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Sammanfattning  
Syftet med studien var att observera hur förskolebarn kommunicerar och samspelar vid datorn, både verbalt och 
icke-verbalt. Syftet var även att belysa pedagogers uppfattningar om barns kommunikation och samspel och hur 
de organiserar datoranvändandet i verksamheten.  
 
Studien är av kvalitativ karaktär där videoobservationer och intervjuer användes. Totalt observerades 7 barn i 4-
5 års ålder och 4 pedagoger intervjuades.  
 
Resultatet visade att barnen kommunicerade på olika sätt, detta delades in i 6 skilda kategorier: kommunikation 
om planering, emotionell kommunikation, icke-datorrelaterad kommunikation, kommunikation med spelets 
auditiva funktioner, kommunikation med datorn som person och kommunikation om spelet. Som mest höll sig 
kommunikationen om spelet som barnen spelade. Kroppsspråket bestod till störst del av gester i form av 
pekningar och vi märkte att gesterna hjälpte till där språket fattades. På båda förskolorna användes datorn i den 
fria leken till att spela på. Pedagogernas roll i barns spelande var passiv, de hjälpte till om barnen bad om hjälp 
eller när problem uppstod. Pedagogerna som intervjuades uttryckte att samspelet var positivt och att varken 
ålder eller kön spelade någon roll men däremot barnens språk- och kunskapsutveckling.  
 
Olika faktorer som vi upplever spelar roll i barnens kommunikation och samspel är val av spel/program, 
kunskaps-/utvecklingsnivån hos barnet, miljön och den vuxnes delaktighet.  
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1. INLEDNING 
Vi har både hört, läst och sett att samspelet och kommunikationen mellan människor är ett 

viktigt moment för att inlärning ska ske. En egen erfarenhet från förskolan är när ett barn 

berättade och instruerade ett annat barn om hur man klättrar upp på lekstugan eller hur de ska 

rita en brandbil. Barn lär av varandra och hjälper varandra genom samspel att komma vidare i 

den kognitiva utvecklingen. Marina Lundkvist (2005) som är universitetslärare i pedagogik 

vid Åbo Akademi säger att ”IT är en naturlig del av barnens liv och vardag…/” (sid 195) och 

vårt eget intresse för Information och kommunikationsteknik (IKT) och framförallt datorer 

gjorde oss intresserade av att undersöka hur datorn inbjuder till gemensamt lärande, samspel 

och kommunikation. I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) står det att 

barn ska få använda sig av IKT men det står inte hur pedagogerna ska implementera det i 

barnens vardag. Därför kommer studien förutom gemensamt lärande, samspel och kommuni-

kation också att rikta sig mot hur några pedagoger uppfattar och organiserar arbetet med 

datorn på sin förskola. 

  

Vi upptäckte i den tidigare forskning vi tagit del av, att det var fler som påpekade vikten av att 

sitta två framför datorn då kommunikation leder till lärande och samarbete (ex. Svensson, 

1998; Alexandersson 2002; Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). I läroplanen för 

förskolan står det att ”Förmågan att kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 

nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” 

(Utbildningsdepartementet, 1998, sid. 5) Vi undrar om datorn kan vara ett verktyg för att 

utveckla sådana förmågor? Vid vidare läsning har vi upptäckt att senare forskning visar att 

samarbetet inte är självklart även om man är fler vid datorn (Ljung-Djärf, 2004). Hur ligger 

det till? Vilka faktorer är det som påverkar? 
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2. SYFTE 
Syftet med föreliggande uppsats är att genom observation belysa hur förskolebarns 

kommunikation och samspel vid datorn förhåller sig. Vi vill i synnerhet undersöka hur barn 

kommunicerar, det vill säga hur de uttrycker sig muntligt och genom sitt kroppsspråk under 

samspelet vid datorn. Vi vill också genom intervjuer belysa pedagogernas uppfattningar om 

barns samspel och kommunikation under datoranvändandet och hur de uppger att de 

organiserar arbetet vid datorn, för att kunna diskutera om detta har betydelse för barnens 

samspel.  

 

2.1 Frågeställningar 
- Hur kommunicerar barn med varandra under samspel vid datorn, verbalt liksom icke-

verbalt?  

- Hur uppger pedagogerna att de organiserar datoranvändandet?  

- Vilka är pedagogernas uppfattningar om barns kommunikation och samspel vid 

datorn? 

- Vilka hinder och möjligheter för kommunikation och samspel förekommer under 

datorarbetet?  
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 
Här behandlar vi de teoretiska utgångspunkter för lärande som vi utgått från och berättar vad 

som tas upp om kommunikation och IKT i läroplanen. Vi ger er en inblick i vad datorn kan ha 

för möjligheter i förskolans värld och berättar lite om samtalsteknik, kroppsspråk och tankar 

som används när man kommunicerar. Under rubriken tidigare forskning får ni ta del av hur 

pedagoger uppfattar datorn i förskolan, hur kommunikation vid datorn framställs gentemot 

andra program och aktiviteter samt hur datorn kan bli en utgångspunkt för en god kommuni-

kation mellan individer. Då det finns studier om barns kommunikation vid datorn i både 

förskola, skola och hemmet har vi tagit upp forskning som berör alla områden. Vi har valt 

litteratur som faller inom det område som vår uppsats syftar till att undersöka och som kan 

hjälpa oss att analysera vårt insamlade material. Vi hoppas kunna använda de olika teoretiska 

begrepp som framkommer i litteraturgenomgången som analysverktyg och hjälp för att 

förtydliga och tolka resultatet. 

