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Abstract 
 

In this essay I have chosen to explore how computers are used in preschools. The study was 

done as a survey.  How does preschool seize the children´s culture? In today´s society ICT 

and computers are a big part of children´s everyday life and reflects on their upbringing. 

Since I am using computers as a pedagogical tool in teaching the children at my preschool, I 

find this topic interesting to explore. 

 

 Are the teacher´s using computers for an educational purpose with the children at 

preschools or are they using it in other ways? 

 

 Do the teachers think they have the required knowledge to computers usage in 

teaching the children in a pedagogical way? 

 

 What is the teacher´s attitude towards computers in preschool? 

 

The essay starts with a introductorial background section where I talk about my own 

experiences of using computers with the children in my preschool, and then referring to the 

society then and now, school law, curriculum, teachers' computer skills, media situation 

amongst children and young people, computer use in preschools/schools and health effects.    

I have composed a survey based on the answers of 50 teachers in 30 different preschools and 

in nine different municipalities.  

The result of the survey is reported and concludes with a part of discussion, where the results 

are put up against the introductorial background section. The essay concludes with a summary 

and my own conclusions. 

The main results of the survey show that teachers in preschool believe that computers can be 

used for an educational purpose with the children in many different ways of teaching. They 

consider that they need more knowledge and training in how to do it. According to the 

teachers, computers are used as a kind of babysitter, where the children sit and play games 

without the presence of an adult. 

 

 

 

 

Keywords: Computer, children's culture, preschool, IT. 
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Förord 

Detta skrivande har för mig varit en givande upplevelse och även om det många tillfällen 

känts svårt så har det gett mig otroliga erfarenheter och många nya tankar. 

Jag vill tacka min familj och då speciellt min sambo Roger som stått ut med mig och stöttat 

mig i mitt skrivande, då det upptagit nästan all min vakna tid av skrivande och funderingar. 

Jag vill också tacka mina klasskamrater och mina arbetskollegor för att ni hjälpte mig med att 

svara på min enkätundersökning som jag baserat min uppsats på. 
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1 Inledning 

1.1 Personliga utgångspunkter 

De flesta barn gör idag enligt studier sin debut vid datorn runt 2 års ålder. (Småungar & 

medier 2010) Det betyder att när många barn kommer till förskolan har de redan en kunskap 

om datorer. När de är 6 år och lämnar förskolan har de en erfarenhet av datorer på cirka 4 år 

(Mediekompass 2011). 

Vårt samhälle är idag präglat av IT och det finns datorer i nästan varje hem. IT är idag barns 

nya kultur som de växer upp med. Hur har vi i förskolan uppmärksammat denna förändring i 

samhället och barnens kunskap, tar vi tillvara på den? Jag har arbetat många år i förskolan och 

är intresserad av datorers användningsområden i verksamheten. Jag ser genom mitt eget 

användande av datorer tillsammans med barnen vilket fantastiskt redskap det är. Ett 

pedagogiskt hjälpmedel att använda tillsammans med barnen som ett komplement till den 

övriga verksamheten i förskolan.   

Jag använder datorn tillsammans med barnen på många olika sätt i min verksamhet på 

förskolan. Barn som har svårt med motoriken och att forma bokstäver med penna kan enkelt 

och på ett roligt sätt arbeta i Word programmet på datorn genom att trycka på tangenterna och 

skriva bokstäver. De lär sig att skriva sitt namn och att känna igen bokstäverna. Detta är ett 

sätt att lyfta och se det enskilda barnets förmågor. 

Jag har tillsammans med barnen gjort flertalet sagoböcker. Barnen får i uppgift att hitta på en 

berättelse som jag skriver ner på papper. De ritar sedan illustrationer till sin text som vi 

scannar in på datorn. Sedan så skriver vi texten som barnen hittat på till varje bild i 

programmet Power Point och skriver ut bilderna på skrivaren. Vi sätter sedan ihop 

sagoböckerna. Ibland så spelar barnen in berättelsen genom att prata i en mikrofon till 

bilderna på datorn och vi får en Power Point presentations med ljud, text och bild att titta och 

lyssna på. Detta är ett skapande som utmanar barnen i kreativitet, teknik och att förstå 

sammanhang. 

Datorn är också ett bra sätt att utmana barnen att fundera kring fantasi och verklighet. Är allt 

som man ser på riktigt? Idag möts barnen av mycket reklam, filmer och tv spel där det gäller 

att lära sig att sortera sina intryck och att kunna lägga in egna värderingar och inte tro på allt 

man ser. Jag utmanar barnen genom att jag lägger in bilder på olika djur och lägger sedan på 
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ett ljud från ett annat djur. Exempel: En bild på en groda som låter som en häst. Barnen får 

fundera på om det kan vara så som de ser och hör. Barnen får också säga någonting som de 

skulle vilja göra men som man egentligen inte kan eller får. Exempel: Sitta uppe på lampan. 

Jag tar då ett kort på barnet när det sitter på en stol och ett kort på omgivningen och lampan. 

Vi går tillsammans till datorn och lägger in de två bilderna i ett bildbehandlingsprogram. På 

bilden på barnet där klipper jag bort allt runt omkring barnet och sen flyttar vi bilden på det 

sittande barnet till bilden på omgivningen och lampan. Vi krymper tillsammans barnet till 

lagom storlek och sätter det på lampan. Nu har vi en bild där barnet sitter på lampan men som 

inte är på riktigt. Med dessa övningar utmanar jag barnen i deras fantasi och kreativitet och de 

får en förståelse för att en bild inte alltid behöver förmedla det man först tror att man ser. 

Barnen använder också datorn till att ta reda på saker som de funderar på, till exempel ett 

projektarbete de håller på med. Med hjälp av oss pedagoger kan vi söka oss fram till många 

svar på datorn eller hitta bilder på sådant som vi tillsammans undrar över. 

Jag ser ett stort pedagogiskt värde i att använda datorn på många olika sätt tillsammans med 

barnen. Att utmana och utforska tillsammans, att ta tillvara på deras kunskaper och att ge dem 

ett komplement till att spela spel. Det är också viktigt att märkvärdiggöra och visa upp det 

som barnen gör för att stärka självkänslan till vilket datorn är ett utmärkt redskap att använda. 

Andra aspekter är: Hur bra är det att barnen får sitta och spela spel utan att det är en vuxen 

närvarande? Även om barnen spelar det som vi vuxna kallar pedagogiska spel så kan man 

fråga sig om de är pedagogiska om det inte finns en vuxen närvarande. Vi vet ju inte vad som 

sker vid datorerna. Jag anser inte att de pedagogiska spelen är att förkasta men enligt min 

egen erfarenhet så kan jag se att det finns så mycket annat att erbjuda barnen inom IT. 

Är det bra för små barn att sitta vid en dator en längre stund?  Hur ska datorer användas på 

förskolan? Det här är frågor som jag tror att många ställer sig idag. 

Jag har valt att utforska hur datorer används idag på förskolor och hur pedagogernas 

förhållningssätt till barns nya kultur förhåller sig. 
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2 Bakgrund 

2.1 Det kulturella samhället förr och nu 

Det kulturella samhället och dess betydelse har speglats genom olika framstående pedagoger 

bland annat Vygotskij (1896-1934) och Dewey (1859-1952) som under sina verksamma år 

framhävde dessa aspekter i sina teorier om barnets utveckling. De anser båda att individen 

utvecklas genom samhället och det sociala sammanhanget. Utvecklingen anser Vygotskij sker 

i sin tids sociala och historiska tidpunkt. Samhället och samhällsklimatet och den omgivande 

kulturen har stor betydelse för barnets utveckling (Bråten 1998).                                        

”Dewey förespråkar en utbildning som utgår från individens intresse och som ställer stora 

krav på lärarens ämnesmässiga och pedagogiska kunskaper” (Dewey 2004, s.17).  

Tiden för de olika kulturella redskapen förändras tillsammans med hur samhället styrs, idag 

har datorer en stor påverkan på vårt samhälle och på vår sociokulturella uppväxt. 

Det nya IT samhället och barns sätt att utöva sin barndom speglar barnens kultur, ”Barn 

skapar egna förståelser genom sitt datorbruk och genom att använda de diskurser de känner 

till om barndom, teknik, barn och datorer som får betydelse både för deras eget agerande i 

relation till sin omgivning” (Johansson 2000, s.250). 

”Under de senaste tio åren har det skett ett paradigmskifte vad gäller synen på kultur för barn 

och unga. Inom barnkulturforskningen talar man idag om kultur för barn, kultur med barn 

samt kultur av barn. Dessa olika former överlappar och samspelar med varandra. I och med 

det nya paradigmet erkänns barn som kompetenta medskapare av sin egen kultur” (Statens 

kulturråd 2010, s.5). 

