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Förord 

Vi vill tacka förskolepersonalen som ställde upp på våra intervjuer. Tack för att Ni delade 

med er av era tankar och åsikter om datorns roll i förskolan. Ni bidrog till att göra studien 

intressant och lärorik. 

 

Ett hjärtligt tack till vår stöttande handledare Gun-Marie Frånberg för att hon genom hela 

processen hållit oss vid gott mod och hjälpt oss att fortsätta tro på vårt arbete. 

Umeå, januari 2012 

 

Caroline Nilsson & Sandra Wall 
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Sammanfattning 

I dagens samhälle sker en snabb teknisk utveckling vilket kräver mer av människan 

gällande exempelvis hantering av dator. I förskolan ska barnen förberedas för att kunna 

leva i och vara en del av detta samhälle. Det övergripande syftet med denna studie var att 

belysa relationen mellan vad som står beskrivet om och kan kopplas till datoranvändning i 

förskolans läroplan samt hur förskolepersonalen uppfattar detta. Vidare undersökte vi 

vilken inställning de har till datoranvändning i det pedagogiska arbetet med barnen. Ett 

annat syfte var att ta reda på och beskriva hur det faktiska arbetet i verksamheten ser ut. 

 

Studien är kvalitativ. Urvalsgruppen omfattade fem personer aktiva inom 

förskoleverksamheten, både barnskötare och förskollärare, verksamma på olika 

arbetsplatser samt varierande år inom yrket. Semistrukturerade intervjuer användes för att 

samla in det empiriska materialet. Som analysmetod användes induktiv tematisk analys där 

materialet strukturerades och samlades i olika teman. 

 

I resultatet framkom att förskolepersonalen tolkade läroplanen för förskolan på olika sätt 

och hade olika syn på användningen av dator i det pedagogiska arbetet. Några menade att 

datorn är ett givet inslag i det pedagogiska arbetet med barnen, medan andra ansåg att 

datorn endast bör tas fram vid vissa tillfällen eller uteslutas helt. I studiens resultat 

framkom även en viss rädsla gällande bristande kunskap och kompetens om hur datorn kan 

användas i verksamheten samt i arbetet med barnen. Några önskade sig fortbildning i 

datoranvändning för att på ett bättre sätt kunna stödja barnen in i framtidens samhälle. 

 

Nyckelord: dator, inställning, förskola, förskolepersonal, pedagogiskt arbete  
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Inledning 

Redan under 1960-talet fanns funderingar om att använda datamaskiner i grundskolans 

undervisning. Sedan dess har den tekniska utvecklingen snabbt gått framåt och arbete med 

dator innefattar nu även förskoleverksamheten. (Söderlund, 2000) 

 

I förskolans läroplan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010), framhålls att barn redan i 

förskolan ska få grunden till att orientera sig i ett samhälle präglat av ett stort 

informationsflöde i syfte att främja deras livslånga lärande. Förskolans verksamhet ska 

erbjuda ett lärande bland annat genom användning av multimedia och informationsteknik. 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i lärarutbildningen har vi sett olika 

exempel och hört tankar och idéer om hur datorer kan komma till användning i 

verksamheten. Vi har erfarit vitt skilda sätt för datorns användning i verksamheten, dels 

datorn som ständigt tillgänglig och dels som ett medvetet val att utesluta datorn från det 

pedagogiska arbetet. Detta ledde till att vi började diskutera sinsemellan och fundera över 

hur det kunde komma sig att det fanns en sådan stor variation av arbetssätt. Efter vidare 

diskussion kom vi fram till att det vore intressant att undersöka relationen mellan 

läroplanens mål och riktlinjer och det faktiska arbetet i förskoleverksamheten utifrån ett 

läroplansteoretiskt perspektiv. 

 

Därför intervjuar vi fem personer som arbetar inom förskoleverksamheten, både 

barnskötare och förskollärare, i syfte att synliggöra deras inställning till dator i det 

pedagogiska arbetet. Studien görs mot vår tolkning av innehållet i förskolans läroplan. 
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Syfte och frågor 

Vårt övergripande syfte med denna studie är att belysa relationen mellan vad som står 

beskrivet om samt som kan kopplas till datoranvändning i förskolans läroplan och hur 

förskolepersonalen på några förskolor tolkar detta. Ett annat syfte är att ta reda på och 

beskriva hur det faktiska arbetet i verksamheten ser ut. 

 

För att besvara dessa syften har vi formulerat följande frågor: 

 Hur uppfattar förskolepersonalen i vår studie det som kan kopplas till 

datoranvändning i läroplanen? 

 Hur används datorn i den pedagogiska verksamheten enligt förskolepersonalen i vår 

studie? 

 Hur skulle förskolepersonalen i vår studie vilja arbeta med dator i den pedagogiska 

verksamheten? 
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Bakgrund 

Nedan kommer vi att ge en bakgrund till vår studie. Vi kommer att tydliggöra några av 

de begrepp vi använder oss av, ge en kortfattad beskrivning av datorns inträde i skolan 

samt vad läroplanen säger om ämnet. Efter det ges en förklaring av EU-kommissionens 

rekommendationer gällande nyckelkompetenser för ett livslångt lärande samt 

grunderna för läroplansteori. Slutligen presenteras tidigare forskning. 

Begrepp 

I vår text använder vi oss av begrepp som informanter, förskolepersonal, 

datoranvändning, pedagogisk verksamhet samt pedagogiskt arbete. 

De personer vi intervjuat har vi genomgående kallat för informanter. Förskolepersonal 

har vi använt som ett samlingsord som innefattar både barnskötare och förskollärare. 

Ordet datoranvändning har vi använt i betydelse av de aktiviteter som innefattar dator, 

både i hemmet och på arbetsplatsen samt i och utanför barngrupp. Vi har valt att skilja 

på pedagogisk verksamhet och pedagogiskt arbete i den här studien. Vi menar att 

pedagogisk verksamhet är all den aktivitet som sker i förskolan med eller utan barn, 

medan det pedagogiska arbetet enbart innebär de aktiviteter som innefattar barnen. 

Historia 

Redan under 1960-talet fanns funderingar om att använda datamaskiner i skolans 

undervisning, men det var inte förrän på 1970-talet som de första stegen togs till att 

införa datorer i skolans verksamhet. Sedan dess har den tekniska utvecklingen snabbt 

gått framåt och innefattar nu även förskolan (Söderlund, 2000). Utvecklingen har även 

resulterat i att den absoluta majoriteten av de svenska hushållen i dagens samhälle har 

tillgång till en persondator. Detta gäller enligt Statistiska Centralbyrån [SCB] för 94% 

av hushållen året 2011. Den läroplan som skolan fick 1980 innehöll det nya ämnet 

datalära, men det är borttaget i dagens läroplan för skolan från 1994 som istället 

betonar att eleverna får kunskap om och färdighet att hantera stora informationsflöden. 

Förskolan fick sin första läroplan som en del av skolväsendet 1998 i vilken 

motsvarigheten till skolans läroplan angavs. 
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Läroplanen för förskolan 

Läroplanen för förskolan (i fortsättningen benämnd Lpfö 98) är ett av de viktigaste 

styrdokumenten som förskoleverksamheten har som grund och arbetar efter. I den finns 

mål och riktlinjer som beskriver och hjälper verksamheten mot den inriktning arbetet 

bör ha och sträva efter att nå. Detta används för att säkra kvalitet och att arbetet sker i 

enighet med vad som bestämts på politisk nivå. (Utbildningsdepartementet, 2010) 

Nedan kommer vi att redogöra för de delar ur Lpfö 98 som på något sätt kan kopplas 

till dator i förskolan eller vikten av kunskapen om den. 

Förskolans värdegrund och uppdrag innebär enligt läroplanen för förskolan att arbeta 

för barnens bästa. En betydande del av det innebär att verksamheten utövas i 

demokratiska former och på så sätt grundlägger ansvar och intresse hos barnen, vilket 

ska leda till att de i framtiden aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Ännu en viktig del 

av arbetet i verksamheten är att lägga grunden för ett livslångt lärande och detta sker 

genom att hjälpa dem att utvecklas och att lära på bästa sätt utifrån deras unika 

förutsättningar och intresse. 

