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 Abstract 

The purpose with my degree project is to investigate the use of computers within the daily 

activity in three preschools and one preschool class. I have designed a survey that I distributed 

to the staff. The purpose of my work is to investigate how a number of preschool teachers and 

children in a few preschools and one preschool class in a medium-sized Swedish town are 

using the computer in their activities. 

My study shows that the computer is frequently used, both of the children and teachers, but 

also together. The children in my study are using the computer to play games, listen to music, 

and go into the website www.youtube.com, but also in order to write and count.  The teachers 

primarily use the computer to document, check their e-mail and listen to music. But also to 

check and find out childhood illnesses, check up schedule, find good educational tools or 

lyrics. My study shows that the teachers readily want to sit by the computer together with the 

children. On the other hand to protect children from the atrocities available on the Internet, 

and to support and introduce children in new games, but also to be close children if they have 

any questions or need help.  

My issues are 

In what way is the computer used in the preschool and preschool class? 

What is the computer used for in the daily activities?  

 
 
Keywords 

Children, computers, interaction, preschool. 
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Sammanfattning 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur pedagogerna och barnen på tre förskolor 

och en förskoleklass använder datorerna i verksamheten. Jag har gjort enkäter som jag delade 

ut till personalen. Syftet med mitt arbete är att undersöka hur ett antal pedagoger och barn på 

några förskolor och en förskoleklass i en mellanstor svensk stad använder sig av datorn i 

verksamheten. 

Min studie visar att datorn används flitigt, både av barnen och av pedagogerna, men även 

tillsammans. Min studie visar också att barnen använder datorn till att spela, lyssna på musik, 

gå in på hemsidan www.youtube.com, men även för att skriva och räkna. Pedagogerna 

använder främst datorn till att dokumentera, läsa mailen och lyssna på musik. Men också för 

att läsa om barnsjukdomar, kolla upp barnens schema, hitta bra pedagogiska verktyg eller 

sångtexter. Min undersökning visar att pedagogerna gärna vill sitta vid datorn tillsammans 

med barnen. Dels för att skydda barnen från de hemskheter som finns på Internet, och för att 

stödja och introducera barnen i nya spel, men också för att vara nära barnen om de har några 

frågor eller behöver hjälp.  

Min frågeställning är  

Hur används datorn i förskolan och i förskoleklass? 

Vad används datorn i verksamheten till? 

 

Nyckelord 

Barn, datorer, förskola, samspel 

http://www.youtube.com/�
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Inledning 
Mitt examensarbete handlar om barn och datorer i förskolan och i förskoleklass. Hur använder 

man datorn i dagens förskole och förskoklass-verksamhet? Varför gör man det? Varför gör 

man det inte? Datorn kan få barnen att lära sig räkna, skriva och räkna, men inte bara det, utan 

också färger och former. Men behöver man verkligen använda datorn för att barnen ska lära 

sig det? Ska datorn få ta över verksamheten? Vad händer med den vanliga verksamheten? 

Och sist, men inte minst, hur används datorn? Vad använder man den till? 
 

I kursplanen för teknik för grundskolan står det att  

undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska 

kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en 

teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 

hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. (Kursplanen 

för teknik för grundskolan, 2010, s. 1) 

 

Läroplanen för förskolan tar också upp tekniken som ett mål, det står att  

skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både 

innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande 

(Skolverket, 2010 s. 9).  

Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur ett antal förskollärare och barn på några förskolor 

och en förskoleklass i en mellanstor svensk stad använder sig av datorn i verksamheten.  

 

Frågställningar 

 
• Hur används datorn i förskolan och i förskoleklass? 

• Vad används datorn i verksamheten till? 
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Litteraturgenomgång 

Då och nu 

Trageton (2005) hänvisar till Engen (2002) som säger;  

att för hundra år sedan kom eleverna till en skola som hade griffeltavla och krita, för 

femtio år sedan var bläck och en stålpenna viktiga bruksföremål i klassrummet, sedan 

kom kulspets- och tuschpennorna och därefter datorn… Därför ska datorer med 

ordbehandlingsprogram vara ett vanligt inslag i klassrummen, även i de lägsta 

årskurserna. De är nästa generations skrivredskap (s. 7).  

