, märkte vi att en central faktor som formar respondenters 
datoranvändning i förskolan är deras datorvanor under fritiden. Det är framförallt denna variabel som 
skapar förutsättningar för i vilken utsträckning datorn integreras i förskoleverksamheten, med vilket syfte 
den används och egentligen vilken syn på datoranvändningen i förskolor har respondenter. Analysen visar 
att respondenter med dagliga fritidsdatorvanor drar ofta deras datorvanor till jobbet, det vill säga de 
fortsätter alltså att använda datorn varje arbetsdag. Detta tyder på att kunskaper från fritid bidrar till en 
ökad användning av datorer i förskolan. Respondenternas datorvanor utformar även deras syn på 
datoranvändningen i förskolan. Exempelvis, de som tycker att datorn kan effektivisera förskolans 
verksamhet, är ofta de som använder datorn dagligen. Dessutom så är förskolepedagoger med dagliga 
datorvanor, mer benägna att använda datorn för många varierande syften (fråga 14) och framförallt i 
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kunskapsförmedlande sammanhang (fråga 13). I detta mån menar Jönsson (1998, refererad i Ljung-Djärf, 
2004) att pedagogernas ökade kunskaper ökar även deras eget intresse för datorbruk i 
förskoleverksamheten.  

 

Förskolorna som vi analyserade har tillräcklig tillgång på datorer (fråga 3) och de flesta pedagogerna är 
mycket nöjda med tillgången (fråga 4). Därmed erbjuder denna miljö möjligheter till datoranvändandet 
(Gibson, 1986). Detta och även respondenternas svar att deras syn på att använda datorer i förskolan har 
främst påverkats av kollegor och förskolebarn (fråga 17), tyder på att den sociala praktiken de jobbar i, 
formar och förstärker deras datorerfarenheter (Säljö, 2000). Förskolans arbetsmiljö har därmed en stor 
betydelse för pedagogers inställning till datoranvändningen i jobbet.  

 

En företeelse som vi vill uppmärksamma på, är att förskolepedagogers ålder (fråga 1) inte har direkt 
samband med deras datorbruk. Exempelvis, en 62 årig respondent använder datorn dagligen, det vill säga 
lika ofta som en 19 årig respondent. Däremot visar det sig att gruppen som använder datorn mindre än fyra 
gånger per månad består av förskolepedagoger där åldern är 50 år och uppåt. Analys av respondenters 
datorutbildning visar inte någon klar bemärkelse på deras datorvanor i jobbet. De som inte är 
datorutbildade använder datorn lika ofta, med lika varierande datorprogram som datorutbildade kollegor 
gör i genomsnitt. Alla de icke datorutbildade pedagoger tycker att datorn på ett mer eller mindre sätt kan 
effektivisera deras jobb, medan de som uppger att datorn inte kan effektivisera deras jobb, är 
datorutbildade förskolepedagoger. Därmed ser vi att datorutbildningens roll inte är stor på hur datorn 
integreras i förskolans arbetspraktik. Detta uppger även pedagoger som ofta menar att datorutbildningen 
inte har någon påverka på deras syn (fråga 11).  

 