Dagens samhälle kräver mycket av människan och förskolans roll är att förbereda 

barnen för att kunna leva i samt förstå den värld de växer upp i. Vårt samhälle 

förändras snabbt och är präglat av ett stort informationsflöde, vilket gör det nödvändigt 

att kunna kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta. Därför ska förskolan 

grundlägga de kunskaper barnen behöver för att i framtiden kunna anamma det alla i 

samhället behöver kunna och förstå sig på. För att detta ska kunna ske krävs att 

arbetslaget kontinuerligt för en diskussion om innebörden av begreppen kunskap och 

lärande. (Lpfö 98) 

Vidare framgår i Lpfö 98 att förskolan har en skyldighet att hjälpa barnen att utvecklas 

och lära, ge dem stimulans och vägledning, för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta fordrar att olika språk, 

kunskapsformer och sätt att lära sammanförs och bildar en helhet. Ett av alla 

strävansmål handlar om att varje barn ska utveckla intresse för bilder, texter och olika 

medier samt att kunna använda sig av, tolka och samtala om dessa. En av riktlinjerna i 

läroplanen för förskolan innebär att arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och 
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förståelse för bland annat språk och teknik. De ska ge dem möjlighet att utveckla sin 

förmåga att till exempel kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, 

erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material samt estetiska 

och andra uttrycksformer. 

Förskolan har även ett viktigt uppdrag som innebär att den ska komplettera hemmet 

och skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska utvecklas rikt och 

mångskiftande. Därför ska det enligt Lpfö 98 finnas ett förtroendefullt och nära 

samarbete med hemmen. 

För att stödja barnets allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska ett 

förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet också strävas 

efter att uppnås. I läroplanen för förskolan framgår att detta samarbete ska utgå från de 

nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. 

Även förskolechefen har ett stort ansvar i arbetet med barnen och deras utveckling och 

lärande då denne har övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 

läroplanen och uppdraget i dess helhet, alltså förskolans kvalitet. Detta innebär 

exempelvis att se till att personalen kontinuerligt får den fortbildning som behövs inom 

olika områden för att de ska kunna utföra sina uppgifter. (Lpfö 98) 

EU-kommissionens rekommendationer 

Europaparlamentet fastställde den 18 december 2006 ett dokument med 

rekommendationer om nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. 

Nyckelkompetenser definieras som kompetenser vilka alla individer behöver för 

utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. Syftet är 

således att de ska bidra till ett gott liv för individerna samt ett välfungerande samhälle. 

På fjärde plats bland dessa nyckelkompetenser listas digital kompetens vilket i korthet 

innebär förståelse för hur informationssamhällets teknik fungerar och vilken roll den 

spelar. Det innefattar även färdigheter i att hantera denna teknik och dess stora 

informationsflöde samt en kritisk och reflekterande attityd när det gäller information 

och användning av digitala medier. (Europeiska unionens officiella tidning, 2006) 
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Till nyckelkompetensen som omnämns digital kompetens går att finna 

överensstämmelser i Lpfö 98 som redovisats ovan, exempelvis att barnen ska lära sig 

att hantera tekniska verktyg samt det informationsflöde som finns i vårt samhälle. 

Läroplansteori 

Läroplansteori förhåller sig till förskolans läroplan och tolkas via tre arenor utifrån hur 

beslut påverkar genomförandet av verksamhetens innehåll och hur det kan förstås. De 

tre arenorna är formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan (Linde, 2006). 

Sedan tillkommer även ramfaktorer som kan påverka de olika arenorna. 

Formuleringsarenan 

Linde menar att det är hur samhället ser ut som styr vad som blir viktigt och därmed 

vad som skrivs ned i läroplaner. Detta sker på politisk nivå. Till exempel utgör 

demokrati och förmåga att leva i mångkulturella samhällen en stor del i svenska 

läroplaner. 

Transformeringsarenan 

Läraren har som individ mer eller mindre frihet i tolkningen av läroplanen beroende på 

vilket ämne hon undervisar i (Linde, 2006). Vissa ämnen är starkt avgränsade, vilket 

innebär att det finns tydliga gränser för vad som anses tillhöra ämnet och som det är 

legitimt att undervisa om. Andra ämnen är svagare i sin avgränsning och tillåter friare 

tolkning vilket kan leda till ett bredare meningserbjudande. Meningserbjudande 

beskriver Uljens (1997) som det innehåll som läraren beroende på tolkning, kunskap 

och intresse väljer att erbjuda. Då förskolan visserligen har flera olika ämnesområden 

är det oftast inte schemalagt på det vis som lektioner är i skolan, vilket innebär att 

förskolepersonal i högre grad har utrymme för egna tolkningar av läroplanen. 

Realiseringsarenan 

Denna arena behandlar hur pedagogen eller förskolepersonalen faktiskt genomför 

aktiviteter med barnen samt hur barnen reagerar och tar detta till sig. Till större delen 

handlar det om barnens upplevelse av ett tänkt lärotillfälle (Linde, 2006). Detta 

benämns av Uljens (1997) som text och kontext.  
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Det som benämns som ramfaktorer är yttre omständigheter så som ekonomi och tid. 

Mängden fortbildning som en pedagog eller förskolepersonal fått och kunnat 

tillgodogöra sig hamnar också under den här kategorin. Linde (2006) förklarar att 

ramfaktorteorin utgår från en enkel tankefigur som säger: “Om inte förutsättningen f är 

för handen kan inte handlingen h utföras och således finns det alltid ett begränsat 

frirum för möjliga handlingar.” 

Kortfattat kan sägas att det som formuleras på politisk nivå tolkas och omformas på de 

olika arenorna beroende på vad som anses viktigt samt prioriteras där och då. Det kan 

innebära att det som bestäms på den högsta arenan kan realiseras annorlunda i 

verksamheten. 

Tidigare forskning 

I studien Spelet runt datorn (2004) söker Agneta Ljung-Djärf lyfta fram aspekter av 

samt diskutera det meningsskapande som erbjuds när datorn används i förskolans 

verksamhet. Datorn är en förhållandevis ny företeelse i denna verksamhet och det är 

pedagogernas ansvar att hantera mötet mellan den och förskolan som kulturellt och 

historiskt sammanhang. Ljung-Djärf fann att förskolepersonalens antaganden, 

kunskaper och attityder grundlade villkoren för hur tekniken gjordes tillgänglig för 

barnen. 

Förskolepersonalen talade om datorns värde i termer av framtid. Att barnen redan i 

förskolan fick möta och hantera en dator ansågs ge möjligheter i en framtida 

skolsituation eller i ett kommande arbetsliv. Dock är det inte önskvärt att för mycket tid 

ägnas åt datorn eftersom det då finns en risk att barnen blir sittande för länge samt 

bortprioriterar andra viktiga aktiviteter. 

Barns tillgänglighet till dator i förskolan kan enligt Ljung-Djärf delas upp i tre 

kategorier: 

Datoranvändandet som ett hot mot andra och viktigare aktiviteter - Förskolepersonalen 

anser att annan aktivitet är av större vikt och prioriterar därför inte användandet av 

dator. Då personalen är angelägen om att barnens sociala och språkliga färdigheter ska 

utvecklas, samt inte ser många möjligheter för detta vid datorn, betraktas den som ett 
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hot mot kommunikation och lek. Begränsningar av datoranvändandet framhålls då man 

anser att det finns en risk för att missbruk utvecklas. Förskolepersonalen inom den här 

kategorin sitter heller inte med då barnen använder datorn. 