2.1.1 Den nya skollagen                                                                                                                                                  

Från 1 juli 2011 kommer en ny skollag att gälla där förskolan ingår som en egen skolform och 

blir det första steget i utbildningen. I skollagen står det att läsa om förskolan: 

”2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 

omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas 

så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga 
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kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning” 

(Utbildningsdepartementet 2011, s.30). 

2.1.2  Reviderad läroplan för förskolan 

Statens skolverk fick på uppdrag av regeringen sätta ihop en arbetsgrupp som skulle arbeta 

fram och föreslå förtydliganden och kompletteringar till Lpfö98, läroplanen för förskolan.  

Den 30 september 2009 redovisades dessa förslag till regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). Dessa förslag bestod i förtydliganden av mål och riktlinjer bland 

annat inom barns språkliga och matematiska utveckling samt naturvetenskap och teknik.          

I uppdraget ingick att samråda med forskare inom förskoleområdet, kommunrepresentanter 

och fackförbund. Detta gjordes i samband med att den nya skollagen lades fram med dess nya 

läroplaner för förskola och skola. 

2.1.3 Utgångspunkter för förskolans reviderade läroplan 

Det har utgivits en promemoria som har tagits fram av Utbildningsdepartementet som 

beskriver bakgrunden till de förtydliganden och kompletteringar som gjorts i läroplanen. 

Utgångspunkterna i den nya reviderade läroplanen för förskolan var att det pedagogiska 

uppdraget ska fortsätta med omvårdnad, fostran och lärande som ska kvarstå som en helhet. 

”Verksamheten i förskolan ska främja barns utveckling, kreativitet och lärande. Ett lekfullt 

lärande har betydelser för barnets framtida skolgång” (Utbildningsdepartementet 2011, s.4). 

”Förskolan bör i högre utsträckning ge tidig stimulans för barns språkliga och matematiska 

intresse utifrån det enskilda barnets erfarenheter, intressen, behov och förutsättningar” 

(Utbildningsdepartementet 2011, s.4). 

I några utav målen som arbetsgruppen förtydligat står att förskolan ska sträva efter att varje 

barn: 

 ”utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 

uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. 

 Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra. 
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 Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner. 

 Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att 

använda sig av, tolka och samtala om dessa” 

(Utbildningsdepartementet 2011, s.6). 

2.1.4 Skälen till de nya förslagen 

Barn idag lever i en vardag där det hela tiden finns en tecken och bildkultur. Förskolan ska ha 

en öppen syn på barns egen kultur och ta till vara på den i verksamheten. Barn kan lära av 

varandra och i interaktion med engagerade vuxna. 

”Förskolan har stor betydelse för barns möjlighet att förstå och kunna använda denna kultur och 

kommunikationsteknik, gester, symboler, bilder och musik räknas numera in i ett bredare 

perspektiv på vad läsa och skriva kan innebära. I förskolan kan barn uppmuntras att använda och 

utforska olika kommunikativa redskap och medier för att stödja och utmana barns språkliga och 

kommunikativa utveckling” (Utbildningsdepartementet 2011, s. 6-7). 

Målet fokuserar på att utveckla barns intresse för att tolka bilder, texter och olika medier. I 

förskolan ska barn ha möjlighet att förstå bilders och texters kommunikativa budskap och använda 

medier av olika slag. Utöver böcker har film, spel och användning av digitala medier kommit att 

bli viktiga inslag i förskolans text- och bildvärldar, vilket kan bidra till att barn utvecklar digital 

kompetens (Utbildningsdepartementet 2011, s. 9). 

 

2.2 Pedagogernas datorkompetens 

2.2.1 Kompetensutveckling 

Skolverket såg också i samband med att man förtydligade mål och riktlinjer att förskollärare 

och barnskötare har ett behov utav kompetensutveckling. Skolverket belyste detta behov i sin 

utredning och nu genomförs en fortbildningssatsning, det så kallade förskolelyftet för 

pedagoger i förskolan. Detta förskolelyft omfattar kurser för barnskötare och förskolelärare på 

högskolor och universitet runt om i Sverige. Det första förskolelyftet startade år 2009 med 

syfte att utveckla förskolepersonalen i takt med att förskolans uppdrag förtydligades i 

läroplanen. Förskolelyftet finns hösten 2011 på 25 platser i Sverige. Och de ca.1 600 platserna 

är fördelade mellan barnskötare och förskolelärare. De prioriterade områdena för fortbildning 

är: 
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 ”barns språkliga och kommunikativa 

utveckling, 

 barns matematiska utveckling 

 och för förskollärare och pedagogiska 

ledare: uppföljning, utvärdering och utveckling” 

(Skolverket 2011, s.12) 

2.2.2 Lärarmaterial för pedagoger 

Mediekompass har 2011 kommit ut med övningar för pedagoger att göra tillsammans med 

barnen för att ge pedagogerna hjälp i att möta barnen i deras IT användning. 

Mediekompass (tidigare Tidningen i Skolan) är en icke-kommersiell och opolitisk verksamhet 

som har till uppgift att hjälpa skolan med undervisning om och med dagstidningar och andra 

medier. Bakom Mediekompass står TU (Tidningsutgivarna). 

Nästan hälften av alla 2-åringar har använt datorn någon gång. Det betyder att när barnen kommer 

till skolan, som sexåringar, har de en datorfarenhet på fyra år. Internetanvändare blir de när de är 

cirka 4 år. Sexåringar har alltså använt nätet en tredjedel av sitt liv när de kommer till skolan. På 

webben spelar de spel, tittar på film och ser olika slags filmklipp (Mediekompass 2011, s 2). 

 

 2.2.3 Datorn i utbildningen                                                                 

Dr. Elisabeth Nihlfors skriver i en artikel i tidskriften Diu (dator i utbildningen) om IKT
1
 som 

något som vi måste förhålla oss till. IKT möter vi dagligen i samhället. Vilka kunskaper 

behövs år 2026 för våra ungdomar då många av 2 åringarna som finns i förskolan idag går ut 

gymnasiet. Hon anser att det krävs pedagoger som kan möta barnen i deras kunskap och ge 

dem andra erfarenheter än de som de redan har. Vi måste vara lyhörda för vad barn idag kan 

och är intresserade av. Nihlfors anser att IKT ingår i dagens baskunskaper. 

Alla barn har inte växt upp med tillgång till datorer. Här måste förskolan kompensera en erfarenhet 

som flertalet har så inte en del barn redan från start hamnar på efterkälken. IKT ingår i dagens 

baskunskaper (Nihlfors 2009 s.17). 

 

 

                                                           
1
 Informations- och kommunikationsteknik 
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2.2.4 Datorn – ett hot? 

Agneta Ljung – Djärf  har skrivit ett avhandlingsarbete inriktat mot datoranvändande i 

förskolan. Hon skriver även ett kapitel i boken Utmaningar och e – frestelser it och skolans 

lärkultur (2002) där hon utgår från sitt material ur sin avhandling. Hon har sett att 

användandet av datorer bland pedagoger skiljer sig åt och det är stor skillnad bland 

pedagogerna hur och om de använder datorer över huvud taget i förskolan.   

Många barn har idag datorer som ett vardagligt inslag, den finns i hemmamiljön och används 

av barnen så gott som dagligen. De kommer i kontakt med den genom hemmet, föräldrarnas 

arbetsplats, bibliotek och i samhället i stort. För barnen är inte datorer något nytt utan en 

vardaglig företeelse. De vuxna däremot ser datorer som något nytt, något som de inte alltid 

vet hur de ska förhålla sig till. Ljung-Djärf menar att det är viktigt att de vuxna utvecklar 

digital kompetens för att hålla jämna steg med barnen. Pedagogerna hon pratat med ser att 

datorn ger barnen något att göra men hon säger sig inte i sin undersökning kunna utröna om 

de tycker att datoranvändande är något de anser vara värdefullt för barns lärande i förskolan. 

De förknippar mest datorn med något som har med barnens framtid att göra, en sorts 

förberedelse för något som man borde veta lite om när man börjar skolan. I hennes 

undersökning får pedagogernas uttalande om datorn den att framstå som ett hot mot den 

övriga verksamheten i förskolan. Den beskrivs som i liten utsträckning berikande för 

verksamheten. Hon skriver vidare om barnen verkligen lär sig något av att använda datorer i 

förskolan och vad det i så fall är. Pedagogernas syn på datorn är väsentlig för hur den används 

och om den ger någon kunskap till barnen (Ljung – Djärf 2002). 