För att förstå huruvida barns ålder begränsar eller stimulerar pedagogers datorbruk, analyserade vi 
tilläggsinformationen om i vilka avdelningar våra respondenter arbetade i. Tendensen som vi märkte 
under analysen av insamlade data tydde på att respondenter som jobbade med småbarn minskade ofta sina 
dagliga datorvanor i fritiden till 1-3 arbetsdagar per vecka vilket hade sina logiska förklaringar i att de som 
jobbade med de mindre barnen hade mer stressigt. Vad gäller respondenter i stora barns avdelningar, så 
såg vi inte någon tendens utan svaren var mycket splittrade. Analys av fråga 13, om respondenter 
använder datorer för kunskapsförmedling, visar att barns ålder inte spelar någon större roll. Det finns 
pedagoger som ser möjligheter med datorstöd undervisning med 1-3 åringar. Däremot finns det pedagoger 
som jobbar med femåringar och har kanske ingen aning om att datorn kan fungera som ett pedagogiskt 
verktyg. Det betyder att det i stort sätt är frågan om hur pedagoger uppfattar datorns möjligheter där barns 
ålder egentligen inte är en viltig faktor. Detta konstateras även av andra forskare. Ljung–Djärf (2004) 
menar att pedagoger har en avgörande roll om hur verktyget kommer att användas i förskoleverksamheten. 
Hon märker att förskolepersonalen ofta med sin begränsade datorkunskap, inte riktigt utnyttjar datorns 
möjligheter i förskoleverksamheten. Deras okunnighet leder till en passiv ställning till datoranvändningen, 
vilket i sin tur utgör ramen om hur tekniken blir tillgänglig för förskolebarn.  Alexandersson m.fl. (2001) 
skriver att pedagoger har ett stort inflytande och ansvar i barnens användande av IKT. Det är de som väljer 
innehållet i sin verksamhet och det är upp till dem att välja vilka hjälpmedel som de vill använda samt på 
vilket sätt. Men Alexandersson m.fl. konstaterar även att förskollärarna har en begränsad datorutbildning 
och erfarenhet, vilket hindrar barns lärande samt användande av datorerna (Alexandersson m.fl., 2001, 
s.113-115).  

 

Vi anser att datorkunskaper har en central roll i respondenternas datorbruk i jobbet, men däremot kan vi 
inte utveckla svaret eftersom datorkunskaper som bedöms av själva pedagogerna (fråga 10) är väldigt 
individbaserat och kan inte riktigt visa sanningen om hur förskolepedagogers datorkompetens är och hur 
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den reflekteras på pedagogers bruk av datorer i jobbet. Därför tänker vi analysera frågan om 
datorkompetens under en separat rubrik.  

 

7.3 Hur relateras förskolpedagogernas datorkompetens till deras 
datorutbildning och syn på egna datorkunskaper?  
 
En förutsättning för datoranvändning i förskoleverksamheten är förskolepedagogernas datorkompetens. 
Förskolepedagoger i vår studie har i de flesta fall fått någon datorutbildning (fråga 8) och de är i stort sätt 
antingen mindre eller ganska nöjda med sin datorutbildning (fråga 9). De förskolepedagogerna som inte 
har fått någon datorutbildning uppger att de vill fortbilda sig och vill ha flera datorer i förskolan (fråga 
16). Egentligen, är det många som uppger att de vill uppdatera sina kunskaper inom datorområdet (fråga 
16) och det tyder på att våra respondenter är intresserad av datoranvändningen. Tendensen att 
förskolepedagoger mest vill fortbilda sig inom datorområdet konstateras även i Skolverkets rapport 
(2009a).  

 

Våra respondenter har i stort sätt bedömt sin datorkompetens som att "den är tillräckligt bra och jag klarar 
mig bra med det" eller som "den är bra, men jag vill gärna berika min kunskap inom området". Det som vi 
anser är mycket intressant i vår undersökning är att de som inte har fått någon datorutbildning (fråga 8) är 
mer benägna att bedöma sin datorkunskap som ”ganska bra”, däremot de som har fått datorutbildning, är 
mer kritiska mot sina datorkunskaper och bedömer detta som ”mindre bra” (fråga 10). Egentligen är det 
underligt att inte någon av respondenterna bedömer sin datorkunskapsnivå som ”dålig”, vilket i första 
ögonblicket framställer en balanserad datorkunskapsnivå hos våra respondenter. Men ytterligare analyser 
av andra frågor visar att respondenternas syn på sin datorkunskap inte speglas i deras datorkompetens i 
verkligheten. Till exempel resultatet av fråga 15, om vilka typer av datorprogram använder respondenter i 
förskolan, visar på att de i genomsnitt bara använder två till tre typer av datorprogram, vilket tyder på att 
de inte har särskilt stora kunskaper inom datorområdet. Förskolepedagogernas brist på datorkunskaper och 
datorerfarenhet konstateras även av olika forskare och studier (Alexandersson, m.fl., 2001; Jedeskog, 
2000; Kinderet; Ljung-Djärf, 2004), som är eniga om att denna brist leder till att de inte kan använda 
datorn på ett effektivt sätt i förskoleverksamheten. 