Datoranvändandet som ett tillgängligt val - Förskolepersonalen visar intresse för vad 

som händer vid datorn, dels för att hjälpa till när problem uppstår men också spontant 

för att kommentera det som händer på skärmen. Datorn är tillgänglig för alla, men det 

är barnens eget intresse som styr huruvida de arbetar med datorn eller inte. Personalen 

uppmuntrar att barnen är flera vid datorn då de kan lära av varandra samt väntar på att 

intresset ska vakna hos de som inte väljer att sitta vid datorn. 

Datoranvändandet som ett viktigt inslag i verksamheten - Datorn ses som ett viktigt 

inslag i verksamheten och alla barn ska involveras. Förskolepersonalen inom den här 

kategorin ser det som sin uppgift att inspirera barnen till datoranvändning. Att sitta och 

spela vid datorn förknippas med ett lärande, men man har ändå infört spelfria dagar då 

det anses viktigt att barnen får lära sig att datorn kan vara ett verktyg för annat än spel. 

Personalen tar ett stort ansvar vad gäller rättvisa och försöker reglera barnens tid vid 

datorn så att alla får möjlighet att arbeta med den. (Ljung-Djärf, 2004). 

Marina Lundkvist undersökte i sin studie Förskolans datorkultur i barn- och 

vuxenperspektiv (2005) barns och vuxnas attityder till datorarbete i förskolan. Det 

framkom att förskolepersonalen främst ser datorn ur en nyttoaspekt, som ett 

arbetsverktyg och pedagogiskt hjälpmedel för de vuxna i verksamheten. De flesta av 

förskollärarna i studien uttrycker att de saknar den kompetens som krävs för att kunna 

använda datorn med barnen på ett bra och utvecklande sätt. De känner en rädsla för att 

göra fel eller ha sönder något när de använder datorn. Det är en rädsla som inte 

återfinns hos barnen. Trots detta ser förskollärarna potentiella användningsmöjligheter 

med datorer i förskolan. En önskan gällande fördjupad kunskap inom området lyftes av 

förskollärarna. 

Studien visade även på större krav på ökad kompetens hos förskollärare inom detta 

område då barnen i dagens informationssamhälle ska förstås i relation till kontext och 

sammanhang. Det innebär att förskollärarna måste sätta sig in i och försöka förstå 

barnens livsvärld, då de redan i tidig ålder kan ha kommit i kontakt med dator, för att 
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kunna stödja dem i deras utveckling och lärande. Vidare konstaterade Lundkvist att 

förskollärarnas medvetna och omedvetna grundläggande värderingar påverkar hur 

arbetet i verksamheten ser ut samt vilken syn på dator de överför till barnen. Detta är 

något även Qvarsell (1998) påvisar i artikeln Ny värld, nya barn, nya arenor? Om 

barnen, pedagogiken och IT. 

Lundkvists (2005) resultat visar att flera av förskollärarna i studien anser att datorn har 

en negativ inverkan på barnens lek och sociala samvaro då den tar tid från det som 

prioriteras i verksamheten. Förskollärarna tenderar att i själva verket prioritera sådant 

som de själva har intresse av. Trots detta anses datorvana vara ett måste inför 

framtiden. 

Appelberg och Eriksson (1999) menar att datorn bör betraktas som ett arbetsredskap 

likvärdigt med annat material och vara tillgänglig på samma sätt som till exempel 

papper och pennor. För att kunna bli ett pedagogiskt hjälpmedel har det stor betydelse 

var datorn är placerad. Det innebär att datorn bör vara synlig och tillgänglig för barnen. 

Ovanstående text utgör en bakgrund till ämnet. I det följande kommer vårt metodval att 

presenteras och dikuteras. 
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Metod 

Nedan ges en förklaring av och motivering till de metoder vi använt för att genomföra 

denna studie. En beskrivning ges även av urvalsprocessen. I slutet presenteras 

Humanistiskt Samhällsvetenskapliga Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

 

Kvalitativ intervju 

Kvalitativ forskning lägger vikt vid att vara djupgående och intresserad av individer. 

Bryman (2011) och Kvale (1997) förespråkar den kvalitativa intervjun när forskaren 

vill synliggöra informantens perspektiv och inställning. Den forskning som är 

kvantitativ lägger i stället vikt vid att insamla stora mängder data för att få fram 

jämförbara siffror vilka kan generaliseras till att gälla alla människor (Johansson & 

Svedner 1998). Då vi är intresserade av att belysa relationen mellan vad förskolans 

styrdokument säger om datoranvändning och hur förskolepersonal tolkar detta har vi 

valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. 

 

Det är önskvärt enligt Bryman (2011) att låta samtalet i en kvalitativ intervju röra sig i 

olika riktningar eftersom det kan ge kunskap om vad informanten anser vara viktigt. 

Det innebär även att vi kommer få mer detaljerade och fylliga svar som kommer att ta 

längre tid att bearbeta än svaren från en kvantitativ intervju, men vi anser det vara av 

värde med tanke på vårt syfte. Strukturerade intervjuer tillåter inte den friheten, men 

helt ostrukturerade intervjuer passar sig inte för oerfarna intervjuare då det finns risk att 

intervjun tappar fokus och blir till ett samtal om någonting irrelevant för studien. Enligt 

Bryman bör en viss struktur finnas för att säkerställa att fokus hålls på undersökningens 

syfte samt att resultaten går att jämföra. Vidare är det fördelaktigt med en viss struktur 

då det är två personer som genomför intervjuerna. 

 

Semistrukturerade intervjuer görs utifrån en intervjuguide (se bilaga 1) med teman som 

ska beröras vilka inte behöver komma i samma ordning som i intervjuguiden och där 

friheten finns för den intervjuande att svara på sitt eget vis samt att forskaren kan följa 

upp sådant som sägs men inte finns i intervjuguiden. 

 



 15 

Vi försökte förhålla oss till Brymans råd vad gäller utformning av intervjuguiden 

såsom att använda ett språk som är lätt att förstå, skapa en viss ordning bland frågorna 

så att de kommer i en naturlig följd samt undvika ledande frågor. Bryman 

rekommenderar en testintervju med stöd av den intervjuguide som utformats för att på 

så vis upptäcka om det finns eventuella svårigheter eller felaktigheter i intervjuguiden 

som behöver korrigeras inför de slutgiltiga intervjuerna. Detta var vår intention och en 

testintervju planerades in. Tyvärr kunde den ej genomföras på grund av oförutsägbara 

händelser vilket resulterade i att vi till följd av tidsbrist inte hann testa vår intervjuguide 

innan de riktiga intervjuerna skulle äga rum. En test skulle varit fördelaktigt men vi 

fann ändå att våra intervjuer varit av hög kvalitet utifrån de kriterier Kvale (1997) 

listar: 

 Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från den intervjuade. 

 Ju kortare intervjufrågor och ju längre intervjusvar desto bättre. 

 Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta aspekterna av 

svaren. 

 Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun. 

 Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under intervjuns 

förlopp. 

 Intervjun är “självkommunicerande” - den är en historia i sig som knappast kräver mycket 

extra beskrivningar och förklaringar. 

(Kvale, 1997, s. 134) 

 

Samtalsmetodik 

Hägg och Kuoppa (2007) beskriver färdigheter som är av vikt vid genomförande av 

professionella samtal, såsom att lyssna aktivt, sammanfatta, parafrasera och ställa 

öppna frågor. Lyssnandet, beskriver Hägg och Kuoppa, görs på ett sådant vis att 

informanten uppfattar att forskaren lyssnar utan att ta över samtalet genom att börja 

prata om egna erfarenheter. Det går med andra ord för sig som forskare att inflika om 

man har varit med om något liknande, för att skapa en känsla av samförstånd, men 

därefter bör ordet åter ges till informanten. Att ställa intresserade frågor samt 

användande av gott kroppsspråk är ytterligare sätt att visa att man lyssnar, dock är det 

viktigt att det inte blir för många frågor på en gång, informanten måste ges tid att tänka 
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efter och svara samt veta vad det är hon ska svara på. Med gott kroppsspråk menar 

Hägg och Kuoppa att vara vänd mot informanten och armarna ska inte vara korsade då 

det kan uppfattas som att man är stängd och otillgänglig. Ögonkontakt är viktigt och 

det ska vara informantens privilegium att titta bort om hon vill. 