Trageton fortsätter att diskutera människans baskompetenser. Att tala, läsa, skriva och räkna 

är, enligt Trageton, grundläggande baskompetenser och enligt honom har kunskap i 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) idag blivit den femte baskompetensen. 

 

Ljung-Djärf (2004) skriver att barn som är födda och uppvuxna under 1900-talets slut tillhör 

vad Tapscott (1998) kallar ”the net generation”. Karaktäristiskt för denna generations barn är 

den digitala teknikens självklara plats i livet och vardagen (Ljung-Djärf, s. 26). Jonsson 

(2011) är enig med Ljung-Djärf och skriver att datorer finns överallt i många olika former, 

barn och ungdomar är uppväxta med det och för dem är det lika naturligt som till exempel tv 

och radio. 

 

Johanson och Taleb-Berrouane (2008) skriver om användandet av datorer i samhället och att 

det medför att människor behöver ha kunskap om informations- och kommunikationsteknik, 

IKT. Dem säger att vi i vår vardagag använder oss av IT-redskap på väldigt många olika sätt. 

Dem säger att listan på vad vi använder oss av kan göras lång, bland annat  använder vi oss av 

IT genom att skicka e-post, skicka blanketter och söka information och dem anser att det är 

viktigt för barnen att bekanta sig med dessa redskap för att sen kunna använda dem. Men inte 

bara för det, utan också för att kunnda lära med och om IKT.  

 

Samspel, kommunikation och kroppsspråk 

Enligt Trageton (2005) bör det alltid vara ett par elever som samarbetar vid datorerna i skolan 

och att läraren då måste ha möjlighet till ögonkontakt med sina elever. Alexandersson m.fl. 

(2001) är eniga med Trageton och säger att de har gjort en studie som visade att barnens 

samspel vid datorn ägde rum med antingen en eller flera kamrater eller med pedagogen. Detta 
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faktum, att de ofta arbetade två och två, gav en aspekt och effekt på arbetet vid datorerna som 

inte hade funnits om arbetet alltid hade varit individuellt. Om denna studie skriver författarna;  

Pedagogen uppmanade vanligtvis barnen till samarbete och att lära av varandra. När 

barnen började med nya arbetsuppgifter instruerade de varandra, den som redan var 

insatt i uppgiften beskrev för näste man som skulle sätta sig vid datorn.. Den samlade 

bilden är att barnen hjälpte varandra när de samarbetade vid datorn (Alexandersson, 

Linderoth och Lindö, 2001, s. 75). 

 

Det här med att låta barnen arbeta två och två eller i grupp skriver Eriksson och Nordqvist 

(2009) om, dem hänvisar till Strandberg (2006) som säger att om barn som arbetar i par eller i 

grupper vid datorn främjar ett kollektivt lärande. Dessa grupper består ibland av barn med 

spridda åldrar och olika kunskaper. Får ett äldre barn med mer erfarenhet hjälpa ett yngre barn 

som har mindre erfarnhet bidrar det till de yngre barnens lärande samtidigt som den äldre 

också får egna lärdomar. 

 

Johanson och Taleb-Berrouane (2008) är eniga med de ovan nämnda författarna och berättar 

om samspelets olika sätt vid datorn, att man genom samtal, kroppsrörelser, blickar och gester 

kan tydliggöra det man menar och för att öka förståelsen av det som sker vid datorn. Genom 

samspelet vid datorn ges barnen möjlighet att vara delaktiga och medverka aktivt i sitt 

lärande (Johanson och Taleb-Berrouane, s. 4). Erikson Hagtvet (2004)  nämner samma sak 

som Johanson och Taleb-Berrouane, att kommunikation handlar om att göra något 

tillsammans 

 

Man får inte glömma den viktiga verksamheten 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I 

lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och 

lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 

uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Skolverket, 2010, s. 8). 