  

Att bedömning av sin datorkompetens är väldigt individbaserat visas även av analysen om 
fritidsdatorvanor (fråga 5). Där ser vi att respondenter som använder datorn dagligen är mer kritiska till 
sina datorkunskaper än de som använder datorn mindre än fyra gånger per månad. Samma bild uppstår 
även i fråga 7 (pedagogernas datorvanor i jobbet) där respondenter som använder datorn minst en gång i 
veckan är mer benägna att bedöma sina datorkunskaper som "bra, men jag vill gärna berika min kunskap 
inom området " medan de som använder datorn mindre än fyra gånger per månad uppger att " den är 
tillräckligt bra och jag klarar bra med det". Analysen visar att trots att våra respondenter i stort sätt är 
datorutbildade, så behärskar de däremot inte den kognitiva resursen – datorkunskapen. Denna skulle 
kunna hjälpa dem att använda och se datorn på ett mer kreativt och effektivt sätt än bara att söka 
information, kommunicera eller sköta administrativa plikter. Därmed ser vi att det finns ett gap mellan 
respondenternas datorutbildning och deras riktiga datorkunskaper, att datorutbildning som bedöms som 
"mycket bra" eller "ganska bra" (fråga 9) inte så ofta ger adekvata kunskaper som går att utnyttja i 
förskoleverksamheten. I detta mån menar Säljö att " Även om man innehar information är steget långt till 
kunskap. Kunskaper är något man använder i sitt handlande i vardagen och är en resurs med vars hjälp 
man löser problem, hanterar kommunikativa och praktiska situationer på ett ändamålsenligt sätt"(Säljö, 
2000, s. 125).  
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8. Diskussion  
 
I detta kapitel kommer vi utgå från det sociokulturella perspektivet och Gibsons miljöteori om affordances 
för analysen av studiens resultat.  

 

En central del av vår forskning utgör pedagogerna och deras användande av datorer i vår 
undersökning. Här ser vi att datorn är väldigt bra integrerad i förskolepedagogers arbetspraktik och fritid. 
Den uppfattas i stort sett som ett verktyg som kan effektivisera deras jobb. En del av pedagogerna ser 
datorn som hjälp när det gäller administrativa frågor, medan andra ser de pedagogiska möjligheterna som 
finns med att använda datorn. I alla dessa fall som vi tar upp i undersökningen så ser vi att datorn är ett 
verktyg som stödjer användaren i olika situationer. Detta kopplas till det sociokulturella perspektivet på 
lärande, där användandet av artefakter under en handling har mycket central roll. Säljö (2000) menar att 
genom samspel med artefakter förändras vår relation med omvärlden.   

 