 

Både Bryman (2011) och Hägg och Kuoppa (2007) poängterar värdet av att se till att 

intervjuer genomförs i en lugn och ostörd miljö. Detta bör tas hänsyn till för att skapa 

goda förutsättningar för samtalet men också för att buller i och utanför rummet där man 

sitter påverkar kvaliteten på inspelningen mycket mer än man tror. Under 

intervjutillfällena försökte vi förhålla oss till detta så gott vi kunde, dels 

samtalsfärdigheterna som listas av Hägg och Kuoppa och dels i fråga om i vilken miljö 

vi höll intervjuerna.  

 

Teknik 

Vi har valt att använda oss av en diktafon för att spela in intervjuerna eftersom vi både 

är intresserade av vad informanterna säger men också hur de säger det. Dessutom är 

diktafonen liten vilket minskar graden av störande inslag i form av till exempel 

nervositet vid intervjun. Användningen av inspelningsutrustning såsom diktafon 

problematiseras även av Bryman (2011) som något som kan göra informanten osäker 

och självmedveten. Med tanke på detta samt samtyckeskravet (se nedan) frågade vi vid 

inbokning av intervju samt vid intervjuns början om det gick bra att vi spelade in 

samtalet. För att inga nyanser eller intryck skulle glömmas bort transkriberade vi direkt 

i anslutning till den genomförda intervjun, enligt rekommendation av Bryman. Han 

menade även att man på så vis undviker att det tidskrävande transkriberingsarbetet sker 

vid samma tillfälle. 

 

Urval 

Utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för vår forskningsfråga 

har vi gjort vad Bryman omnämner som ett målinriktat urval. Då vi har en 

läroplansteoretisk grund för vår fråga hade det inte tjänat någonting till att intervjua 

helt slumpmässigt utvalda människor då de inte är påverkade av läroplaner på det sätt 

som anställda inom förskola och skola är. Som Larsson (1986) menar är det 
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fördelaktigt att undvika slumpmässiga val då forskaren är ute efter en bredd i sitt 

resultat. Han menar att slumpmässiga val kan resultera i svar som liknar varandra i 

motsats till den variation av svar som ett medvetet val av informanter kan ge. Därför 

har vi försökt att få en viss bredd på vårt material genom att välja informanter från 

olika arbetsplatser, med olika utbildning samt varierade år inom yrket. Dessutom är 

informanterna i olika åldrar och har varierad erfarenhet av arbete med dator inom 

verksamheten. Vårt medvetna val gjorde att informanterna var spridda över olika 

avdelningar på tre olika förskolor. Dock kommer vi inte att göra någon jämförelse 

mellan de respektive förskolorna på grund av konfidentialitetskravet som beskrivs 

nedan. 

 

För att värva informanter på de förskolor vi valt började vi med ett telefonsamtal för att 

fråga om vi var välkomna på besök för att på plats undersöka om någon var intresserad 

av att delta i vår studie. Väl där beskrev vi vår forskningsansats och frågade potentiella 

informanter, både män och kvinnor, om de var intresserade av att ställa upp. Till de 

fem som tackat ja lämnade vi lappar med våra kontaktuppgifter (se bilaga 2) samt kom 

överens om att vi skulle boka intervju vid senare tillfälle. Man kan fundera på huruvida 

ett högre antal informanter hade gett samma resultat som vi nu fått fram eller om det 

antal vi hade var tillräckligt med tanke på studiens omfattning. 

 

Vi anpassade oss efter informanternas önskemål om tid och plats vilket fick som följd 

att alla intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser både under och efter 

arbetstid. Dock resulterade detta i att vi inte kunde eliminera störande element på 

samma sätt som vi hade kunnat om vi hade ordnat med passande lokal själva. Om vi 

själva hade valt plats för intervjuerna hade vi i det fallet kunnat ordna en lokal som var 

tillgänglig enbart för oss just den tiden. På så vis hade vi minskat risken exempelvis för 

störande ljud utifrån samt för att kollegor till informanten skulle komma in. Trots att 

vissa störningsmoment förekom under våra intervjuer anser vi att varken vi eller 

informanterna blev särskilt distraherade då samtalet fortsatte att flyta på utan besvär. 
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Bearbetning och analys 

 

För att analysera vårt material har vi använt oss av Hayes (2000) induktiva tematiska 

analysmetod vilken han menar lämpar sig bäst för att förutsättningslöst kunna tolka 

informanters inställningar och uppfattningar. Detta på grund av att analys av resultatet i 

relation till teori och befintlig forskning på området sker först i efterhand. Metoden 

innebär att materialet analyseras i sju steg. Det första är att transkribera intervjuerna för 

att sedan grundligt läsa igenom dessa. Materialet sorteras sedan i framträdande teman, 

vilket kan liknas vid Kvales (1997) meningskoncentrering. Efter detta ska de enligt 

Hayes (2000) återigen gås igenom och ytterligare definieras. Därefter görs ännu en 

genomgång av transkriberingarna för att finna betydelsefull information som kan 

kopplas till de aktuella temana. Slutligen fastställs de färdiga temanas innehåll med 

lämpliga rubriker och kopplas sedan till passande citat ur intervjuerna samt relevant 

forskning. 

 

I likhet med Hayes anser Cohen, Manion och Morrison (2007) att forskaren bör försöka 

strukturera resultaten på ett överskådligt sätt baserat på intervjuernas innehåll genom 

att finna teman. Utöver det menar Cohen, Manion och Morrison även att dessa teman 

bör relateras till studiens syfte och frågeställningar. När vi analyserade materialet 

använde vi främst nyckelorden tolkning, inställning, kompetens och arbetssätt för att 

finna kärnan i våra intervjuer. Detta ledde till att vi fann sex teman där några var direkt 

kopplade till våra nyckelord och några uppkom utöver dem då vi ansåg dem relevanta. 

 

Etiska ställningstaganden 

 
Examensarbetet måste bygga på respekt för de människor som deltar. Deltagarna får inte 

föras bakom ljuset beträffande undersökningens syfte, de skall ha fått tillfälle att ge ett 

informerat samtycke till sin medverkan och de skall när som helst kunna avbryta sitt 

deltagande, utan att behöva oroa sig för några negativa konsekvenser (Humanistiskt 

Samhällsvetenskapliga Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Genom det här arbetet har vi utgått från Humanistiskt Samhällsvetenskapliga 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
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Informationskravet innebär att deltagare i undersökningen ska informeras om syftet 

med den av forskaren (Humanistiskt Samhällsvetenskapliga Vetenskapsrådet). Det ska 

även tydligt framgå att uppgifterna som insamlas enbart kommer att användas för 

forskning samt hur och var resultaten kommer redovisas. Vi var noga med att 

informera om detta när vi första gången besökte de tänkta informanterna samt i 

anslutning till varje intervju. 

 

I enighet med samtyckeskravet har samtliga deltagare fått information om och 

möjlighet att när som helst avbryta eller tacka nej till medverkan i studien. Det gavs 

flera tillfällen för deltagarna att åter bekräfta sitt samtycke, vid första kontakten, vid 

inbokning av intervju samt vid själva intervjutillfället. Vi var även noggranna med att 

vid dessa tillfällen fråga om deltagarnas tillåtelse att spela in intervjun på diktafon. 

 

Konfidentialitetskravet innefattar dels att samtliga personer som ingår i en 

undersökning ska ges största möjliga anonymitet och dels att personuppgifter ska 

förvaras säkert så att obehöriga ej kan ta del av dem (Humanistiskt 

Samhällsvetenskapliga Vetenskapsrådet). För att säkerställa deltagarnas anonymitet har 

vi valt att ge dem fingerade namn samt att inte nämna annat som gör att deras 

identiteter röjs. De namn vi använt oss av är Ester, Evy, Fiona, Gabriella och Gina. 