 

Ljung-Djärf (2004) diskuterar pedagogens roll och deras sätt att handla i relation till datorn, 

att det kan i betydligt högre grad spåras risker och hot än möjligheter. Hon anser att risker 
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formuleras i termer av missbruk, vilket då innebär att det blir för mycket. Detta är något som 

ibland kopplas till att barnen upplevs sitta mycket vid datorn, TV:n eller TV-spel utanför 

förskolan. Jonson (2011) är enig med Ljung-Djärf och berättar att alla pedagogerna som var 

med i hennes studie var överens om att datorerna ska finnas i förskolan för att det kommer bli 

en del av barnens vardag, inte bara i skolan utan ui framtida arbete. Däremot ansåg 

pedagogerna också att det är lika vitkgit med fysiska aktiviteter och utevistelse. Trageton 

(2005) säger att under de första skolåren ska arbetsformer som innebär skapande aktivitet, lek 

och praktiskt arbete enligt läroplanen dominera undervisningen. 

 

Språket 

Datorn är ett nytt inslag i förskoleverksamhetens mångåriga historia. 

Förskoleverksamhetens domän innefattar en grundläggande föreställning om att till 

exempel lek, frisk luft, att barn umgås med andra barn och utvecklar sin förmåga att 

fungera i grupp såväl som att olika former av motorisk aktivitet är viktigt. Det är sådan 

verksamhet som framstår som värdefull i förskolesammanhang och traditionellt 

förknippas med förskoleverksamhet. (Ljung-Djärf, 2004, s. 148). 

 

I läroplanen för förskolan står det att varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna 

uppfattningar och göra egna val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till 

den egna förmågan ska på så vis grundläggas och växa (Skolverket, 2010, s. 7).  

 

Lind och Tillander (2008) har i sin undersökning upptäckt att mängden och vilken sorts 

kommunikation som uppstår, till viss del beror på vilket spel barnen spelar. Lind och 

Tillander har också kommit fram till att spelet alltså har stor betydelse och spelar en stor roll 

för kommunikationen och samspelet mellan barnen: innehåller spelet problemlösning, hur 

många barn/personer är spelet anpassat för? I sin undersökning har Lind och Tillander märkt 

att när barnen har spelat spelen många gånger kommer de nämligen ihåg när och var de roliga 

bitarna kommer, de härmar och sjunger med i de olika sångerna som spelas och dem märker 

att de klickar på samma saker med musen upprepade gånger för att få höra de roliga ljuden 

igen.  
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Metod 
När man ska göra en undersökning av något slag, kan man välja mellan olika 

tillvägagångssätt. Till exempel kan man observera (då man oftast videofilmar eller bara 

antecknar en händelse eller situation), man kan intervjua eller göra en enkätundersökning. När 

jag skulle undersöka hur pedagogerna och barnen på två förskolor och en förskoleklass 

använder sig av datorn i verksamheten bestämde jag mig för att göra en enkätundersökning. 

Enligt Ejlertsson (1996) så finns det både för - och nackdelar med enkätundersökningar.  
 

Några av fördelarna Ejlertsson nämner är att  

• Respondenten kan i lugn och ro begrunda frågorna och överväga svarsalternativen i 

enkäten. Vid en intervju kan han känna press, genom att intervjuaren väntar på svar. 

Det finns också gott om tid och möjlighet vid en enkätundersökning att kontrollera 

faktauppgifter. 

• Frågeformuleringen är standardiserande i ett enkätformulär, dvs. alla frågor och alla 

svarsalternativ presenteras på samma sätt för alla respondenter. Om utformningen av 

frågor och svarsalternativ är korrekt, blir det därigenom förhållandevis lättolkade 

resultat. Vid en intervju däremot går svaren genom intervjuaren, och möjligheten 

finns därmed att de blir förvanskade.  