Säljö (2000) urskiljer två typer av artefakter som stödjer människan i olika handlingssituationer: den 
intellektuella och fysiska. Datorn och även datorprogram som fysiska artefakter, hjälper våra respondenter 
att kommunicera med omvärlden, söka information, skriva dokumentation, därmed hantera olika 
situationer i jobbet. Genom användandet av datorspel, film och musik program i förskolan försöker 
pedagoger anpassa verksamheten till läroplanens krav, som menar att aktiviteter i förskolan måste bli 
intressanta, lekfulla samt lärorika (Skolverket, 2006). Många respondenter ser datorns pedagogiska 
möjligheter som stöd i undervisningssituationer. Men om hur pedagoger kan få hjälp av verktyget och 
integrera det i arbetspraktiken beror mycket på pedagogernas egna kunskaper om verktyget. I vår studie 
ser vi att ju djupare kunskaper är om datorn, desto mer integreras den i verksamheten och vice versa, ju 
mindre kunskaper är, desto oftare visar respondenter en passiv inställning mot datorn. Pedagogers 
kunskaper ser vi inom kontexten av intellektuella artefakter vilket Säljö (2002) talar om. Enligt Säljö 
(2000, 2002) behöver man intellektuella artefakter för att kunna använda sig av fysiska artefakter. 
Pedagogers datorkunskaper är nödvändiga för att kunna utnyttja datorns och datorprograms möjligheter. 
Det är självklart att pedagoger inte kan integrera datorn i verksamheten mer än deras datakunskaper 
tillåter. Säljö menar att kunskaper stöder oss att lösa problem, hantera olika situationer (Säljö, 2000, s. 
125).  En annan form av intellektuella artefakter som leder till kunskapsbildning är vårt språk. Det är 
genom språket får våra respondenter att kommunicera med sina kollegor och vänner, dela med sig av sina 
idéer, åsikter och erfarenheter. Samtidigt umgänge med förskolebarn som sker också via språket, gör att 
pedagoger uppfattar barnens behov och utgår från detta när de organiserar sina aktiviteter. Enligt Säljö är 
det genom språket som vi får möjlighet att utbyta våra erfarenheter, färdigheter och kunskaper, "kan låna 
av varandras insikter och förståelse" (Säljö, 2000, s.114).  

 

De förskolepedagoger som ofta använder datorn i sin arbetspraktik uppger en vilja att fortbilda sig och 
skaffa nya datorer i förskolan. Det betyder att ju mer pedagoger samspelar med datorn, desto ökar deras 
kunskaper om den, och ju mer ökar deras kunskaper desto större krav sätter de på tekniken. Detta stämmer 
överens med Säljös uttalande att med utveckling av artefakter, så förändras även människans kunskaper 
och kunskapsbehov (Säljö, 2002, s. 18). Samma fenomen ser vi när vi drar paralleller mellan vår och 
tidigare forskning, när det framkommer att datorns roll ändras i samband med hur ofta man använder den. 
Exempelvis så ser vi att för några år sedan användes datorer i förskolor i stort sätt för att skriva 
dokumentation (Kinderet, s. 40), medan i vår forskning (och även i Skolverkets rapport 2009a) ser vi att i 
flesta fall används verktyget för informationssökning och kommunikation. Förskolepedagoger av denna 
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studie, oavsett deras datorvanor, datorutbildning, ålder uppger att datorn på ett mer eller mindre sätt kan 
effektivisera deras jobb.  

 

Den positiva synen formas genom direkt eller indirekt kommunikation med kollegor, med förskolebarn, 
samt med vänner från olika sociala praktiker. Enligt Säljö är kommunikation en mycket central faktor för 
lärande och utveckling på såväl kollektiv som individuell nivå (Säljö, 2000, s. 232). Han menar att allt vårt 
handlande och därmed även lärande och tänkande är situerad (Säljö, 2000, s. 135), det vill säga den beror 
på situationen eller kontexten man befinner sig i. Därför är det inte konstigt att just barn och kollegor 
benämns som den främsta motivationen att integrera datorn i förskolans arbetspraktik. Dessa grupper 
utgör grunden för förskolans kontext där de genom sitt aktiva deltagande lär någonting av varandra. 
Denna process benämns av Säljö som appropriering, när människan tar till sig omgivningens kunskaper, 
värderingar och gradvis gör de till sina egna (Säljö, 2000, s. 119).  

 

Kollegor, förskolebarn och även läroplanet för förskoleverksamheten skapar kontextuella villkor som 
spelar en avgörande roll på vilket sätt datorn kommer att användas i förskolan. Vissa förskolepedagoger 
försöker utgå ifrån barns behov när de integrerar datorn i förskoleverksamheten, andra inspireras av sina 
kollegor. De tredje vill inte ta ett initiativ att integrera datorn i jobbet eftersom läroplanen inte ställer något 
krav på att integrera datorn. Därmed ser vi att samma förskolas kontext och samma kontextuella villkor 
inspirerar pedagoger på olika sätt. Nämligen, förskolepedagoger som jobbar på samma avdelning och 
sysslar med samma barn kan ha väldigt olika datorvanor och syn till datorer. I detta mån skriver Säljö att 
alla människor inte påverkas på samma sätt av samma kontext eftersom vårt sätt att fungera i samma 
kontext kan ske på olika vis (Säljö, 2000, s. 130).    