2.2.5 Hjälp i det pedagogiska arbetet 

Anita Hildén skriver i sin bok Datorlek i förskolan hur vi pedagoger planerar allt vårt arbete i 

förskolan pedagogiskt och hur viktigt det också är att vi planerar datorleken för barnen vid 

datorerna  på ett pedagogiskt sätt. ”den vuxnes roll som inspiratör kan inte nog poängteras” 

(Hildén 2005, s.12). Hildén anser vidare att det är viktigt att den vuxne som ska arbeta med                                                                                                                

barn vid datorerna har kunskap om programmen som ska användas. Detta gäller också olika 

pedagogiska spel som barnen ska använda för att se vilka pedagogiska syften programmen 

har. Hon skriver vidare om att det är viktigt att ta reda på barnens kunskaper innan man 

placerar barnen på egen hand vid datorn för att de ska kunna hantera dataprogrammen utefter 
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dess syfte (ibid  s.15). Datorns placering är viktig för att pedagogerna ska kunna ha uppsikt 

över den och lätt kunna finnas till hands. Det är viktigt att tänka på höjd vid placeringen av 

datorn och allra bäst är det om barnen kan stå upp då det är lätt att byta plats med varandra 

och att turas om (ibid s 18). Viktigt också med skrivarens placering då det möjliggör för 

barnen att följa när utskriften växer fram. Högtalare behövs så att barnen kan höra ljudet i det 

som sägs i spelen eller det ljud som man väljer att spela in.” Utifrån förskolans värdegrund 

bör personalgruppen komma fram till en målsättning med datorarbetet” (ibid s.66). Det vill 

säga vad barnen ska klara av för att använda datorn så som att hantera musen, klicka och 

starta ett program, vara aktiv i programmet som de använder och kunna avsluta programmet. 

Hon beskriver i boken hur man väljer pedagogiska program för barn med olika svårigheter, 

hur man gör dokumentationer, lekskriver och hon beskriver också en del pedagogiska 

spelprogram.  

I boken Tillkopplad eller frånkopplad skrivs det en del om hur man väljer olika dataprogram 

och vad som är viktigt att tänka på. Att ha ett mål med programmet man väljer och att det ska 

relatera till barnets ålder. Att som vuxen själv först spela programmet för att känna till 

innehållet. Som vuxen förhålla sig kritiskt till programmets innehåll och fundera på om 

programmet ger utmaningar till barnet. Och hur viktigt det är som vuxen att göra barnet 

sällskap vid datorn när det utforskar programmet för att det ska bli en kunskapsutveckling för 

barnet (Healy 1999, s.47-54). 

 

2.3 Små barn och datorer 

2.3.1 Mediesituationen bland barn och unga 

Medierådet är en kommitté tillsatt av Regeringskansliet. De arbetar med mediesituationen 

bland barn och unga och med frågor om mediepåverkan. De har tagit fram rapporter om 

medieanvändning bland barn och unga sedan år 2005. Rapporten som gavs ut 2010 studerade 

för första gången barn mellan 2-9 år och deras medieanvändning. Man intervjuade föräldrar 

via en enkät som fick svara på ett antal frågor om bland annat barnens IT användning.  62% 

av de tillfrågade föräldrarna svarade. Rapporten visar att övervägande delen av antalet barn 

mellan 2-5 år har tillgång till datorer och internet i hemmet. Det framkommer också i 

undersökningen att de yngsta barnen använder sig av internet och där debutåldern är cirka 4 

år. 2-5 åringar använder datorer hemma i genomsnitt 1-2 timmar per dag (Medierådet 2010). 
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67 % av de yngst barnens (2-5 år)föräldrar som tillfrågats svarar att de använder dator. Bland de 

allra yngsta, 2 åringarna har 43 % någon gång använt dator. Den vanligaste sysselsättningen är att 

spela olika spel. Men 30 % av barnen  använder datorer till att rita, måla digitalt och lyssna på 

musik i datorn.(Medierådet  2010, s.18) 

2-5 åringarna använder sig av internet där sajten Bolibompa(svt.se) dominerar. 17 % svarar också 

att barnen besöker sajten Youtube (Ibid s. 19). 

2.3.2 Mötet mellan barn och datorer 

Boken Bland barn och datorer (Alexandersson, Linderoth, Lindö 2001) bygger på ett 

forskningsprojekt med olika delstudier om barn och datoranvändning i förskolan och skolan 

och om mötet mellan barn och datorer.  Projektet finansierades av forskningsmedel från 

Högskoleverket och har redovisats i rapporten Dra den dit och lägg den där. Man frågar sig 

genom olika studier om den pedagogiska verksamheten blir bättre med hjälp av datorer, 

internet och nätverk som byggs ut. Datorers förmåga att höja kvalitet och förbättra inlärning 

får stå tillbaka för en ofta anförd anledning att skolan försummar pedagogikens betydelse 

tillsammans med tekniken. Studien visar att barnen ofta lämnades ensamma vid datorerna och 

pedagogerna deltog inte i det som skedde där.  I undersökningarna som gjordes är det endast 

vid ett fåtal tillfällen som datorer och dess program ingår i den ordinarie verksamheten. I 

studien kunde man se att barns möte med IKT präglades av de sociala och kulturella 

erfarenheter som barnet hade med sig. Man såg vidare att det datorer erbjöd möjligheter till 

lärande och kreativitet och logiskt tänkande. Det fanns rum för samspel barnen emellan men 

tenderade att minska barnens verbala kommunikation. Det framkom däremot att den skriftliga 

förmågan utvecklades. I undersökningen såg man också att datoranvändningen kan bidra till 

förskolans och skolans utveckling. Barnen påverkades starkt av pedagogernas förhållningssätt 

till datorn då flertalet av pedagogerna inte hade någon utbildning inom IKT och bristande 

datorerfarenheter (Alexandersson, Linderoth, Lindö 2001). 

2.3.3 Datorer som redskap 

Anna Klerfeldt skriver i sin avhandling Barns multimediala berättande. En länk mellan 

mediakultur och pedagogisk praktik (2007) om hur datorn kan användas som ett redskap för 

barns berättande och om att pedagoger i förskolan måste kunna möta barns mediaintresse. 

Klerfelds studier visar att pedagogerna kan möta barnens mediaintresse i lek, ljud, bild, 

bildspel men att det är långt ifrån alla barn som har en vuxen att dela sina erfarenheter med. 

Klerfeldt skriver också om vikten av att en vuxen är närvarande vid datorerna tillsammans 

med barnen för att interagera och skapa meningsfulla sammanhang. ”För att pedagoger ska 
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klara att kunna ändra position menar jag att medvetenhet krävs om vad den barndom som barn 

erbjuds idag innebär och vilka förändringar nya verktyg kan leda till i barns liv (Klerfeldt 

2007, s.116). 

 

Klerfeldt har också skrivit ett kapitel i boken Utmaningar och frestelser, it och skolan 

lärkultur (2002) där hon också poängterar att datorn idag har en plats i barnens värld. I 

hemmet så spelar barnen oftast spel på datorn, i förskolan har pedagogerna ett uppdrag som 

kräver att de tänker igenom och tar ställning till hur datorer ska användas i den pedagogiska 

verksamheten ”Det är svårt för pedagoger idag att hänga med i barns olika kulturer och risken 

är stor att det uppstår en kunskapsklyfta mellan pedagoger och barn” (Klerfeldt 2002, s.258). 

Hon skriver vidare om hur pedagogerna omger barnen i förskolan med böcker, högläsning 

och teater, det vill säga vuxnas kultur för barn. Klerfeldt menar att synen på barns kultur är            

” sprungen ur en föråldrad förskoletradition där barns behov av omsorg och skydd leder till att 

den vuxne bestämmer vad barnen behöver” (Klerfeldt 2002, s.259). Vi vuxna behöver lära oss 

att omskapa och ta till oss den kultur i samhället som hela tiden förändras. 

 

2.4 Datoranvändning i förskola, skola 

2.4.1 Behovet av den nya tekniken 

Dr Elisabeth Nihlfors skriver i sin rapport Kunskap vidgar världen 

– Globaliseringens inverkan på skola och lärande om, IKT till Globaliseringsrådet
2
 att 

behovet av att så många som möjligt ska ha tillgång till den nya tekniken som idag tillhör vår 

vardag. ”Detta riskerar annars att bli en ny klassfråga – mellan de som har och de som inte har 

tillgång” (Nihlfors 2008, s.70). 

 

Dagens barn och ungdomar växer upp i en värld fylld av medier, mediekulturer stundtals i en värld 

skild från vad föräldrar och andra närstående förstår eller ens anar. En del barn och unga lär sig 

tidigt hantera tekniken och lär sig hantera flera saker samtidigt. Om informationsproblemet kan 

anses vara löst kvarstår kunskapsproblemet (Ibid  s.70). 