• Vid en enkätundersökning eliminerar man intervjuaffekten. Det är väldokumenterat att 

respondenten vid en intervju i större eller mindre utsträckning påverkas av 

intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor. 

• Vissa typer av ”känsliga” frågor t.ex., beträffande sexualitet, kriminalitet, inkomst 

samt alkohol och andra droger, kan vara enklare för respondenten att besvara i en 

enkät, då man slipper uttala sig i ord till en främmande person. En förutsättning är 

då, att enkäten hanteras på ett sådant sätt, att ingen tvekan om fullständig anonymitet 

råder. Ibland menar man dock, at intervjun fungerar bättre i det här avseendet. 

 

Några av nackdelarna Ejlertsson nämner är att 
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• Enkätundersökningar ger oftast större bortfall än intervjuundersökningar. Man får 

också en bättre kontroll över skälen till att personerna i bortfallet inte velat delta efter 

en personlig kontakt jämfört med ett uteblivet frågeformulär. Inom vårdområdet 

erhålls dock även vid enkäter förhållandevis lågt bortfall. En väl förberedd och väl 

genomförd enkätundersökning till allmänheten bör kunna ha en svarsfrekvens kring 

90 %. För andra typer av undersökningar, t.ex. sociologiska undersökningar eller 

marknadsundersökningar, kan man förvänta ett lägre deltagande. Det interna 

bortfallet (dvs. bortfallet på enstaka frågor) blir som regel något högre vid 

enkätundersökningar jämfört med intervjuundersökningar. 

• Frågeformuläret kan inte innehålla så många frågor vid en enkätundersökning. Man 

brukar ha som tumregel att det får högst ta en halvtimme att fylla i formuläret, vilket 

innebär att antalet frågor inte bör överstiga 40-50 st. Antalet möjliga frågor påverkas 

dock av såväl följebrevet som enkätens layout och frågornas utformning.  

• Intervjuundersökning ger möjlighet till mer komplicerade frågor och att gå mer på 

djupet (inte bara i djupintervjun), genom att följdfrågor kan ställas. Sedan enkäten är 

färdigkonstruerad avhänder man sig alla möjligheter till ytterligare information. 

Enkäternas öppna frågor ger endast delvis möjlighet till fördjupning. 

• Personer som har svårt att läsa eller uttrycka sig i skrift eller som har problem att 

fylla i formulär hamnar i bortfalls gruppen vid en enkätundersökning. I en 

intervjusituation kan dessa personer ha lättare att besvara frågorna. Detsamma gäller 

utländska medborgare so inte behärskar svenska språket. 

 (Ejlertsson, 1996, s. 10-12) 

 

Urval 

Jag tog kontakt med personalen på tre förskolor och i förskoleklassen  innan jag började med 

enkäten och berättade att jag skriver på mitt examensarbete och att det handlar om pedagoger, 

barn och datorer i förskolan och i förskoleklass. Jag frågade också om pedagogerna var 

intresserade av att fylla i den, och alla svarade ja.  
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Genomförande 

Jag tog kontakt med personalen på tre förskolor och en förskoleklass och berättade om 

enkäten och frågade om de var intresserade av att fylla i den. Sen tog det ungefär en månad 

innan jag lämnade ut enkäten personligen i pappersform. När jag lämnade ut enkäten så 

berättade jag att jag kommer tillbaka och hämtar in den om en vecka. Sammanlagt fick alla 