 

De datorvanor som förskolepedagoger har fått från fritiden, genom datorutbildningen och interaktion med 
sina vänner, det vill säga från olika sociala praktiker, har på ett mer eller mindre sätt positivt bidragit till 
deras datorkunskaper, eftersom de har format och utvecklat pedagogers erfarenheter inom datorområdet.  
Detta leder oss till Säljös (2000) uttalande att den sociokulturella miljön där man verkar i kan forma och 
förstärka människans erfarenheter. I våra resultat ser vi att respondenterna skaffar sig olika grader av 
erfarenhet om datorer beroende av sociala praktiker. Exempelvis framkom det att datorutbildningen i 
jämförelse med fritidsdatavanor inte har någon klar relation till respondenters datavanor i jobbet. 
Nämligen respondenter som har fått någon sorts datorutbildning, uppger ibland att de använder datorn 
mindre än fyra gånger per månad och vice versa - vissa pedagoger som inte har fått någon datorutbildning 
använder datorn i jobbet varje arbetsdag. Det betyder att erfarenhet från fritiden ger mer kunnighet att 
använda datorn i förskoleverksamheten än det gör datautbildningen. I detta mån skriver Säljö att 
vardagliga kommunikativa och fysiska aktiviteter som samhället utgör i sig innehåller pedagogik som är 
ofta mer övertygande än formell undervisning, även om den formella undervisningen är också viktig 
(Säljö, 2000, s. 13).  

 

Vi såg i vår studie att datorutbildnings roll är ganska obefintlig i förskolepedagogers arbetspraktik. 
Respondenter uppger ofta att deras syn att använda datorn i jobbet antingen mindre eller inte alls har blivit 
påverkat av datautbildningen. Dessutom ser vi att det inte finns variation av datorprogram som pedagoger 
använder i verksamheten. Det tyder på att kunskaper som respondenter skaffar från datorutbildningen går 
inte riktig implementera i förskoleverksamheten. Exempelvis finns det respondenter som har fått 
datorutbildning men fortsätter använda datorn mindre än fyra gånger i veckan antingen för dokumentation 
eller för att söka information. I detta sammanhang menar Säljö att oförmågan att integrera artefakter i 
praktiken är de psykologiska och pedagogiska vetenskapernas stora svagheter, som gör artefakter 
abstrakta och verklighetsfrämmande (Säljö, 2000, s. 76).    
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I en miljö där det finns tillräcklig tillgång till datorer och internet, där förskolechefer och kollegor är 
positivt inställda till datorbruk i arbetet och där läroplanet uppmuntrar integration av IKT i verksamheten 
(Skolverket, 2006), erbjuds individer mer möjligheter till att använda datorer än i förskolor som inte vill 
använda sig av datorer. Därför kännetecknas våra förskolor med hög eller medelfrekvens 
datoranvändning. Detta kopplas till Gibsons miljöteori, som med affordances menar att, allt som erbjuds, 
tillhandhålls genom kontext och hur personer uppfattar redskapet/verktyget (Gibson, 1986, s.127). Vi bör 
dock säga att förskolans miljö inte är lika inbjudande för datorbruk än dess användande ute i samhället. I 
förskolans sociala praktik finns det en rad skyldigheter, där pedagoger framförallt måste ta hand om barn 
och deras trygghet, vilket gör att datoranvändningen inte kan prioriteras. Därmed kan vi säga att förskolan 
generellt som en social praktik i vis form begränsar datoranvändandet. Utifrån ett annat perspektiv så 
innebär affordances hur förskolepedagoger uppfattar datorn och ser vilka möjligheter som erbjuds eller 
ges. Erbjudandena om vad datorn kan göra för den enskilde förskolepedagogen kan skifta ganska mycket. 
Detta, då alla inte har lika mycket kunskap om ämnet, vilket gör att man inte ser de möjligheter som 
erbjuds.  
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9. Konklusion  
 