                                                           
2
 Globaliseringsrådet var 2007–2009 ett kansli inom utbildningsdepartementet som hade till uppgift att lägga 

fram en strategi för hur Sverige skall möta globaliseringens utmaningar och tillvarata globaliseringens 

möjligheter. Den hade till uppgift att föra debatt och upplysa om globaliseringen. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Utbildningsdepartementet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Globalisering
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Att lära sig värdera vad som är viktigt, riktigt och relevant information för det jag söker är inte helt 

lätt. Kritiskt tänkande blir ännu viktigare när jag hämtar in, tolkar och bearbetar information. 

 

 Det är en utmaning för skolan att använda den teknik barn- och ungdomar kan i ett nytt 

sammanhang; ett sätt att bejaka och utmana deras kunskaper i lärandesituationen.                   

Lärare ska  ha möjlighet att arbeta med modern teknik som ett av flera verktyg.                

Smartboard likväl som whiteboard borde vara standard så att kollegor nära och på distans kan 

medverka i undervisningssituationen.    

IKT måste snabbt bli ett av flera redskap i lärandet inte ett mål i sig, vilket kräver fortsatt 

metodutveckling  ( Nihlfors 2008, s.70-71). 

 

2.4.2 Internetanvändningen idag 

Medierådet har presenterat en forskningsrapport: Unga svenskar och internet (2009) är 

framtagen  av Olle Findahl, forskningsledare vid World Internet Institute. Han har undersökt 

internetanvändningen hos barn och unga. Han beskriver i sin rapport att nybörjaråldern för att 

ha använt Internet har sjunkit sedan år 2000 med ett år för varje år som gått, det visar sig då 

att på nio år har nybörjaråldern sjunkit från att ha varit 13 år till att vara 4 år. De flesta barn 

har datorer i sin hemmiljö och använder den dagligen och när barnen börjar skolan så har de 

redan en stor vana av datorer. Det visar sig däremot i hans rapport att skolan inte använder sig 

av datorer i sitt skolarbete särskilt frekvent och det är ovanligt att eleverna får skoluppgifter 

där de behöver hämta kunskap och information från Internet. Det är först i övre tonåren som 

eleverna använder sig av Internet oftare i skolarbetet. Samtidigt så säger eleverna själva att de 

ser Internet som en stor resurs där man kan hitta fakta och information och få hjälp i sitt 

skolarbete (Medierådet 2009). 

 

2.5 Hälsoeffekter 

2.5.1 Aggressivitet 

Statens folkhälsoinstitut har publicerat en forskningsrapport kring barn, tv- och datorspelande 

baserade på olika studier i ämnet som gjorts. Studierna är baserade på sökningar gjorda på 8 

olika databaser.  Totalt identifierades 30 studier, varav 26 experiment och 4 prospektiva 
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longitudinella
3
 studier. De flesta av studierna var gjorda i USA. I Sverige har det än så länge 

inte presenterats någon forskning som visar på hur ungdomar påverkas av att spela dataspel. 

(Lager & Bremberg 2005) 

 

Genomgången ger starkt stöd för att datorspelande ger positiva effekter på spatiala förmågor
4
 och 

på reaktionstid . De spatiala förmågorna används i problemlösning och är viktiga delar av vår 

intelligens. Det vetenskapliga stödet för negativa effekter som aggressivitet och övervikt är 

svagt/oklart. Forskningen ger visserligen begränsat stöd för att spelande leder till val av aggressiva 

leksaker men det är oklart hur detta bäst tolkas eftersom studierna inte ger något stöd för samband 

mellan spelande och aggressiva känslor, tankar eller beteenden - trots att dessa hälsoeffekter är väl 

studerade. För aggressiva tankar har en motsatt effekt påvisats, det vill säga minskad förekomst av 

aggressiva tankar i den undersökta grupp som spelat datorspel (Lager & Bremberg 2005, s.5). 

 

2.5.2 Övervikt 

Två prospektiva longitudinella studier av effekter på övervikt identifierades, I den ena studien 

påvisades ökad förekomst av övervikt bland datorspelade flickor efter ett år. Denna effekt hade 

dock försvunnit efter två år och på pojkar påvisades ingen effekt vare sig efter ett eller två år. I den 

andra studien sågs inga effekter av datorspelande (Lager & Bremberg 2005, s 13). 

2.5.3 Märkning 

2003 kom en märkning på tv och dataspel, PEGI
5
. Det visar med hjälp av symboler om spelet 

innehåller våld, grovt språk, om det är skrämmande, innehåller diskriminering, sex och naket, 

handlar om droger och en åldersgräns. Detta för att hjälpa bland annat vuxna att se om spelen 

barnen spelar är lämpliga för sin ålder (Ungdomsstyrelsen 2006, s.2). 

 

 

 

                                                           
3
 Den försöksgrupp grupp man väljer ut delas in i minst två olika grupper vid studiens början och sen ser man om  

utfallet skiljer sig mellan deltagarna efter en viss tidsperiod. Man följer sedan upp studieobjekten och gör 

upprepade mätningar på dem. 

4
 Rumsuppfattning samt förmåga att tankemässigt hantera former och mönster 

5
 PEGI - Pan European Game Information 
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3 Syfte 

Mitt syfte är att ta reda på hur pedagogerna i förskolan använder datorer tillsammans med 

barnen som ett pedagogiskt redskap och hjälpmedel i undervisningen. Jag vill också 

undersöka om dagens förskolepersonal anser sig ha tillräckliga kunskaper för att använda 

datorer som ett pedagogiskt hjälpmedel i förskolan, om de tillsammans med barnen utmanar 

och utforskar datorers möjligheter utifrån sina kunskaper och erfarenheter inom IT.  Detta 

utifrån dagens IT samhälle och som idag har blivit våra förskolebarns barns nya kultur. 

 

4 Frågeställningar 

 Hur används datorer i förskolan bland förskolebarnen? 

 Anser sig pedagogerna ha tillräcklig kunskap i hur man kan använda datorer i 

verksamheten? 

 Vad har pedagoger på förskolan för inställning till att arbeta med datorer som ett 

pedagogiskt redskap? 

 Tar vi till vara på barnens kunskaper om IT i förskolan? 
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5 Undersökningsmetod 

5.1 Enkätundersökning 

Jag valde att använda mig av en enkätundersökning för att jag ansåg att det var ett bra sätt att 

få svar på mina frågor. Jag formulerade frågor utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Jag 

använde mig av frågor med färdiga svarsalternativ och av öppna frågor för att individerna 

skulle ges utrymme att själva få skriva sina svar. Jag valde att använda mig av de två sätten 

för att de kunde komplettera varandra i undersökningen. 

 

5.2 Urval 

För att undersöka mina frågeställningar så bestämde jag mig för att använda mig av mina 

studentkollegor på Södertörns högskola som alla går på den interkulturella 

förskollärarutbildningen på distans. Alla arbetar på förskola eller som dagbarnvårdare 

samtidigt som de studerar. Jag valde detta för att få ett så stort urval av förskolor och 

kommuner som möjligt, och för att kunna se undersökningen ur ett lite större perspektiv än 

om jag hade valt att undersöka endast en förskola. 

Jag skickade ut enkäten vilket var 63 stycken per e-post till de studerande med ett följebrev. 

(se bilaga 1) Efter två veckor skickade jag också ut en påminnelse via kursens webbsida. 

Ytterligare en vecka senare så skickade jag en ny påminnelse på samma sätt. 

Jag delade också ut samma enkät (se bilaga 2) till mina kollegor på min arbetsplats, 15 

stycken. Jag fick sammanlagt in 50 av 78 enkäter (64%) som jag bearbetade och analyserade. 

Bortfallet var ganska stort bland mina studentkollegor och kanske beror det på att inte alla 

läser sin e-post. Detta bortfall får tas med i beräkningen när resultat redovisas. 

 

5.3 Enkätsvar 

De 50 enkätsvaren baserar sig på 9 stycken olika kommuner och 2 stycken som inte uppgett 

kommun. Enkätsvaren är från 30 stycken olika förskolor och från 5 stycken som inte uppgett 

förskola. 1 svar från en dagbarnvårdare som har verksamheten i sitt eget hem. 
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5.4 Bearbetning och analys 

Jag väntade in enkätsvaren som kom in efter mina två påminnelser per mail innan jag började 

sammanställa svaren. Jag har valt att sammanställa mina resultat i diagram, tabeller, 

punktlistor, citat från enkäterna och min egen sammanställning. Detta för att få en varierad 

läsning och som Stukát skriver ” Gör resultatredovisningen till en spännande läsning och inte 

bara en torr beskrivning” (Stukát 2005, s. 140).  