åtta arbetsdagar på sig att svara på min enkät. Jag hämtade in enkäterna personligen när tiden 

hade gått ut. Sammanlagt har jag fått tillbaka enkäter från 15 förskollärare, 3 lärare och 5 

barnskötare. Däremot var det några bortfall, både externt och internt. Externt bortfall är när en 

person vägrar att, eller inte har möjlighet att, delta i den avsedda undersökningen. Internt 

bortfall är när respondenten inte svarar på alla frågor (Ejlertsson, 1996). Sammanlagt delade 

jag ut 32 enkäter och fick 9 externa bortfall, jag har alltså 23 enkäters sammanställning. Det 

slutade med att jag fick 3 interna bortfall också; på en enkät svarade respondenten på alla 

frågor förutom sin ålder och på en annan enkät svarade respondenten på alla frågor förutom 

om barnen får sitta själva vid datorn, om barnen ber om att få sitta vid datorn, varför/varför 

inte dem arbetar som de gör med datorn och vad barnen är intresserade av att göra när de 

sitter vid datorn. Annars har alla respondenter svarat på alla frågor. På det tredje interna 

bortfallet fanns det inget svar på frågan varför/varför inte dem arbetar som de gör med datorn. 

 

Databearbetning och analys 

På den åttonde dagen åkte jag ut till förskolorna och förskoleklassen och hämtade in allas 

enkäter. Sen sammanställde jag alla mina frågor och allas olika svar och gjorde tabeller av 

det, se enkätresultat. För att göra det överskådligt så gjorde jag en tabell för varje fråga.  

 

Etiska överväganden 

När man ska göra en undersökning eller studie av olika slag finns det, enligt Vetenskapsrådet 

(2002), fyra regler man behöver följa. Dessa huvudkrav kallas för informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att ska informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Här berättade jag 

för alla som skulle delta i mitt arbete att jag kommer lämna ut en enkät som jag önskar dem 

ska svara på.  
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Samtyckeskravet säger att jag skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke. Samtyckeskravet följde jag genom berätta om mitt examensarbete, dess syfte och 

min enkätundersökning som jag tänkte göra. Jag frågade om de ville vara med i min 

undersökning och fick deras samtycke.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att de personer som medverkar i en undersökning skall ha rätt 

att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. Detta krav följde 

jag genom att skriva i min enkätundersökning att deras deltagande var helt frivilligt och att 

enkäterna behandlas konfidentiellt och att dem kommer att vara anonyma.  

 

Nyttjandekravet innebär att det material jag samlar in endast kommer att användas till min 

forskning.  
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Enkätresultat  
 
Tabell 1 
Hur gammal är du?  
21-35 3 
36-50 4 
51-62 15 
Majoriteten av respondenterna var mellan 51-62 år. Detta visar på att det är få unga 

människor inom barnomsorgen på dem förskolorna där jag har gjort min enkätundersökning. 

 
Tabell 2 
Är du man eller kvinna?  
Man 1 
Kvinna 22 
Nästan alla som deltog i min studie var kvinnor. I kommunen där jag har gjort min 

enkätundersökning är det väldigt få män som jobbar inom barnomsorgen. 

 
Tabell 3 
Vad har du för utbildning?  
Förskollärare 15 
Lärare 3 
Barnskötare 5 
De allra flesta som var med i min undersökning är utbildade förskollärare. 

 
Tabell 4 
Hur gamla är barnen du arbetar 
med?  
1-3 år 4 
3-5 år 9 
1-5 år 8 
6 år 2 
Det var en blandad ålder bland barnen. 
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Tabell 5 
Vad gör ni i verksamheten på datorn?  
Kollar mail 23 
Dokumenterar 23 
Lyssnar på musik 10 
Tar fram information om sådant som fångar barnens intresse 3 
Letar information om saker, t.ex. barnsjukdomar, pedagogiska verktyg, 
sångtexter osv. 3 
Datorn används mest till att kolla mail och dokumentera men den används också till att lyssna 

på musik. 

 
Tabell 6 
Var är datorn placerad?  
Lekrummet 16 
Personalrummet 13 
Kontorshörna i matrum 3 
Vi har bärbar dator 4 
På de flesta förskolorna är datorn placerad i lekrummet eller personalrummet. Någon har 

svarat att de har datorn placerad i en kontorshörna i matrummet och en annan föskola har 

bärbara datorer. 