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet enbart får användas för 

forskningsändamål (Humanistiskt Samhällsvetenskapliga Vetenskapsrådet) samt att 

forskaren är skyldig att informera samtliga deltagare om detta. Vi informerade om detta 

vid varje intervjutillfälle samt erbjöd de deltagande en möjlighet att få läsa rapporten 

när den är färdigställd. 

 

Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet betyder noggrannhet vid mätning och innebär att forskaren inför 

sin studie tydliggjort ramarna för hur studien ska genomföras. Måttet på reliabiliteten 

baseras enligt Johansson & Svedner (1998) på huruvida all data insamlats på samma 

sätt samt hur välformulerade frågorna i intervjuguiden varit och om de täckt in alla de 

viktiga frågeställningarna. 
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Då vi är två forskare som genomfört denna studie kan det tänkas att reliabiliteten är 

något lägre än om den hade genomförts av enbart en forskare. Orsaken är att det inte 

går att garantera absolut likhet i varje intervju när de är uppdelade mellan två forskare. 

I ett försök att höja reliabiliteten utformade och nyttjade vi en intervjuguide, då 

semistrukturerade intervjuer leder till följdfrågor baserat på informantens svar, 

innehållande några nyckelfrågor. 

 

Med validitet menas huruvida resultaten ger en sann bild av det som undersökts 

(Johansson & Svedner 1998), med andra ord om metoden ger svar på den 

forskningsfråga man har. 

 

Enligt Säljö (2000) kan man aldrig vara säker på att vad människor säger är uttryck för 

deras verkliga tankar. De strävar istället efter att uppfylla det sociala kontraktet, det vill 

säga vad de tror att de bör säga, och svarar vid intervju innan de tänker efter innerst 

inne. Detta menar Bryman (2011) är en form av påverkanseffekt som kan uppkomma 

vid intervjusituationer som en följd av att en intervju är en konstlad miljö. Dock är det 

inte lika sannolikt och därmed inte lika problematiskt som vid deltagande observationer 

där observatören förändrar den situation som observeras. Därför bör det tas i beaktande 

att det finns en risk att de svar våra informanter gett inte helt överensstämmer med vad 

de verkligen tycker. 

 

I ovanstående avsnitt har metodval, urval och procedur redovisats. Nedan följer en 

redovisning av studiens resultat, som kommer att presenteras tematiskt. 
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Resultat och analys 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att belysa relationen mellan vad 

som står beskrivet om samt det som kan kopplas till datoranvändning i förskolans 

läroplan och hur förskolepersonalen tolkar detta. Vidare ville vi ta reda på och beskriva 

hur det faktiska arbetet i verksamheten ser ut. 

 

Nedan redovisar vi det meningskoncentrerade intervjumaterialet i de sex teman vi fann 

sammankopplat med citat och relevant litteratur. Citaten utgörs av kortare utdrag ur 

intervjuerna. Det första temat handlar om förskolepersonalens inställning till dator som 

verktyg i det pedagogiska arbetet med barnen. Det andra temat behandlar vad 

förskolepersonalen uppfattar att läroplanen för förskolan innehåller gällande 

datoranvändning. I Utbildning och kompetens beskrivs den kunskap informanterna 

anser att de besitter och den utbildning de har blivit erbjudna. Vidare redogörs för de 

arbetssätt de i nuläget använder sig av och hur de skulle vilja arbeta i framtiden. 

Slutligen uppmärksammas den oro informanterna gav uttryck för. 

 

Förskolepersonalens inställning 

Detta tema kan ge en fördjupad förståelse för de val förskolepersonalen gjort angående 

tolkning av Lpfö 98 och hur de realiserar dessa val i verksamheten. 

 

Ljung-Djärf (2004) fann att förskolepersonalens antaganden, kunskaper och attityder 

grundlägger villkoren för hur tekniken görs tillgänglig för barnen. I likhet med detta 

anser Lundkvist (2005) och Qvarsell (1998) att personalens medvetna och omedvetna 

grundläggande värderingar påverkar hur arbetet i verksamheten ser ut samt vilken syn 

på datorn de överför till barnen. 

 

Majoriteten av informanterna i vår studie uttryckte en positiv inställning till att använda 

dator i den pedagogiska verksamheten. De nämnde sådant som förberedelse inför 

framtiden samt barnens intressen i fokus. Framtidsaspekten är något som även Ljung-

Djärf (2004) funnit och pekar på det värde datorn har då det gäller förberedelse för 

framtida skolgång och kommande arbetsliv. Ester tyckte att datorn kan vara en hjälp 

för barn i behov av extra stöd: 
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[...] Och jag tänker också på alla barn som kanske har svårigheter [...]. Då kan ju datorn vara 

jättebra för att kompensera en oförmåga eller en svårighet. 

 

Under intervjun uttryckte Fiona genomgående en mycket positiv inställning och 

använde ord som ”jättejättebra” och “jättespännande ” om arbetet med dator. Detta till 

skillnad mot Evy som tyckte att datorn inte alls passar in i det pedagogiska arbetet med 

barnen: 

 

[...] jag tycker det är så osinnligt, att det är ett verktyg som de måste lära sig hantera, men jag 

tycker det räcker gott och väl att de börjar i ettan. 

 

Evy menade att det är av stort värde att barnen får uppleva saker med alla sina fem 

sinnen och att datorn inte kan utmana upplevelser av exempelvis lukt och känsel. Hon 

framhöll den fria leken som det bästa sättet för barn att utvecklas och lära och menade 

att var sak har sin tid. Vidare menade hon att datorn kommer de att få lära sig hantera 

och arbeta med i skolan. Den inställning Evy gav uttryck för återfinns även i 

Lundkvists (2005) studie där datorn av flera informanter anses ha en negativ inverkan 

på barnens lek och sociala samvaro. 

 

På både Esters och Ginas arbetsplatser arbetar de uteslutande med barn upp till tre år. 

Ester ansåg att det finns mycket annat i arbetet med de yngre barnen som behöver 

prioriteras, så som motoriska och sociala färdigheter, vilket har resulterat i att de på 

hennes avdelning inte använder datorn tillsammans med barnen. Meningserbjudandet 

(Uljens, 1997) på Esters avdelning kan då förstås utifrån de val hon och hennes 

kollegor gör på transformeringsarenan (Linde, 2006). Gina hade förståelse för att 

barnen möter datorer hemma och därför även behöver få tränas i användning av dessa i 

förskolan med ett pedagogiskt syfte. Dock uttryckte hon att datorn är ett verktyg för 

vuxna som kan användas i arbetet med barnen men inte tillsammans med dem. 

 

Evy, Fiona och Gabriella arbetar alla med förskolebarn i varierande ålder, det vill säga 

med ett- till femåringar, och även de uttryckte olika uppfattningar. Evy kunde se 

möjligheter att använda dator i arbetet med barnen men har av ovannämnda skäl valt 
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bort den. Både Fiona och Gabriella menade att det finns ett värde i att barnen får 

bekanta sig med datorn redan i förskoleåldern. 

 

I sin studie har Ljung-Djärf (2004) funnit och tematiserat tre kategorier; 

datoranvändandet som ett hot mot andra och viktigare aktiviteter, datoranvändandet 

som ett tillgängligt val och datoranvändandet som ett viktigt inslag i verksamheten. 

Dessa kategorier går att koppla till de olika inställningar vi funnit i vår studie. Gabriella 

och Fiona anser att datorn alltid bör finnas tillgänglig, Gina och Ester menar att datorn 

kan tas fram ibland och Evy tycker att datorn inte passar in i det pedagogiska arbetet 

med barnen. 

 

Läroplan för förskolan 

En av våra frågeställningar gäller hur förskolepersonalen uppfattar det som kan kopplas 

till datoranvändning i läroplanen. Alla våra informanter ansåg att det finns delar i 

läroplanen som kan tolkas och kopplas till användning av dator i förskolans 

pedagogiska verksamhet. De gav både konkreta förslag och beskrev även en mer 

allmän tanke om vad som skulle kunna relateras till ämnet. Det var sådant som att 

arbeta utifrån barnens intresse, använda dator som ett verktyg i språkutvecklingen och 

förbereda barnen inför övergången till skolan. Nedan följer några exempel på vad som 

sades under intervjuerna: 

 

Dator och förskola, då tänker jag att enligt läroplanen så ska vi egentligen jobba lite med IT 

[...] (Gabriella). 