Frågorna med färdiga svarsalternativen sammanställde jag i diagram och tabeller gjorda i 

dator programmet Word -07. Jag valde detta för att lättare åskådliggöra resultatet på ett tydligt 

sätt och för att se likheter och skillnader i svaren. ”Tabeller och figurer kan göra resultatet mer 

begripligt och intressant, en bild säger mer än tusen ord” (Stukát 2005, s. 137). Punktlistor 

använde jag för att underlätta läsningen av svaren på de öppna frågorna, där pedagogerna 

själva skrivit egna svar. Jag har använt mig av procentredovisning för att förtydliga vissa 

resultat. Jag har även valt att ta med pedagogernas egna citat då jag i vissa fall tyckt att de 

varit intressanta för läsaren att ta del av. Jag har också använt mig av egna sammanställningar 

i löpande text där svaren varit korta och jag inte ansett att någon annan framställning varit att 

föredra. 

 

5.5 Åldersfördelning 

Åldersfördelningen på de som svarade på enkäterna förhöll sig enligt detta 

 6 stycken som svarade är mellan 26-35 år 

 24 stycken som svarade är mellan 36-45 år 

 17 stycken som svarade är mellan 46-55 år 

 3 stycken som svarade är mellan 56-65 år 

Det var en man som svarade på enkäten men jag har valt att inte ta någon hänsyn till 

genusperspektivet i min undersökning. Det går inte heller att se något samband med ålder och 

de resultat som framkommit i undersökningen. 

 



21 

 

6 Resultat av undersökningen 

Resultatet redovisas under tre rubriker:  

 Pedagogers användning av datorer 

 Barnens användning av datorer i förskolan 

 Datorn som pedagogiskt hjälpmedel 

 

6.1 Pedagogernas egen användning av datorer 

6.1.1 Hur ofta använder pedagogerna en dator? 

44 stycken utav 50 har svarat att de använder sig av en dator varje dag. 4 använder dator 3-6 

gånger i veckan och 2 stycken använder dator 1-2 gånger i veckan. Alla har svarat att man 

använder sig av datorer både hemma och på arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att 88 % av de som svarat på enkäten använder sig av en  dator varje dag. Alla 

har uppgivit att de använder sig av datorer varje vecka och att de använder sig av dem både 

hemma och på jobbet vilket visar på en hög användning och tillgång till datorer bland de 

tillfrågade pedagogerna. 
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   Figur 1.  Antal pedagoger/tillfälle 
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6.1.2 Vad använder pedagogerna datorn till? 

Vad använder sig pedagogerna av själva när de använder datorn? Färdiga svarsalternativ 

fanns och det var möjligt att använda sig av så många man ville.  

Man kan se av svaren att alla använder sig av datorn på många olika sätt. Alla 50 som svarat 

har uppgett att de hanterar sin e-post. 49 stycken använder internet. 47 stycken söker 

information. 45 stycken hanterar bilder. 37 stycken har uppgett att de använder 

Officeprogram. 11 stycken spelar spel och 3 stycken spelar in ljud. 
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 Figur 2: Antal svar/ aktivitet  

8 stycken har uppgivit svarsalternativet annat och uppgav att de:  

 Arbetar med musik 

 Skolarbete, 

 Scannar  

 Redigerar film 

  Skapar hemsidor  

 Ser på film 

 För över ljudfiler till mp3 

 Chattar 

Här visar undersökningen att pedagogerna använder sig av och har erfarenhet av datorer inom 

många olika användningsområden. 
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6.1.3 Hur ser datorutbildningen ut bland pedagogerna? 

24 stycken av 50 svarade att de inte hade någon utbildning alls. 

Övriga 26 svarade de att de hade en eller flera datautbildningar.  

 

Tabell 1: Antal utbildningar som pedagogerna uppgivit att de har 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet av undersökningen visar att 52% av  de som svarat har någon form av 

datautbildning. Datorutbildningarna som framkom i resultatet är främst grundkurser och 

kurser i Officepaketet som innefattar bland annat: Word, Excel, PowerPoint. 

 

 

 

                                                           
6
 PIM utbildning:(Praktisk IT och mediekompetens) är en utbildning som skolverket tillhandahåller för 

Sveriges kommuner. Denna utbildning lär deltagarna grundläggande kunskaper inom IT. Man 

examineras på fem olika nivåer och får sedan ett PIM bevis. Kommunerna måste ingå avtal med 

Myndigheten för skolutveckling där endast dessa kommuner kan tillhandahålla denna tjänst till sina 

pedagoger på förskola och skola (Skolverket 2011). 

 

 

Utbildningar Antal 

Data grundkurs 9 

Kurs i Office paketet 4 

Kurs photoshop/bildhantering 
Kurs i Power Point 

4 
3 

Kurs i kommunens eget mailsystem 2 

Kurs i att hantera förskolans hemsida 2 

PIM utbildning6 2 

Datoranvändning på gymnasiet 
Komvux utb. I dataprogrammering 

2 
1  

Ej preciserat 
 
Totalt 

4 
 
33 
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6.1.4 Finns det datorer för pedagogerna att tillgå i deras arbete? 

38 stycken av de 50 enkätsvaren visar att pedagogerna har en dator tillgänglig på sin 

avdelning där de kan utföra sitt arbete.  

12 stycken svarade att datorn är placerad på ett kontor eller i en annan del av förskolan. Alla 

50 pedagoger som svarade har tillgång till datorer på förskolan. 

Pedagogerna har svarat att de använder den till att läsa mail, lägga in bilder från kamera, ta ut 

bilder, göra dokumentationer, söka information, skriva veckobrev, olika avdelningsarbeten, 

göra bildspel, skriva utvärderingar, arbeta med film, arbeta med hemsidan, skriver in övertid 

och ledighetsansökningar. 

Här ser man av svaren att pedagogerna själva använder sig av datorer i sitt arbete på många 

olika områden. 

 

6.1.5 Anser sig pedagogerna ha tillräcklig kunskap om datorer? 

Vad är tillräckligt med kunskap om datorer? Pedagogerna fick svara på frågan om de kände 

själva att de hade tillräckliga kunskaper om datorer och deras användningsområde.   

 

 

 

 

 

 

 

22 stycken svarade ja, 22 stycken svarade nej, 5 stycken svarade vet ej. 1 har inte svarat. Om 

de svarat nej så fanns det utrymme att precisera vad de behövde mer för sorts kunskap. En 

valde att inte svara. 

Figur 3: Antal svar om tillräcklig kunskap 
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 16 stycken säger sig sakna kunskap i att spela in ljud och att göra bildspel.                                                                                                                                     

Mer kunskap i att göra olika dokumentationer efterfrågades.   

 11 stycken vill lära sig mer om att hantera bilder och göra sagor tillsammans med 

barnen. 

 10 stycken svarar att de behöver lära sig mer om olika Office program såsom Power 

Point, Excel och Word.  

 9 stycken svarar att det finns mer att lära och att de känner sig osäkra i sitt dator –

användande.  

 6 stycken efterfrågar tips på hur man använder datorn pedagogiskt tillsammans med 

barnen för att undvika att datorn blir en barnvakt. Hur ska datorn få ett syfte i 

förskolan? 

 4 stycken ville lära sig använda scanner och rörliga bilder. 

2 olika pedagoger hade skrivit dessa kommentarer som påvisar osäkerheten och okunskapen 

som finns och viljan att lära sig mer. Kommentarerna visar också behovet av att få mer 

kunskap om datorers möjligheter i förändringens samhälle tillsammans med barnen.. 

”Många saker för att känna mig säkrare och inte känna mig stressad över att barnen är med, 

att våga lite mer.” 

”Det händer så mycket nytt hela tiden inom IT branschen och vi pedagoger behöver hålla oss 

uppdaterade för att hänga med i förändringarna för att kunna utnyttja datorns möjligheter,” 
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6.1.6 Använder sig pedagogerna av sin kunskap i arbetet med barnen? 

De som hade svarat att de kände att de hade tillräckliga kunskaper tillfrågades om de använde 

sina kunskaper tillsammans med barnen? 

6 stycken svarade bara Ja 

Resterande 16 svarade nej. De använder sig inte av sina kunskaper tillsammans med barnen.  

 Tidsbrist hade 13 stycken som argument, då det finns så mycket annat som ska göras 

med barnen. För stora barngrupper och att det går fortare att dokumentera själv.  

 4 stycken uppgav att de inte använde sig av internet.  

 4 stycken har svarat att de inte har datorer på avdelningen och att det då är svårt att få 

tillfälle att använda det man kan inom IT tillsammans med barnen.  

 4 stycken av de som svarat ja har även de uppgett att de inte använder sin kunskap så 

ofta som de skulle vilja, de poängterar extra att de borde göra det ännu mer. 

 3 stycken svarade att om det fanns rätt förutsättningar för yngre barn och tillgång till 

datorer så skulle de använda datorn.           

 Föräldrar som är negativa till datorn har en uppgett som anledning.       