 
Tabell 7 
Får barnen sitta själva vid datorn?  
Ja 8 
Nej 12 
Ibland, det beror på vilket barn och 
vilken typ av spel 1 
Beroende på ålder 1 
Många pedagoger vill vara tillsammans med barnen vid datorn. 

 
Tabell 8 
Ber barnen om att få sitta vid datorn?  
Ja 14 
Nej 6 
Ja, men inte för att sitta ensamma och spela. Vi utforskar internet tillsammans 1 
Vissa gör det, andra inte 1 
Detta visar på att barnen är intresserade av att sitta vid datorn. 
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Tabell 9 
Vad är barnen intresserade av att göra när dem sitter vid datorn?  
Spela 13 
Skriva 4 
Räkna 4 
www.youtube.com 9 
Lyssna på musik 12 
Titta på fotografier (dokumentation) 11 
Titta på artister som dansar och uppträder 1 
Dem små barnen använder inte datorn 1 
Vi använder datorn som ett uppslagsverk 2 
Letar rätt på det barnen är intresserade av utifrån tema eller musikintresse 1 
Barnen är intresserade av att spela, titta på dokumentationen, lyssna på musik och gå in på 

hemsidan www.youtube.com när dem sitter vid datorn. 

 
Tabell 10 
Använder ni pedagoger datorn tillsammans med barnen?   
Ja 15 
Nej 5 
Sparsamt 1 
Sällan, men det händer 1 
Pedagogerna visar intresse på att använda datorn tillsammans med barnen. 

 
Tabell 11 

Varför arbetar ni som ni gör med datorn? Varför inte? 

• För att dokumentera och kolla mail (2) 

• Det finns bra material som passar barnen, t.ex. matematik. Vi vill bemöta barnen och 

deras intressen (2) 

• Vi har ingen bra dator som är placerad på ett bra sätt på förskolan. Vi har haft en i ett 

lekrum, men den var så dålig så det kändes inte inspirerande att sitta där. Önskar få en 

ny! (2) 

• Vi har inga speciellt inköpta program. Vi sitter med korta stunder då vi instruerar 

barnen (2) 

http://www.youtube.com/�


 

 

 16 

• Skulle vilja använda datorn mer, men ibland går det inte att få till det p.g.a. olika 

orsaker som t.ex. för få personal (3) 

• Lära sig att följa samhällsutvecklingen (1) 

• Ge barnen som inte har dator hemma (1) 

• Få tillgång och kunskap (1) 

• Ett enkelt hjälpmedel (1) 

• Föräldrakontakt (1) 

• Dokumentation + långväga utvecklingssamtal om föräldrar är frånskilda och bor i 

annan stad t.ex. (1) 

• Barnen ska lära sig datorhantering med allt vad det innebär (1) 

• Till att söka efter pedagogiskt material, få kunskap och inspiration (2) 

• Det finns hemskheter på Internet som vi inte vill att barnen ska se (2) 

Detta visar att datorn kan användas till mycket! 
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Resultatdiskussion 

 

Vad används datorn i verksamheten till? 

Det är många förskollärare och författare, bland annat Ljung-Djärf  (2004), Jonsson (2011) 

och Trageton (2005) som är positiva till att använda datorer i skolan och förskolan för att 

utveckla barnen. Både att utvecklas motoriskt och för att barnen ska lära sig att läsa och 

skriva. Jag tycker det är roligt att det är många författare som är eniga om att använda och att 

se datorn som ett verktyg för att utveckla barnen. Man kan se på mina enkätresultat (se tabell 

9) att dem visade samma sak, nämligen att barnen spelar, lyssnar på musik och tittar på 

fotografier (dokumentation) och att barnen oftast har en pedagog närvarande, se tabell 10. 