 

Språk och naturkunskap [...]. Du kan koppla nästan allt med allt [...] (Gina). 

 

Därför att det är nånting barnen verkligen behöver. De behöver utveckla och kittla alla sidor 

och intressen och framförallt är det en förberedelse inför skolan [...] (Fiona). 

 

Några ansåg att det går att se en koppling mellan ämnesrelaterade områden i läroplanen 

och användning av dator utan att det uttryckligen formulerats på det sättet. I likhet med 

Gina menade Gabriella att det ena inte utesluter det andra. Datoranvändning hindrar 
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med andra ord inte exempelvis matematik- eller språkinlärning. Hon ansåg att en dator 

kan användas som ett kompletterande verktyg. 

 

Evy kunde som de andra se en möjlighet att tolka läroplanen till fördel för 

datoranvändning men menade på att det inte finns någonting explicit uttalat om detta. 

Därför ser hon inte att det finns någonting som måste göras när det gäller den typen av 

teknik i den pedagogiska verksamheten. 

 

På de arenor Linde (2006) och Uljens (1997) beskriver finns flera tolkningsmöjligheter 

vilket resulterar i olika sätt att realisera det som står i Lpfö 98. Detta kan förklara den 

tolkningsbredd som framkommer ovan. 

 

Utbildning och kompetens 

En del av studiens syfte är att ta reda på och beskriva hur det faktiska arbetet med dator 

ser ut i verksamheten. Att synliggöra vilken datorkompetens förskolepersonalen har 

kan hjälpa till förståelse för deras val av arbetssätt. 

 

Under intervjuerna framgick att samtliga informanter har baskunskaper i att hantera en 

dator. Med baskunskaper avses sådant som att starta och stänga av en dator, skriva 

textdokument, använda mailfunktioner och söka information på Internet. Inom ramen 

för att hantera en dator finns olika nivåer av trygghet, vilket innebär att de i vissa fall 

som en följd av detta valde bort dator som verktyg. Enligt Linde (2006) kan detta på 

transformeringsarenan förklaras med att varierade meningserbjudanden (Uljens, 1997) 

skapas beroende på tolkning, kunskap och intresse hos förskolepersonalen. 

 

Gabriella uttryckte tydligt en osäkerhet angående sin egen förmåga att arbeta med dator 

och på grund av den en osäkerhet att använda den med barnen. Under intervjun sade 

hon: 

 

[...] jag tycker inte att jag har de kunskaperna som gör att man kan jobba på ett pedagogiskt 

sätt. 
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Även Ester och Fiona uttalade en osäkerhet om detta under intervjuerna. Fiona 

berättade till exempel att: 

 

[...] de /barnen/ är inte rädd för att sätta sig framför datorn, vilket jag själv (skratt) är till viss 

del. 

 

Liknande resultat återfinns i Lundkvists (2005) studie Förskolans datorkultur i barn- 

och vuxenperspektiv. Majoriteten av hennes informanter uttryckte en rädsla för att göra 

fel och misslyckas med att använda datorn på ett bra sätt i arbetet med barnen. Vi fann i 

vår studie att detta dock inte betyder att de är mindre angelägna att använda sig av 

dator i arbetet med barnen, utan försöker att göra det med den kunskap de redan 

besitter. Detta i likhet med det resultat Lundkvist fann i sin studie. Våra informanter 

önskar sig mer utbildning för att kunna arbeta mer pedagogiskt med dator tillsammans 

med barnen. Gabriella uttrycker sig så här: 

 

[...] jag och många fler behöver mer utbildning och tips och kunskap om vad man kan jobba 

med. 

 

Alla har genom sin respektive arbetsplats blivit erbjudna fortbildning inom 

datoranvändning. Detta är i enlighet med vad som står i Lpfö 98 gällande 

förskolechefens ansvar. Några såg det som en obligatorisk utbildning medan andra såg 

det som en prioriteringsfråga utifrån vad verksamheten fokuserar på för närvarande. Då 

vi under intervjutillfället pratade om fortbildning inom området datoranvändning 

berättade Fiona att: 

 

[...] det ser olika ut från år till år, termin till termin, och som det är nu är det kanske det minst 

prioriterade området [...]. 

 

Gabriella berättade att hon inför intervjun läst på lite om datoranvändning i förskola 

vilket gjort att hon insett möjligheterna med att använda dator i det pedagogiska 

arbetet. Hon uttryckte ett intresse för att lära sig använda en dator på flera sätt för att på 

så vis kunna utveckla sitt arbete med barnen. Förskollärarna i Lundkvists (2005) studie 

visade på samma önskan om kunskapsutveckling. 
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Arbetssätt 

De varierade kunskaper, antaganden och attityder förskolepersonalen har leder till olika 

arbetssätt på olika arbetsplatser och ger skilda tolkningar, vilka kan förklaras utifrån ett 

läroplansteoretiskt perspektiv. Lpfö 98 ser likadan ut för alla som arbetar inom 

förskolans verksamhet men på transformeringsarenan kan tolkningar av den sträcka sig 

åt olika håll. Det kan förklaras med skillnader i pedagogernas individuella kompetens 

och intressen samt varje förskolas specifika inriktning. På realisationarenan leder det 

till ett varierat meningserbjudande för barnen. (Linde, 2006; Uljens, 1997) 

 

En av frågeställningarna i vår studie gäller hur förskolepersonalen använder datorn i 

den pedagogiska verksamheten. Under intervjuerna framkom att de olika 

verksamheterna där våra informanter arbetar har en varierad syn på hur det fungerar att 

arbeta med dator i det pedagogiska arbetet. Detta påminner om de tre kategorier Ljung-

Djärf (2004) funnit i sin studie. Som nämnts ovan anser Evy att det inte finns någon 

plats för datorer i arbetet med barnen och därmed går det inte att redogöra för något 

arbetssätt i hennes fall. De fyra övriga menar dock att datorer går att använda i arbetet 

men på skilda sätt. 

 

Gina menade exempelvis att en dator kan vara rolig att ta fram vid speciella tillfällen 

för att väcka barnens nyfikenhet och lust att arbeta med den. Hon förklarade att hon 

ville bjuda in barnen att vara med henne då hon använder datorn för att öka deras 

kunskap om hur den kan användas på olika sätt och till olika ändamål. 

 

[...] ibland väljer jag att ha datorn framme, jag vill gärna locka barnen lite grand. 

 

Syftet enligt Gina är inte att barnen själva ska använda datorn utan att de ska få 

erfarenhet av att se vuxna göra det. Hon menar alltså att det är hon som vuxen som 

sitter vid datorn och visar med barnen bredvid sig och inte tvärtom. Även i Lundkvists 

(2005) studie framkom att förskolepersonal ser datorn främst som ett arbetsverktyg för 

de vuxna i verksamheten. 
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Ett liknande arbetssätt, där datorn tas fram vid speciella tillfällen, tänker sig Ester som 

anser att datorn kan användas som del i temaarbeten. Dessa förekommer inte hela tiden 

utan endast då det är något särskilt som ska fokuseras på. Hon beskriver det bland 

annat som: 

 

[...] att man väver in det i projekt som man jobbar med. 

 

Ester tror att det finns oändliga möjligheter med att använda en dator i det pedagogiska 

arbetet men beskriver den specifikt som ett verktyg för att skriva texter och hantera 

bilder. 