 En har också uppgett att detta är en fråga som de inte tänkt på  

 

Här kan man se av svaren att många av de som anser sig ha kunskapen säger sig inte ha tid 

att använda den tillsammans med barnen av olika anledningar. Här kan man ana att 

pedagogerna inte vet hur de ska integrera datorer i verksamheten. 
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6.2 Barnen och datoranvändningen 

6.2.1 Finns det datorer tillgängliga för barnen på avdelningen? 

20 stycken av 50 svarade att de inte hade en dator som var tillgänglig för barnen. 

30 stycken svarade att de hade datorer tillgängliga för barnen. 

I den här frågan preciserades inte vad som menas med tillgänglig vilket kan ge upphov till 

egna tolkningar om vad tillgänglighet innebär.  
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Figur 4: Antal tillgängliga/ej tillgängliga datorer 

 

Här visar resultatet att 60% av förskolorna har en dator tillgänglig för barnen 

  

6.2.2 Om datorer är tillgängliga för barnen. Hur använder de datorerna? 

Om det fanns datorer tillgängliga för barnen, vad gör barnen när de använder datorn. Här var 

det möjligt för pedagogerna att själv skriva flera saker. 

 26 stycken av 30 svarade att barnen spelar spel. 

 8 stycken svarade att de skriver. 

 7 stycken svarade att barnen söker information tillsammans med pedagoger. 

 5 stycken svarade att de gjort bildspel tillsammans med pedagogerna. 
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 5 stycken svarade att de tittar på bilder som tagits med kamera i förskolan. 

 3 stycken  svarade att barnen använder ritprogram. 

 1 svarade att de arbetar med bilder och video tillsammans med pedagoger. 

 1 svarade att de arbetar med projektarbete tillsammans med pedagoger. 

 1 svarade att barnen tittar på bildspel tillsammans med föräldrar. 

Här framgår det av resultatet att pedagogerna uppgett att barnen främst använder datorn på 

förskolan till att spela spel. Resultatet visar också att barnen får möjligheter att prova på andra 

aktiviteter. 

 

6.2.3 Vilka spel spelar barnen på datorerna? 

Pedagogerna fick frågan om vilka spel som barnen spelar på datorerna. De vanligaste svaren 

var: 

9 stycken svarade att barnen spelar spel på olika hemsidor på nätet. 3 stycken preciserar sitt 

svar med Bolibompa. Övriga 6 svarade bara ”hemsidor med spel på nätet” 

Här framkom att barnen spelar olika såkallade pedagogiska spel såsom: Pettson, lek och lär, 

Kalle kunskap, Mias mattehus, Pippi Långstrump. 5 stycken säger sig inte veta vilka spel som 

barnen spelar. En pedagog hade också skrivit: ”Barnen spelar Bolibompa vilket jag inte tycker 

är okej.” En annan pedagog skrev: ” Datorn är som en sorts barnvakt, barnen spelar spel och 

är sysselsatta” 

Här kan man se av svaren att pedagogerna inte riktigt vet vad barnen spelar för spel på datorn.  

 

6.2.4 Deltar pedagoger vid datorerna tillsammans med barnen 

4 av de 30 enkätsvaren har svarat att barnen har en dator tillgänglig på avdelningen men att 

man inte använder den till att spela spel på. Där har man svarat att det alltid sitter en pedagog 

tillsammans med barnen vid datorn. 
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Vid de återstående 26 enkäterna där pedagogerna svarat att barnen spelar spel på datorn så 

svarar 24 stycken att det ibland eller aldrig finns en pedagog närvarande. 2 stycken svarar att 

det alltid sitter en pedagog tillsammans med barnen vid datorn. 

Här visar resultatet att de barn som spelar spel på datorerna på förskolan för det mesta inte har 

närvarande pedagoger tillsammans med sig när de spelar spel på förskolans dator.  

 

6.2.5 Varför finns det inte någon dator tillgänglig för barnen på förskolan? 

Om det inte finns någon dator tillgänglig för barnen vad har förskolan för anledning till det.   

3 stycken har valt att inte besvara frågan. 

 5 stycken tycker att barnen är för små och att de får tillräckligt med datoranvändning 

hemma.                                                                    

 3 stycken har valt att ta bort datorn för att de tyckte att det bara spelades spel på den.      

 Två är profilerade uteförskolor och anser sig inte ha behov av datorer till barnen.                                                                                 

 En svarade att när de fick ny chef 2005 så tog hon bort alla datorerna för att hon ansåg 

att det bara spelades spel på dem och att hon ansåg att barnen fick nog med IT hemma.  

 En svarar att de helt enkelt inte har introducerat datorn för barnen.     

 En svarar att datorn är trasig och att de inte har fått någon ny, det prioriteras inte. 

 Det finns så mycket annat att utforska på förskolan.      

 ”Min förskola är nyöppnad och datorer prioriterades inte.”    

 Vi har inte diskuterat det på min avdelning.    

 Har inget bra svar, min C uppsats ska handla om detta. 

Sammanfattningen av svaren visar att det finns en okunskap hos pedagogerna och hos 

förskolornas ledning om datorer och deras användningsområde. Pedagogerna som svarat 

på denna fråga ger intryck av att datorer inte är så viktiga på förskolan. 
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6.3 Datorn som pedagogiskt hjälpmedel 

6.3.1 Kan datorn vara ett pedagogiskt hjälpmedel i förskolan 

48 av de 50 enkätsvaren har svarat att de tror att datorn kan vara ett pedagogiskt hjälpmedel i 

förskolan, 2 stycken har inte svarat på frågan. Här är det uppenbart att även de som svarat att 

de inte har någon dator tillgänglig för barnen tycker att den kan användas som ett pedagogiskt 

hjälpmedel tillsammans med barnen på många olika sätt.                                                                           

Här fanns det utrymme att själv skriva sina svar. 

 Att barnen får lära sig söka fakta på nätet till olika projekt och sådant som de är 

intresserade av. Att barnen får ett nytänkande. 

 Att barnen får vara med och göra sina egna dokumentationer och påverka bilder och 

text.  

 Att barnen får tillfälle till att reflektera över sitt eget görande på förskolan med hjälp 

av datorn och bilder. 

 Att göra egna sagor och arbeta med språket på många olika sätt. Bildspel om den 

dagliga verksamheten eller när vi varit på utflykt för att kunna visa föräldrar och 

reflektera med barnen samma dag. 

 Motorik med skrivövningar och att lära sig symboler. 

 Att alla barn får samma chans att på bästa sätt använda sig av datorer. Det ger också 

en möjlighet till de barn som inte har en dator hemma att få bekanta sig med den på 

förskolan. 

 Datorn ska vara ett komplement till hemmet och göra sånt som man inte gör hemma 

med datorn. 

 Samspel och att lära av varandra. Ett bra sätt att vara tillsammans i ett intresse 

barn/barn, pedagog/barn. 

 Till de mindre barnen skulle det behövas en Ipad som de kan trycka lätt på för att 

kunna använda den mer i verksamheten. 

 Göra egna spel, använda den i matematiksyfte. 
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 Jag har sett kollegor använda datorn och har blivit inspirerad av hur man kan använda 

datorn på ett pedagogiskt sätt. Barnen kan rita, skriva, lyssna på musik och rita till och 

sen som pedagog kunna visa det som barnen gjort som ett bildspel.  

 Om jag jobbade med äldre barn än 1-3 år. 

 Absolut, det skulle ge en möjlighet att utveckla barnen inom datavärlden. Jag önskar 

att vi kunde göra det mer än vi gör idag men tiden räcker inte till. Det är allt något 

annat som kommer i vägen. 

 Ja, hela samhället är IT styrt och jag tror att ju tidigare barnen introduceras desto 

lättare får de sedan i sin skolgång. Jag har också sett andra använda datorn 

tillsammans med barnen och blir inspirerad att göra något liknande. 

Det framkom av svaren att alla 48 pedagogerna som svarat tyckte att det är viktigt att ge 

barnen många olika verktyg av olika slag för sin inlärning genom att använda sig av datorer.  