 

Johanson och Taleb-Berroiane (2008) säger att barnen behöver kompetenta vuxna eller 

pedagoger som har en stor kunskap om barnens utveckling och som är närvarande och har 

förmåga att tolka barns intentioner med utgångspunkt från barns perspektiv. Barnen ska få 

inflytande för att känna sig delaktiga, förstådda och inkluderade. Här gäller det som pedagog 

att vara flexibel, lyhörd och anpassningsbar, men också att lyssna. Som förskollärare har man 

skyldighet att lyssna på barnen och vad de har att säga. Min studie säger att det är många 

förskolor som har tillgång till och även använder datorn. Pedagogerna använder den både med 

och utan barnen. För sin egen del använder dem datorn till att kolla mailen, dokumentera, 

söka efter pedagogiskt material, barnsjukdomar, barnens schema, se tabell 5, och tillsammans 

med barnen använder de datorn för att titta på dokumentationen, lyssna på musik och gå in på 

Internetsidan www.youtube.com, se tabell 9. 

 

Hur används datorn i förskolan och i förskoleklass? 

Det är pedagogernas ansvar att se till att verksamheten blir varierande och rolig och att det är 

barnet som styr teknologin, inte tvärtom. Men pedagogerna bör arbeta så att de lär sig att 

utvecklas. Trageton (2005) diskuterar det här med datorn i klassrummet och hur den ska 

användas. Jag associerar till förskolan och hoppas att det finns möjlighet och plats för en dator 

på de flesta förskolorna. Däremot visar min studie motsatsen. Av dem förskolorna som var 

med i min undersökning så finns det  förskolor som saknar både dator och tid, se tabell 11, 

och detta till pedagogernas sorg. Mina enkätresultat visar att majoriteten av förskolorna har 

http://www.youtube.com/�
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datorn i lekrummet, se tabell 6. Att datorn är där barnen och pedagogerna är gör datorn mer 

lättillgänglig t.ex. om ett barn frågar någonting som pedagogen inte kan svara på, då kan man, 

som några i min enkätundersökning också gör, använda datorn som ett uppslagsverk, se tabell 

9. 

 

Barn i förskolan kommer att möta datorer i olika sammanhang under sin uppväxt, många har 

datorer hemma. (Johansson och Taleb-Berrouane, 2008, s. 1) Det här med att alla förutsätts 

att ha en dator hemma tror jag är en ganska känslig fråga. Har alla verkligen en dator hemma? 

Två svar i min enkätundersökning visar att det finns barn som inte har dator hemma. Dels 

svaret att ge barnen som inte har dator hemma, och att barnen ska lära sig datorhantering med 

allt vad det innebär, se tabell 11. Det sistnämna svaret tyder ju på att den pedagogen/dem 

pedagogerna anser att barnen ska få följa med teknikens utveckling. Med svaret ge barnen 

som inte har dator hemma, tror jag menas att barnet som inte har dator hemma, ska vänjas vid 

den i förskolan. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 säger att 

den teknik som omger oss behöver göras synlig och begriplig för att förstå teknikens roll för 

individen, samhället och miljön (Skolverket, 2011). 

 

Metoddiskussion 

Jag funderar lite kring det Ejlertsson (1996) skriver om fördelarna och nackdelarna med att 

göra en enkätundersökning i jämförelse med en intervju. Jag gjorde en ganska enkel enkät 

med alternativfrågor där jag gav respondenten några alternativ på varje fråga att kryssa i, men 

också plats för egna svar. Varför jag gjorde en enkel enkät var för att det skulle vara enkelt för 

respondenten att svara. Ibland finns inte alltid den tiden man önskar skulle finnas, så då ville 

jag ta så lite som möjligt av den från respondenterna. Ejlertsson skriver om att det får ta max 

en halvtimme att fylla i en enkät och att det ska innehålla max 40-50 frågor (Ejlertsson, 1996, 

s. 12) 

 

Jag tror att det alltid påverkar personen (däremot kanske inte alltid resultatet) att gå till någon 

personligen än att prata i telefonen eller maila. Därför valde jag att dela ut och hämta in mina 

enkäter i pappersform. 