Vårt syfte med denna studie har varit att belysa förskolepedagogers bruk av datorer i förskolor. Detta 
gjorde vi genom att titta på olika aspekter av datoranvändandet hos förskolepedagoger. Den kunskap som 
vi erhållit genom uppsatsen handlar bland annat om, att pedagogers roll är central när det gäller hur datorn 
kommer att användas i förskoleverksamheten och hur barn kommer att ha tillgång till den. Vi insåg att 
pedagoger ofta använder datorer i deras arbetspraktik och de mest prioriterade datoraktiviteter är 
informationssökning och kommunikation. Analysen om de olika datorprogrammen visar bland annat att i 
genomsnitt använder pedagoger två till tre typer av program, vilket speglar deras otillräckliga kunskaper 
inom datorområdet. De förskolepedagoger som har en tillräckligt bra datorkunskapsnivå, använder datorn 
oftare i jobbet och med mer varierande syfte än deras kollegor. Det finns några pedagoger som använder 
datorns alla möjligheter som vi har föreslagit i enkäten, vilket betyder att tekniken är ganska väl integrerad 
i deras arbetspraktik. Till skillnad från dem finns det pedagoger som använder datorn bara för ett 
administrativt syfte. Dessa använder tekniken mindre än fyra gånger per månad och är mindre positiva till 
datorbruket i förskolor, så vi ser att denna grupp är helt enkelt tvungen att använda datorn för att ta hand 
om administrativa ärenden.  

 

Trots den tillfredställande tillgången på datorer och det breda användandet i de undersökta förskolorna, så 
märker vi att inte alla respondenter inser datorns möjligheter i undervisnings sammanhang. Men det finns 
ju pedagoger som gör det oavsett med vilka barnåldersgrupper sysslar de med. Vi ser att pedagoger som 
arbetar med stora barn, drar ofta sina datorvanor från fritiden till jobbet, men pedagoger som tar hand om 
små barn, minskar ofta sitt datorbruk i arbetsplatsen. Pedagoger i små barnsavdelningar söker ofta 
information och kommunicerar, medan pedagoger i stora barns avdelningar visar väldigt mångfaldig bild 
av datorbruket. Utifrån resultatet ser vi att pedagoger i stort sätt engagerar sig inte i barns användande av 
datorer. Studien visar även att pedagoger underskattar datorns multimediala egenskaper. Som en 
sammanfattande reflektion över resultaten kan vi säga att förskolepedagogers bruk av datorer inom en och 
samma förskola men även inom en och samma avdelning, är väldigt varierande. 

 

Vi anser att många av pedagoger behöver uppdatera sina datorkunskaper för att hålla sina kunskaper 
aktuella och förankrade, samt för att kunna använda tekniken på ett mer kreativt och effektivt sätt. Något 
som är intressant är att datautbildningen har ett obefintligt bidrag på respondenternas datavanor på jobbet. 
För att kunna förstå hur relevant deras datorutbildning är gentemot deras datorkunskaper och kanske även 
upptäcka brister i datorutbildningssystemet, tycker vi att det blir intressant och viktigt att i framtiden 
undersöka förskolepedagogers datorutbildning. Några andra frågor som har väckts under tiden uppsatsen 
genomförts är till exempel huruvida det finns skillnader mellan stads och landsbygdsskolors bruk av 
datorer. När vi sökte förskolor som kunde ställa upp på att genomföra en enkät på deras datorvanor, stötte 
vi på tre stycken förskolor som inte alls använde sig av datorer. Varför använde sig inte de av datorn? 
Finns det något som inverkar eller är det en hierarkisk fråga? Det finns många intressanta frågor som man 
kan studera runt ämnet och det finns många olika sätt att genomföra det. Med vår uppsats försökte vi 
förstå förskolepedagogernas bruk av datorer i arbetspraktiken och därmed bidra en till diskussion inom 
detta forskningsområde.  
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Bilaga 1  
 

Missivbrev  

Hej!  