Här kan man också utläsa av svaren att pedagogerna från föregående fråga motsäger sig själva 

där det framkom att de som inte hade datorer på sin avdelning inte ansåg det som viktigt. När 

det kommer till denna fråga så säger sig 98 % av alla att datorer ses som ett pedagogiskt 

hjälpmedel att använda sig av på förskolan. 
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7 Diskussion 

7.1 Pedagogerna och det pedagogiska datoranvändandet 

I undersökningen som gjorts visar det sig att pedagoger som arbetar i förskolan har goda 

kunskaper i att hantera en dator på olika sätt. 88 % använder sig av en dator varje dag. Alla 50 

pedagoger  som svarat på enkäten hanterar sin e-post, 49 stycken är ute och surfar på internet, 

47 stycken söker information, 45 stycken hanterar bilder och 37 stycken använder sig av olika 

Office program. Detta framkommer i frågan om vad de själva gör när de använder sig av 

datorer. 52 %  har också uppgett att de har någon form av datautbildning  Däremot visar det 

sig att endast 11 stycken spelar spel på datorn vilket kanske gör att de kan underskatta spelens 

pedagogiska roll i barnens vardag och att de saknar kunskap om dessa. Resultatet i 

undersökningen visar också på att pedagogerna aldrig eller bara ibland är närvarande 

tillsammans med barnen när de spelar spel på datorerna på förskolan. Pedagogerna i 

undersökningen som svarat att de har tillräcklig kunskap i att använda datorer säger också att 

de inte använder sig av sin kunskap tillsammans med barnen och pekar i undersökningen i 

många fall på för stora barngrupper och tidsbrist. Som jag ovan nämnde så kan man också 

utläsa av svaren att pedagogerna har viss utbildning och datakunskap men kanske inte den 

kunskap som är nödvändig att ha när man ska använda datorer pedagogiskt tillsammans med 

barn. Anita Hildéns bok Datorlek i förskolan (2005) tar just upp sådana saker kring hur man 

kan arbeta pedagogiskt med spel tillsammans med barn och att det är viktigt att pedagogerna 

är insatta i spelen som barnen spelar. Det här är också något som Klerfeld tar upp i sin 

avhandling Barns multimediala berättande. En länk mellan mediakultur och pedagogisk 

praktik (2007). Hennes studier visar på vikten av att en vuxen samspelar och interagerar 

tillsammans med barnen vid datorn för att få ett pedagogiskt innehåll i aktiviteten. Det går 

bara att spekulera i om huruvida barnens spelaktiviteter är en aktivitet på förskolan som kan 

likställas med en barnvakt där några av barnen är sysselsatta och pedagogerna kan ägna sig åt 

annat. Här blir det lite motstridigt då i stort sett alla pedagoger, 98 % av de som svarat på 

enkäten i undersökningen anser att datorn i högre utsträckning skulle kunna vara ett 

pedagogiskt hjälpmedel i verksamheten. De flesta är överrens om att datorer kan bidra till ett 

lärande för barnen även de som uppgett att de inte har någon dator tillgänglig för barnen på 

förskolan. De uppger också många olika användningsområden där de skulle kunna använda 

datorer tillsammans med barnen. Här strider resultatet mot det som Agneta – Ljung Djärf sett 

i sin avhandling som hon skriver om i boken: Utmaningar och e- frestelser, it och skolans 
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lärkultur (2002) där hon beskriver hur pedagogerna hon intervjuat beskriver datorn som ett 

hot i förskolan mot övrig verksamhet och i liten del berikande för densamma. Detta är nio år 

sedan och kanske har synen på datorer i förskolan börjat förändras sen dess. I min 

undersökning kan man ana att fast synen förändras så är det långt kvar till att förverkliga det 

man säger att man anser sig vilja förändra.  

Alexandersson, Lindroth, Lindö (2010) skriver hur de i sin undersökning sett datorns förmåga 

att höja kvalitet och förbättra inlärning hos barn men att det får stå tillbaka för pedagogiken. 

Pedagogerna ser inte pedagogikens betydelse tillsammans med datorn.   

 

Här håller jag inte med då det i min underökning framgår att pedagogerna enligt egen utsago 

säger sig se ett pedagogiskt värde i att använda datorer i förskolans verksamhet. Det 

framkommer också att det inte görs i den utsträckning som de vill. Anledningar till det är att 

de saknar i mångt och mycket den kunskap som krävs för att datorerna ska bli ett pedagogiskt 

redskap. De säger också att det finns så mycket annat som ska hinnas med i förskolan. Här 

tolkar jag att pedagogerna inte vet hur de ska integrera datorn tillsammans med den övriga 

verksamheten. 

 

7.2 Datorspel på förskolan bra eller dåligt 

Det pågår idag ständigt debatter om data och tv spel i media främst bland äldre barn och 

ungdomar och hur de påverkas av att använda datorer på olika sätt, vilket kan påverka vad en 

del tycker att barn ska ha för tillgång till datorer och varför vissa kanske väljer att inte ha 

någon dator tillgänglig för barnen på förskolan. Man vill inte medverka till ett spelberoende 

eller ett aggressivt beteende. Om man läser den forskning som finns i ämnet som bland annat 

gjorts av Lager & Bremberg (2005) så motsäger sig den det som det debatteras om. Tvärtemot 

vad debattörerna säger så är datoranvändning och spelande i hög grad utvecklande för barn 

och ger starkt stöd för positiv utveckling av rumsuppfattning, former, mönster och 

problemlösning som är viktiga delar av vår intelligens (Lager & Bremberg 2005). Negativa 

effekter som aggressivitet finns det ingen forskning som visar något samband med att spela 

datorspel. Övervikten som ibland härleds till att barn sitter för mycket vid datorn finns det 

inget stöd för i forskning som gjorts. Tomas Tjus, psykolog och psykoterapeut på Lunds 

universitet framhäver fördelar med barns datorspelande, där spelen ger barn en snabb 

återkoppling till inlärningen, barn måste ta hänsyn till sammanhang och regler. Tjus har också 

gjort ett flertal studier på barn med läs och skrivsvårigheter och sett att anpassade 
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datorprogram hjälper dessa barn att lära sig läsa och räkna (Ljungström, Hansson 2006, s. 24). 

”Syftet med att använda multimedia är att låta eleverna bli medskapande producenter istället 

för passiva konsumenter” Det här skriver Rigmor Lindö i sin bok Det gränslösa språkrummet 

(2002, s. 233) vilket jag tycker speglar det som pedagogerna säger sig vilja i min 

undersökning hur datorer i förskolan ska användas. Å andra sidan så visar det sig i 

undersökningen att 26 av 30 förskolor som har en dator tillgänglig för barnen har uppgett att 

de spelar olika spel. Dessutom så har pedagogerna uppgett att de inte finns närvarande vid 

datorerna när barnen spelar så här blir resultatet i undersökningen återigen motsägelsefullt.  

 

Det går bara att spekulera i om huruvida barnens spelaktiviteter är en aktivitet på förskolan 

som kan likställas med en barnvakt där några av barnen är sysselsatta och pedagogerna kan 

ägna sig åt annat. 

 

7.3  Hur får pedagogerna den kunskap de behöver 

Här kommer också frågan in hur pedagogerna kan tillägna sig just den pedagogiska kunskap 

att arbeta med datorer tillsammans med barnen som de behöver i förskolan? Finns det någon 

sådan kunskap att ta del av och i så fall var? Elisabeth Nihlfors skrev i sin artikel i Diu (2009) 

om att det krävs kunskaper av pedagogerna som ska möta barnen i deras egen kunskap. Hon 

nämner också i sin rapport till Globaliseringsrådet om vad som krävs för att Sverige ska hävda 

sig i en värld där dagens ungdomar växer upp i ett mediesamhälle.” Det är en utmaning för 

skolan att använda den teknik barn – och ungdomar kan i ett nytt sammanhang” (Nihlfors 

2009, s. 70-71).  

 

I den reviderade läroplanen står det att läsa att förskolan har som mål att ” utveckla intresse 

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

dessa” (Lpfö 98 reviderad 2010, s. 9). Vem är då ansvarig för att denna kunskap lärs ut till 

pedagogerna? Finns den här typen av kompetensutveckling att ta del av för pedagoger i 

förskolan? Det finns förskolelyftet som är en kompetensutveckling för barnskötare och 

förskolelärare som Skolverket tagit fram i och med att förskolans läroplan revideras. Man ser 

att det behövs kompetensutveckling men ingenstans finns det någon kompetensutveckling 

inom IT och hur man använder det tillsammans med barnen. Inte heller på lärarutbildningen 

som jag nu själv håller på att avsluta ingår det någon IT kunskap vare sig det handlar om att 
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arbeta med barn eller att dokumentera. Det finns ett fåtal böcker som pedagog att själv ta del 

av, och även Mediekompassens läromaterial (2011) men det kräver att man som pedagog gör 

detta själv.  

 

Alexandersson, Lindroth, Lindö skriver i sin rapport Dra den dit och lägg den där (2010) att 

barn påverkas starkt av pedagogers förhållningssätt till datorer och då flertalet inte har någon 

utbildning inom IT eller någon datorerfarenhet. Här ser jag i min undersökning att det finns 

erfarenhet och till viss del finns det utbildning inom IT hos pedagogerna men redskapen för 

att använda sin erfarenhet finns inte. Det tyder på att pedagogerna behöver hjälp med hur man 

använder datorer i förskolan för att hänga med i barns nya kultur. 