 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 
Denna studie har hämtat sina teoretiska utgångspunkter ur det sociokulturella perspektivet om 

utveckling och lärande som grundats av den ryske forskaren, psykologen och pedagogen Lev 

S. Vygotskijs tankar och idéer. I en tolkning av Vygotskij skriver psykologen Leif Strandberg 

(2006) att barnet utvecklas både intellektuellt och emotionellt genom interaktioner med sina 

medmänniskor i den kultur och i de sociala sammanhang som denne växer upp. Språket i sig 

är ett av de viktigaste redskapen enligt Vygotskij eftersom det är genom språket som kunskap 

om och från andra människor inhämtas och utveckling sker. Vygotskij beskriver två nivåer i 

ett barns utveckling. Den första nivån är vad ett barn klarar av att göra på egen hand. Den 

andra nivån är vad barnet kan göra med hjälp och instruktioner av någon mer kompetent 

kamrat eller vuxen och den nivån kallar Vygotskij för den proximala utvecklingszonen, det är 

här inlärning sker (Strandberg, 2006).  

 

Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) bygger delvis på tankar 

och idéer ur det sociokulturella perspektivet. Enligt läroplanen söker och erövrar barn 

”kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, 

samtala och reflektera” (sid. 6). I läroplanen uttrycks också vikten av kommunikativa färdig-

heter, att ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk 

och sin förmåga att kommunicera med andra och uttrycka tankar” (sid. 9). När det gäller 

användning av datorer och IKT nämner Lpfö98 som ett av förskolans uppdrag: 
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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. 
Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. 
Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande 
processer som i tillämpning.  

(Utbildningsdepartementet, Lpfö98, sid. 6-7) 
 

I den sista meningen i citatet nämner läroplanen att barn kan använda sig av multimedia och 

informationsteknik, hur detta görs är dock upp till pedagogen att bestämma.  

 

3.1.1 Datorns möjligheter i förskolan  
Mikael Alexandersson, Jonas Linderoth och Rigmor Lindö är alla tre involverade i forskning 

som rör lärande och IKT och bygger sin bok Bland barn och datorer, på forskningsprojektet 

LärIT, om hur IKT kommer in i förskolebarns och skolbarns liv.1 De diskuterar mötet mellan 

barn och datorer och behandlar även hur barn använder sig av olika sorters programvara och 

hur skriftspråk, kommunikation och samspel påverkas. Tre olika motiv för användning av 

datorn i förskolan och skolan lyfts fram och dessa är inlärningsaspekten – variationsmöjlig-

heter och förändring av pedagogroll samt nya inlärningsmöjligheter skapas och nya vägar för 

barn i behov av särskilt stöd, arbetslivsaspekten – arbetslivet utvecklas och ställer krav på de 

barn och unga som växer upp och skolan måste då bistå arbetslivet med att ge barn erfaren-

heter av ny teknologi som råder, demokratiaspekten – skolan och förskolans skyldighet är att 

alla får en likvärdig undervisning (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001).  

 

Alexandersson (2002) beskriver barns kommunikation vid datorn som ett samspel där de både 

skapar ny kunskap genom att dels delge varandra sina tidigare erfarenheter och tillsammans 

skapa sig nya gemensamma erfarenheter. Kunskapen ”... skapas, mellan barn och barn och 

mellan barnet och den programvara som används” (sid. 149). Datorn är inte bara ett praktiskt 

redskap eller ett sätt att utveckla sin kunskap inom enskilda program utan datorn kan ge 

möjlighet till kommunikation mellan barnen och läraren vilket påverkar barnens handlingar 

och utvecklar deras sociala relationer (Alexandersson, 2002). 

 

 
1 LärIT - lärande via InformationsTeknik. 
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3.1.2 Samtalsteknik & kroppsspråk 
Logopeden Britt Backlund (1992) menar att vi kan förstärka det vi säger med hjälp av vårt 

kroppsspråk. Gesterna som främst består av händernas olika rörelser är de vanligaste 

signalerna vi använder oss av i vårt kroppsspråk. Med rösten kan vi förmedla mycket och de 

olika sätt att variera röstläget, satsmelodin, pauser, artikulering med mera kallar Backlund 

(1992) för paralingvistiska signaler. En del av dessa paralingvistiska signaler är omedvetna 

men de kan också kontrolleras och utvecklas (Backlund, 1992). ”Det är det sociala samman-

hanget som avgör vilka ord och vilka kroppssignaler som över huvudtaget är möjliga att 

använda för att budskapet skall nå fram” (Backlund, 1992, sid. 96-97). 