 

Till skillnad från både Ester och Gina finns datorn alltid tillgänglig för barnen i både 

Gabriellas och Fionas verksamheter. Det finns enligt Appelberg och Eriksson (1999) 

ett värde i att ha datorn tillgänglig på samma sätt som annat material. Det innebär att 

den kan bli ett pedagogiskt hjälpmedel som kan ge möjlighet till utveckling och 

lärande. I både Gabriellas och Fionas fall är datorn placerad i ett rum som är 

tillgängligt för alla och med möjlighet att stänga dörren för att få bättre arbetsro. 

Förskolepersonalen har också lättare att hålla uppsikt över barnens aktiviteter med 

datorn då det finns ett fönster i dörren. När barnen vill arbeta med datorn måste de be 

någon av personalen om lov och hjälp att logga in. Det arbetssättet liknar en av Ljung-

Djärfs (2004) kategorier, datoranvändandet som ett tillgängligt val, där datorn alltid 

finns tillgänglig för barnen. 

 

Både Gabriella och Fiona har erfarenhet av att ge barnen en grund till datorhantering. 

Med detta förklarade de att barnen ska kunna starta och stänga av en dator, öppna upp 

och stänga ned program samt hantera CD-romfunktionen. Det innebar även att kunna 

hantera relationen mellan musen på bordet och pekdonet på skärmen samt enkla 

tangentbordsfunktioner och motoriska färdigheter. Gabriella ger denna beskrivning: 

 

[...] datorkörkort det är att man startar och stänger, sätter in en skiva och hur man hanterar 

musen och skivor [...]. 
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De båda menar även att det är viktigt att lära barnen rätt benämning för arbetet med 

dator. Barnen får lära sig att de jobbar med datorn och inte spelar på den. Enligt 

Appelberg och Eriksson (1999) bör datorn betraktas som ett arbetsredskap. Fiona 

förklarade under intervjun: 

 

[...] vi försöker använda ordet att man jobbar med datorn, man sätter sig inte och spelar utan 

man jobbar för att lära sig någonting [...]. 

 

Vidare berättar Fiona att det är viktigt att det finns ett syfte med datoranvändningen, så 

att det skapas möjlighet för ett lärande. Även Ester, Gabriella och Gina uttryckte en 

önskan om att ha ett syfte bakom användandet av dator med barnen. Gabriella menade 

att datorn bör ses som ett komplement till det övriga arbetet som sker i verksamheten. 

 

Ett av de syften som beskrevs var att barnen ska vara bekanta med att hantera en dator 

då det är dags för dem att träda in i skolans värld. I Lpfö 98 betonas att förskolans 

uppgift är att förbereda barnen för framtiden och lägga en grund för det livslånga 

lärandet. Alla uttryckte någon gång under intervjuerna en förståelse för att barnen 

kommer att möta datorn i skolans undervisning, men det var ändå inte alla som ansåg 

att barnen redan i förskolan behöver förberedas för detta möte. Detta kan förstås ur ett 

läroplansteoretiskt perspektiv där tolkningar görs på varje arena och resulterar i att 

vissa delar ur läroplanen fokuseras på eller väljs bort (Linde, 2006; Uljens, 1997). Evy 

menade i stället att man ska låta barnen vara i nuet och inte förbereda dem för 

framtiden så långt i förväg. 

 

Man är mycket för att förbereda barn för allting och det där tycker jag är lite 

förkastligt då allting har sin tid. Det är lite som att på femårs- ska man förbereda dem 

för sexårs- och på sexårs- ska man förbereda dem för skolan. Det blir på något sätt att 

barn inte får vara i nuet [...]. 

 

Framtid 

Vår sista frågeställning gäller hur förskolepersonalen skulle vilja arbeta med dator i den 

pedagogiska verksamheten. Under intervjuernas gång gav både Fiona och Gabriella en 
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bild av hur de i framtiden skulle vilja att det arbetet utformas. På Fionas arbetsplats 

finns redan ett fungerande arbetssätt som gör att barnen vid övergång till skola är 

bekanta med datorn och dess möjligheter. Hon uttryckte en önskan om att i framtiden 

fördjupa det arbetet så att barnen kan få en bredare kunskap än idag. 

 

Jag skulle vilja påstå att som det är idag är alla barn som lämnar förskolan Stenen bekant med 

att jobba med en dator [...] och det blir ännu mer viktigt i framtiden [...]. 

 

Arbetssättet på Gabriellas arbetsplats är jämförbart med det Fiona beskrev, dock 

menade Gabriella att hon skulle vilja lägga mer fokus på strukturen av arbetet gentemot 

hur det är idag. På detta vis vill hon säkerställa att alla barn får likvärdig kunskap och 

erfarenhet av datorarbete. Hon berättade även att de på hennes arbetsplats har ett 

gemensamt mål att utveckla datoranvändandet med barnen. Datoranvändandet som ett 

viktigt inslag i verksamheten är Ljung-Djärfs (2004) tredje kategori där datorn ses som 

ett viktigt inslag i verksamheten. Inställningen till datoranvändning i den kategorin 

innebär att alla barn ska involveras i datorarbetet och att det är förskolepersonalens 

uppgift att uppmuntra barnen till det. 

 

Ester kunde föreställa sig att datorns roll i samhället kommer att vara större i framtiden 

men tryckte fortfarande på att det finns viktigare saker att prioritera med de yngre 

barnen som hon arbetar med. Som beskrivits ovan syftar hon på den sociala och 

motoriska utvecklingen. 

 

[...] Jo det är klart att det är viktigt, att det kommer vara naturligt [...]. men det är så viktigt 

många saker. 

 

Som framgått tidigare anser Evy att datorn inte har någon plats i det pedagogiska 

arbetet med barnen och ser därmed inte någon funktion för datorn i den framtida 

verksamheten. 

 

Alla ovan nämnda framtidstankar kan förstås som resultat av tolkningar som skett på 

de olika arenor Linde (2006) och Uljens (1997) beskriver.  
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Oro 

Flera av informanterna uttryckte under intervjuerna en oro för vad som rör eller kan 

kopplas till datoranvändning i förskoleverksamhet. Det handlade både om praktiska 

saker och om mänskliga svagheter. Vi har valt att ta med detta tema då informanternas 

oro kan påverka både deras tolkning, inställning och arbetssätt gällande dator i det 

pedagogiska arbetet. 

 

Ginas funderingar sträckte sig långt fram i tiden och hon fantiserade om ett samhälle 

där tekniken styr det mesta och visade en oro för att det fysiska arbetet glöms bort. 

Även Ester var orolig för att det fysiska arbetet skulle glömmas bort och undrade hur 

det skulle gå med till exempel handstilen och utomhusaktiviteter.  

 

[...] det är inte okej att strunta i att röra på sig och bara sitta framför en dator i timmar [...] 

man kan fundera hur det kommer att gå med handstilen. 

 

Enligt Ljung-Djärfs (2004) studie är det inte önskvärt att för mycket tid ägnas åt datorn 

då det kan leda till en bortprioritering av viktigare aktiviteter. I en av hennes kategorier, 

datoranvändandet som ett hot mot andra och viktigare aktiviteter, beskrivs en syn hos 

förskolepersonalen där datorn utgör ett hot mot utvecklingen av barnens sociala och 

språkliga färdigheter. Som synes delas denna syn av flera informanter i vår studie, 

exempelvis Evy som uttryckte en rädsla för att den fria leken skulle minska och inte 

alla sinnen stimuleras. 

 

Datorberoende var ytterligare en oro som Evy gav uttryck för där hon gjorde liknelser 

med till exempel spelberoende eller en rökare som är fast i tanken om nästa gång hon 

eller han kan ta en cigarett. Hon menade att tiden mellan tillfällen då dator ska 

användas går åt till att tänka på och längta till just det tillfället, och har därför en 

negativ inverkan på de övriga aktiviteterna i verksamheten. Datoranvändandet bör då 

begränsas för att undvika att missbruk utvecklas anser informanterna i Ljung-Djärfs 

studie. Gabriella vädrade sina tankar angående sitt eget personliga tillkortakommande 

gällande datorkompetens och funderade hur det skulle kunna påverka barnens rum för 

lärande. 
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En oro uttrycktes även av Fiona om datorn som barnvakt där hon var orolig för att den 

skulle användas som ett medel för att avlasta förskolepersonalen från barn med mycket 

energi. 