 

Efter att ha lämnat ut enkäterna kom jag på att min fråga om spel kan misstolkas. Jag hade 

formulerat min fråga om barnen spelar. Att spela kan ha olika tolkningar och betydelse 
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beroende på vem man frågar. Jag skulle ha gjort den frågan tydligare, tex skulle jag ha skrivit 

pedagogiska program eller pedagogiskt utvecklande spel eller så. En annan sak som jag kom 

på som hade varit roligt att undersöka och intressant att veta är hur ofta datorn används. Hur 

många minuter/timmar om dagen/i veckan använder barnen datorn? 

 

 

Slutsats  
Detta examensarbete har handlat om användandet av datorn i förskolan och i förskoleklass. 

Mina studier har visat att datorn i förskolan och i förskoleklass används av pedagogerna, men 

också av och med barnen. Mina undersökningar visar att pedagogerna gärna vill sitta vid 

datorn tillsammans med barnen. Mina resultat visar också att datorn används relativt flitigt, 

både av personal och barn tillsammans och var för sig. Att pedagogerna använder datorn 

tillsammans med barnen är av lite olika anledningar. Bland annat för att skydda barnen från 

de hemskheterna som finns på Internet och för att stödja och introducera barnen i nya spel, 

men också för att vara nära barnen om dem har några frågor eller behöver hjälp. Min studie 

visar att datorn mest används till, av pedagogerna, att kolla mailen och dokumentera. Av 

barnen används datorn mest till att spela. Man kan se på mina enkätresultat att barnen spelar, 

lyssnar på musik och tittar på fotografier (dokumentation). Men de är även inne på hemsidan 

www.youtube.com och tittar på artister som uppträder, se tabell 9. Min studie har visat, och 

gett en slutsat som visar att datorn har betydelse! 

 

Förslag till vidare forskning 

För vems skull används datorn i förskolan/förskoleklassen? Är det för att pedagogerna ska 

hitta bra pedagogiska aktiviteter? Är det för att barnen ska få spela för att vara sysselsatta? Ser 

pedagogerna det pedagogiska i datorn? Med det pedagogiska i datorn menar jag använandet 

av datorn i ett pedagogiskt arbetssätt, såsom att man kan lära sig att räkna och/eller läsa och 

skriva. 

http://www.youtube.com/�
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Bilaga - Enkätfrågor  
 

 Hej! 

Mitt namn är Annika Jensen, jag är förskollärarlärarstudent på Karlstad Universitet och 

arbetar just nu med mitt examensarbete som handlar om barn och pedagoger och datorer i 

förskolan och förskoleklass. Om du vill och kan, får du gärna svara på frågorna jag har, men 

det är frivilligt. Det skulle hjälpa mig otroligt mycket! Har du några frågor eller funderingar 

så tveka inte att höra av dig till mig; XXX eller XXX.  

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt, datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och 

undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete i lärarutbildningen. 

Naturligtvis går det bra att kryssa i fler alternativ! 

 

Tack snälla för din hjälp!   

 

Hälsningar Annika  
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Ålder: 

Kön: 

Utbildning:  

Barnskötare   Förskollärare  Lärare  

 

Annan: _____________________________________________________________  

 

Vilken ålder är det på barnen du arbetar med? 

1-3  1-5   3-5   

6  

 

Vad gör ni i verksamheten på datorn?  

Kollar mail  Dokumenterar Lyssnar på musik  

Annat: ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Var är datorn placerad? 

Hallen  Lekrummet   Myshörnan   

Personalrummet  

 

Annat: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Får barnen sitta själva vid datorn?  

Ja   Nej  

 

Ber barnen om att få sitta vid datorn?  

Ja   Nej  

 

Varför arbetar ni som ni gör med datorn? Varför inte?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Vad är barnen intresserade av att göra när de sitter vid datorn? 

Spela   Skriva   Räkna                      Youtube.com  
 

Lyssna på musik   Titta på fotografier (dokumentationen)  

 

Annat: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Använder ni pedagoger datorn tillsammans med barnen?  

Ja   Nej  
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