Vi är två studenter från programmet Multimedia pedagogik- teknik på Stockholms universitet. Vi läser nu 
näst sista terminen och håller därmed på att skriva vår c-uppsats. Syftet med vår undersökning är att se 
om, och i så fall hur, förskolepedagoger/barnskötare använder datorer i sitt arbete.   

Tack till dig som har valt att hjälpa oss och härmed svara på vår enkät. Deltagandet i denna undersökning 
är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Denna enkät är anonym och de uppgifter 
som samlas in behandlas konfidentiellt. De personer som väljer att ställa upp kommer ej att kunna 
identifieras i vårt material. Underlaget kommer endast att behandlas som data i undersökningen.  

Tack för att du tog dig tid att besvara vår enkät!   
   
 
 
Enkätfrågor  
   
1.            Din ålder  
  ____  
   
2.            Hur många års erfarenhet har du som förskollärare/barnskötare?   
             ____  
   
3.            Har ni tillgång till dator på ert arbete?  

Ja 
Nej 
 

4.            Har ni tillräcklig tillgång på datorer i din förskola, enligt dig?   
Ja  
Nej 

   
5.            Hur ofta använder du datorer under din fritid?  

       Dagligen  
       Minst en gång i veckan  
       Mindre än 4 gånger per månad  
       Aldrig   

   
6.            Använder du datorer i arbetet?   

      Ja           
                   Nej  
 

7.            Hur ofta använder du datorer i arbetet?  
      4 - 5 dagar per vecka  
      1 - 3 dagar per vecka  
      Mindre än 4 gånger per månad  

                                Aldrig    
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8.          Har du någon datautbildning?  
     Ja  

Nej (Om du svarar nej på frågan, hoppa då vidare till fråga 10)  
   
9.         Vad tycker du om din datautbildning?           

Den är mycket bra 
Den är ganska bra 
Den är mindre bra 
Den är dålig 

  
10.       Vad tycker du om din datakunskap?                                                         

Den är mycket bra  
Den är tillräckligt bra och jag klarar bra med det  
Den är bra men jag vill gärna berika min kunskap inom området  
Den är dålig  

 
11.     Har din inställning till datoranvändning i jobbet påverkats av din datautbildning?  

I stort sätt  
Liten påverkan  
Inte alls  
Har inte deltagit i någon datautbildning  

     
12.      Datorn effektiviserar mitt jobb: 

Instämmer fullständigt 
Instämmer till stor del 
Instämmer till viss del 
Instämmer inte alls   

 
13.      Använder du datorer i kunskapsförmedlande sammanhang?  

Ja 
Nej    

  
14.      I vilket syfte använder du datorer på jobbet? (flera alternativ får förekomma) 

Privat surfande  
Administrativt användande för verksamheten 
Pedagogiskt syfte med barn  
Barns användande av datorer i förskolan  
Annat (ange vad) ___  
 

  
15.     Vilken typ av program använder du på jobbet? (flera alternativ får förekomma)  

Program för kommunikation  
Program för att söka information  
Dataspel  
Program för kalkylering  
Program för filmer  
Program för musik   
Annat (ange vad) ___   
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16.   Inom dataområdet bör vår förskola satsa på: (flera alternativ får förekomma) 
Fortbildning av lärare  
Flera datorer  
W Dagsläget är tillräckligt  
Annat (ange vad) ___  

 
17.   Min inställning till att använda datorer i förskolan har främst påverkats av  

Förskolebarn  
Kollegor  
Utbildning  
Vänner/bekanta 
Annat (ange vad) ___   
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Bilaga 2  
Datamatris 
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