 

[...] man vill inte att datorn blir som en barnvakt, alltså att man kanske sätter barnen där av fel 

syfte. 

 

 

 

Slutsats  

Studiens resultat har visat på vitt skilda uppfattningar hos förskolepersonalen angående 

vad Lpfö 98 säger om datoranvändning samt inställningar till detta, vilket har resulterat 

i olika arbetssätt i de olika verksamheterna. Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv är 

tolkningsmöjligheterna stora på de olika arenorna vilket kan förklara bredden i vår 

studies resultat. 

 

I det följande kommer vi att diskutera de resultat som presenterats i ovanstående 

avsnitt. 
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Diskussion 

I denna studie har vi försökt belysa relationen mellan vad som står beskrivet om och 

kan kopplas till datoranvändning i Lpfö 98 och hur förskolepersonalen uppfattar samt 

realiserar detta i verksamheten. Vad vi fått fram visar, utifrån ett läroplansteoretiskt 

perspektiv, hur varje pedagog tolkar sitt uppdrag på sitt sätt. 

 

Vi hade väntat oss att de flesta av informanterna skulle ha uppfattningen att datorn kan 

komma till användning ibland men att annat skulle anses viktigare och därmed 

prioriteras. Vad vi fann var så mycket mer intressant. Att läroplanen kan tolkas olika 

visste vi, men vi hade inte förväntat oss en sådan vidd i resultat som vi faktiskt fick 

fram. Med tanke på den plats tekniken har i dagens samhälle hade vi inte räknat med 

att få se att det exempelvis finns de som väljer bort tekniken helt. Det är tänkvärt för 

vår framtida yrkesverksamhet att det ur ett läroplansteoretiskt perspektiv finns en 

enorm tolkningsfrihet då det gäller läroplanen. I slutändan är det förskolepersonalen, 

individen, som gör den finala tolkningen. I och med detta är det givet att olika 

förskolepersonal kommer ha olika meningserbjudanden att ge till barnen. Som 

Lundkvist (2005) menar påverkar personalens medvetna och omedvetna grundläggande 

värderingar hur arbetet i verksamheten ser ut samt vilken syn på dator de överför till 

barnen. Därför anser vi att det är viktigt att själv samt i arbetslaget vara medveten om 

vilka värderingar du har, varför du har dem, och hur de påverkar arbetssättet du väljer. 

 

Enligt Lpfö 98 ska alla föräldrar kunna lämna sina barn på förskolan, trygga i att de 

inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åsikten eller värderingen. 

Under studiens gång väcktes funderingar om det verkligen går att undvika detta på ett 

bra sätt, eftersom du alltid bär med dig och medvetet eller omedvetet påverkas av dina 

personliga värderingar och ställningstaganden. Dessa ställningstaganden påverkar 

vilket arbetssätt du väljer och vidare vilka värderingar du överför. Även Ljung-Djärf 

(2004) fann i sin studie att förskolepersonalens attityder, antaganden och kunskaper 

påverkar hur de väljer att arbeta. Oavsett om du väljer att ständigt ha datorn tillgänglig 

eller helt väljer bort den från arbetet med barnen är det fortfarande med goda avsikter 

som grund. Vi funderar på om det inte sker en överföring av värderingar oavsett hur du 

valt att arbeta. Vad är mer eller mindre korrekt? Är allas sätt att tänka lika korrekt? Går 



 33 

det verkligen att helt utesluta sin person då dina värderingar gör att du är just den 

pedagog du är. Vi tror att personliga värderingar kommer att lysa igenom oavsett hur 

medveten du är om dem. Dock betyder detta inte att det är någonting negativt, utan 

tvärt om så kan det vara positivt eftersom varje barn är unikt och behöver olika 

meningserbjudande för att lära och utvecklas. De olika tolkningarna som görs på 

transformeringsarenan (Linde, 2006) kan innebära att förskolor har olika inriktningar. 

Det är positivt för föräldrar som då har större möjlighet att finna en förskola vars profil 

som passar dem. 

 

Vi har förståelse för alla de varierade ställningstaganden våra informanter har gjort. Det 

finns ett värde både i att bevara de gamla arbetssätten men också i att anamma det som 

är nytt. Precis som den fria leken är viktig är det också viktigt att lära sig hantera nya 

verktyg. Det livslånga lärandet innefattar så väldigt många olika delar som alla borde 

ses som likvärdiga, men hur ska man få tid och resurser att räcka till för att ta in allt i 

verksamheten. Därför är det bra att det finns pedagoger med varierade synsätt eftersom 

det då kan innebära att barnen får en liten bit av varje del som är viktig. Vad som är 

viktigt avgörs där och då, i relation till den kontext som barnet befinner sig i. 

 

Precis som Lundkvist (2005) ser vi betydelsen av att personal i förskolan har viss 

kunskap och kompetens om datoranvändning för att kunna hantera den utveckling som 

har skett och fortfarande sker. Det är viktigt för att kunna hänga med i barnens värld 

och kunna anpassa arbetet efter deras behov och intresse. Dock förstår vi att det kräver 

fortbildning eftersom vi i vår utbildning, som relativt nyss reviderats, endast haft en 

obligatorisk kurs där datorns användningsområden behandlats. För att få djupare 

kunskap om detta har valbara kurser behövts. Med tanke på den tekniska utvecklingen i 

dagens samhälle önskar vi att lärarutbildningen, med inriktning mot förskola och 

förskoleklass, skulle innefatta mer obligatoriskt innehåll rörande datoranvändning i det 

pedagogiska arbetet. 

 

Slutord 

När vi kommer ut i verksamheten kan vi ha nytta av resultaten från vår studie då de 

gett oss en förståelse för den tolkningsmöjlighet läroplanen erbjuder. Vi ser det som att 
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ingen tolkning är fel, utan utgör ett alternativt sätt att se på samma sak. Detta kan ge 

oss en trygghet i våra framtida val som pedagoger. 

 

Eftersom vår studie innefattar enbart fem, kvinnliga pedagoger från olika arbetsplatser 

finns det många möjligheter till fortsatt forskning inom detta område. Ett exempel kan 

vara att applicera ett genusperspektiv och använda en urvalsgrupp bestående av enbart 

män eller en blandning av båda könen. Det vore även intressant att undersöka huruvida 

all personal i ett arbetslag eller i ett hus med flera avdelningar har liknande eller skild 

syn på ämnet. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

 Vad anser du är förskolans viktigaste funktion? 

 Vad tänker du när du hör ordet dator? 

 Använder du dator privat? 

 Vad tänker du kring dator om jag lägger till ordet förskola, dator och förskola? 

 Använder du dator i yrket? 

 Finns en dator tillgänglig för barnen? 

 Var anser du att datorns plats bör vara i förskolan? (placering)  

 Anser du att något i läroplanen kan kopplas till datoranvändning i förskolan? 

 Om du fick önska, hur skulle du vilja att datorn används med barnen i 

verksamheten? 

 Scenario: Tänk dig 10 år fram i tiden, dagens tekniska utveckling fortsätter, 

datorkunskap är ett måste för att få jobb - Hur tror du då att du skulle vilja använda 

datorn i verksamheten? 

 Om du tänker dig längre fram i tiden, vem tror du kommer vara mest datorkunnig, 

förskolebarnen eller förskolepersonalen? 

 Finns det något övrigt som du vill dela med dig av om ämnet? 

 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur många år har du arbetat inom förskolan? 

 Har du blivit erbjuden fortbildning?  
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Kontaktuppgifter 

 

Tack så mycket för att du ställer upp på intervju! 

Vi kommer att kontakta dig om ca en vecka för att planera in intervjutillfälle. 

Har du några frågor går det bra att nå oss på telefon: 

Caroline Nilsson: 070 XX XX XXX 

Sandra Wall: 073 XX XX XXX 

 