 

Vygotskij poängterade i sina utvecklingsteorier för cirka 80 år sedan att barns utveckling sker 

i sin tids sociala tidpunkt och att kulturen har stor betydelse (Braten 1998). Även Klerfeldt 

skriver att vår tids syn på barns kultur är föråldrad i förskolan och att vi vuxna behöver lära 

oss och ta till vara på den kultur i samhället som hela tiden förändras (Klerfeldt 2002 s.259). 

 

Ett anmärkningsvärt svar som hade skrivits på en av enkäterna som jag tycker speglar den 

okunskap som finns var ”Min chef tog bort de datorer som fanns när hon tog över 2005. Det 

spelades bara spel på dem. Min chef anser att barnen får tillräckligt mycket av all IT i 

hemmen Själv håller jag inte med”  
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8 Sammanfattning 

8.1 Mitt syfte med undersökningen 

Mitt syfte var att ta reda på om pedagogerna i förskolan använder datorer tillsammans med 

barnen som ett pedagogiskt redskap och hjälpmedel i undervisningen. Här såg jag att 

pedagogerna inte gör det i den utsträckning som de säger sig vilja men att de också har massor 

av idéer om hur datorer kan vara ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen i förskolan. Det 

visade sig också i undersökningen att de inte utforskar datorer tillsammans med barnen utifrån 

de kunskaper som de redan har och tar heller inte tillvara på barnens nya kultur. Jag tycker att 

jag har fått mitt syfte med undersökningen tillgodosett genom min enkät. Jag hade hoppats på 

ännu fler enkätsvar men jag tycker att resultatet speglas bra genom att det bygger på 30 olika 

förskolor i 9 olika kommuner. Hade tiden funnits så hade jag även gjort djupintervjuer och 

observationer för att mer ingående se om resultatet varit detsamma då som speglats i 

enkätundersökningen.      

                             

8.2 Fick jag svar på mina frågeställningar 

Jag tycker att jag fått svar på mina frågeställningar på hur datorn används bland barnen i 

förskolan. Den används till största delen till att spela spel på. Pedagogerna anser sig behöva 

mer kunskap för att lära sig hur man arbetar pedagogiskt tillsammans med barn och datorer. 

Den kunskapen verkar vara svår att få genom den kompetensutveckling som Kommunerna 

håller i. Pedagogerna ser också hur arbetet med datorer skulle kunna utveckla och berika 

verksamheten i förskolan på många olika sätt.  

 

8.3 Egna slutsatser 

När man ser resultatet av undersökningen så drar jag slutsatsen att i förskolan tar man inte 

tillvara på barnens nya kultur inom IT och de möjligheter som datorer har i undervisningen i 

tillräckligt hög grad. Mina skäl till denna slutsats är att pedagogerna i undersökningen säger 

sig ha goda kunskaper om datorer och är på det klara vad datorer skulle kunna tillföra i den 

pedagogiska verksamheten i förskolan. De använder sig inte av sin kunskap tillsammans med 

barnen och utgår därmed inte från barnens intressen och tar inte heller tillvara på deras 
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kunskaper inom detta område. Pedagogerna har ett eget datoranvändande som visar att de har 

en kunskap om datorers olika användningsområden men att de inte använder sig av den. 

 

I läroplanen för förskolan Lpfö98, reviderad 2010 står det under rubriken förskolans uppdrag 

 ”I förskolans uppdrag ingår att utveckla barns förmågor och barns eget 

kulturskapande” ( s.6). 

 ”I förskolan ska barn möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar 

sig i samspelet mellan det enskilda barnet och barngruppen” (s. 6). 

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

nödvändiga i ett samhälle präglat av informationsflöde och i en snabb förändringstakt. 

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

utgör den gemensamma referens som alla i samhället behöver” (s.6). 

 

Resultatet visar att pedagogerna inte får den kunskap som de behöver för att arbeta 

pedagogiskt tillsammans med barnen och datorer. Det är kunskap som de också själva måste 

söka efter och som jag i dagens IT samhälle anser är en skyldighet som pedagog att ta reda på 

för att kunna ta del av barns eget kulturskapande i vårt samhälle som vi tillsammans lever i. 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier 

samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa” (Lpfö98 reviderad 2010, s. 

10). Hur förhåller vi pedagoger oss till detta mål i läroplanen?  

 

Cecilia Nelson skriver i boken: Barn(s) kultur nytta eller nöje? (2008) där hon berättar om en 

lektion hon skulle hålla i för ett antal barn och bara utgick från sig själv som pedagog och att 

hon hade något att lära ut, med resultatet att ingen visade något intresse för det hon ville 

förmedla. Hon funderade på vad hon gjort för fel och kom fram till att hon måste hitta ett eget 

engagemang i det hon undervisar i, vad betyder ämnet för mig? Först då kan det bli ett 

meningsfullt samspel mellan pedagog och barn ”Alla barn har rätt att möta entusiaster, rätt att 

möta levande pedagoger” (Nelson 2008, s. 10). 
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10 Bilagor 

 

10.1 Följebrev till enkät 

 

Hej! 

Dagens samhälle präglas mycket av IKT och det är en del av den nya barnkulturen idag.  Jag 

gör en undersökning om kunskapen om datorer hos pedagoger och undersöker användningen 

av datorer i förskolan.                                                                                                                                   

Jag går sista terminen på Interkulturella lärarutbildningen på Södertörns högskola och ska 

skriva min C-uppsats i detta ämne. Jag är mycket tacksam om du vill hjälpa mig genom att 

besvara frågorna på följande sidor. 

Lämna enkäten till mig i skolan eller så går det även bra att maila den till mig. 

Tack för visat intresse 

Med vänliga hälsningar 

Susanne Ivarsson   Grupp 2                                                                                            

Susanne01.ivarsson@student.sh.se                                                                                                  

Tel.nr. XXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Susanne01.ivarsson@student.sh.se
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10.2 Enkätfrågor 

 

Jag arbetar som:…………………………………….. 

På föskolan……………………………….i…………………………….. 

Sätt ett kryss i parentesen för det som stämmer på dig 

 Jag är: Kvinna (  )  Man (  ) 

Ålder: 18-25 (  )   26-35 (  )   36-45 (  )   46-55 (  )   56-65 (  ) 

 

1. Vad har du för egna erfarenheter av datorer? 

Använder aldrig (  )   Använder 1-2 ggr/v  (  )   Använder 3-6 ggr/v (  )   

Använder varje dag (  )  Vet ej (  ) 

 

2. Jag använder dator: 

Bara på jobbet (  )  Bara hemma (  ) Både hemma och på jobbet (  ) Aldrig (  ) 

 

3. Vad gör du när du använder datorn själv? Kryssa i flera alternativ om de stämmer 

Läser/skickar mail (  )   Skriver i Officeprogram (  )   Arbetar med bilder (  ) 

Spelar in ljud (  )  Söker information (  )  Använder Internet (  )  Spelar spel (  ) 

Annat…………………… 

 

4. Har du gått någon datorutbildning? 

Ja (  )  Nej (  )  Om du svarat ja vilken:………………………. 

 

5. Har ni någon dator tillgänglig för barnen på din avdelning på förskolan? 

Ja (  )    Nej (  ) 

 

 



43 

 

 

5a. Om du svarat Ja vad använder barnen den till?............................... 

 

 

5b. Om du svarat att de spelar spel vilka spel är det?................................ 

 

 

5c. Sitter det någon pedagog tillsammans med barnen när de är vid datorn? 

Nej, aldrig (  )  Ja alltid (  )  Ibland (  )  Bara när de behöver hjälp (  ) 

 

6. Om du svarat nej på fråga 5. Varför har ni valt att inte ha någon dator tillgänglig för 

barnen?...................................... 

 

7. Finns det någon dator tillgänglig för pedagogerna på avdelningen? 

Ja (  )   Nej (   )  Inte på avdelningen men på förskolan (   ) 

 

8. Om du svara ja på fråga 7. Vad gör du på datorn när du använder  

den?........................................ 

 

9. Tror du att datorn skulle kunna vara ett pedagogiskt hjälpmedel som du skulle kunna 

använda dig utav i arbetet tillsammans med barnen?  

Ja (  ) Hur?....................................................... 

 

 

Nej (  ) Varför inte?............................................... 
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10. Känner du att du har tillräckligt med kunskap om datorer och deras 

användningsområde? 

Ja (  )    Nej (   )  Vet ej (   ) 

 

11. Om du svarat nej på fråga 10. Vad skulle du behöva lära dig? 

 

 

12. 0m du svarat ja på fråga 10 använder du dig av din kunskap tillsammans med 

barnen? 

 

 

Om inte varför?......................................... 

 

 

 

 

 

 