 

Alexandersson (2002) påstår att för att kommunikation ska ske mellan barnen vid datorn 

måste de ha utvecklat en förmåga att utföra ett samtal. De måste till exempel veta i vilken 

ordning man har ordet, hur man svarar på tilltal och hur man visar att man förstår varandra 

och är intresserad. 

 

3.1.3 Tanke och språk 
Vygotskij (1934/1999) skriver i sin bok Tänkande och Språk om inre och yttre kommunika-

tion. Innan barn kan tänka tyst för sig själva pratar de högt. Så småningom blir detta självprat 

till ett inre prat det vill säga tänkande. Det vi vuxna kan tänka ut i huvudet och formulera 

innan vi säger det, pratar barnen istället ut direkt. Att barn pratar högt för sig själva i leken 

och växlar mellan tal och tanke menar Vygotskij är en övergångsfas mellan yttre (talat språk) 

och inre prat (tänkande). Vygotskij säger även att tanken inte är fullbordad förrän man har 

uttalat den och att tanken utvecklas under tiden som man pratar. ”Tankarna uttrycks inte i 

orden, utan fullbordas i dem.” (Vygotskij, 1934/1999, sid. 406). 

 

3.2 Tidigare forskning 
Det förekom många utvecklingsprojekt om barns datoranvändning under 1990-talet med 

målet att få in datorn i förskolans verksamhet (ex. Gustafsson, 1996). Vidare har det forskats 

om barns användande av dataspel (ex. Sjöberg, 1999; Johansson, 2000) och även hur datorn 

kan vara ett stöd för barn i behov av särskilt stöd, men det kommer inte behandlas i förelig-

gande uppsats. Då vår uppsats är mer inriktad på kommunikation vid datorn kommer vi inte 

behandla de universitetsuppsatser som har skrivits om datorn i förskolan eftersom de flesta 

inriktar sig på pedagogers åsikter och hur barn interagerar med enskilda spel. Ni får här ta del 



 
6 

 

av den forskning som haft störst betydelse för vårt arbete. Vi kommer lyfta fram avhandlingar 

och artiklar som belyser pedagogers uppfattningar om datorn i förskolan samt forskning om 

barns interaktioner vid datorn. Vi belyser, för vår studie, viktiga teoretiska begrepp som vi 

kommer att använda som analytiska redskap senare i uppsatsen. Den tidigare forskning som 

behandlas kommer även att jämföras med vårt resultat för att se om vi finner några likheter 

eller skillnader.  

 

3.2.1 Position & iver påverkar samarbetet 
Agneta Ljung-Djärf, lärarutbildare och doktorand i pedagogik, har skrivit en avhandling om 

barns meningsskapande vid datorn och har genom videoobservation bland annat undersökt 

hur barn positionerar sig, det vill säga var barnen fysiskt befinner sig runt datorn. Hon såg tre 

positioner barnen tog: ägare, deltagare och åskådare. Ägaren är den som håller i musen och 

har makten att bestämma vad som ska hända på skärmen. Deltagaren sitter bredvid och ger 

förslag, hjälp och stöd. Åskådaren är den som tittar på och håller sällskap samt kan sitta och 

studera hur man gör. En slutsats hon drog efter att ha observerat dessa var att samarbetet 

mellan barnen inte var självklart utan berodde just på positioneringen runt datorn. Enligt 

Ljung-Djärf är det ägaren som spelar, barnen som sitter bredvid kan få delta i det gemen-

samma spelandet men bara om det sker på ägarens villkor. Då barnen ofta ändrar plats blir 

positionerna flytande och förändras om vartannat (Ljung-Djärf, 2004).  

 

Jan Wyndhamn, forskare i matematikdidaktik, har gjort en explorativ studie där samarbets-

inlärning var i fokus. Han undersökte hur informationstekniken kan medverka till att skapa 

bra och nya möjligheter till samverkan och för förståelse av olika begrepp. Syftet med studien 

var dels att undersöka hur elevpar samarbetade och lärde sig att lösa ett matematiskt problem 

med och från datorprogrammet som användes. Wyndhamn definierar samarbete som en 

aktivitet som ”bärs upp av deltagarnas ömsesidiga engagemang att nå en gemensam lösning 

på ett problem” (Wyndhamn, 2002, sid. 98). Han menar vidare att samarbete är en interaktion 

mellan de berörda parterna där arbetsfördelningen inte spelar någon roll (Wyndhamn, 2002). 

 

Ett hinder för samspelet vid datorn kan vara när det ena barnet är mer aktiv än sin dator-

kamrat. Detta beskriver Alexandersson (2002) i sin studie Fingrar som tänker och tankar som 

blänker, där han vidareutvecklar de resultat som framkommit från projektet LärIT. 

Alexandersson menar att det lätt kan hända att det barn som är ivrig och mer motiverad tar 
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kontrollen över musen och tangentbordet utan att tillfråga sin kamrat för en gemensam 

lösning. Ytterligare kan det vara svårt för barn som ligger på olika utvecklingsnivåer att ta 

vara på varandras kompetenser (Alexandersson, 2002).  

 

3.2.2 Pedagogerna i förskolan, uppfattningar om lärande och förändrad pedagogroll 
Marina Lundkvist (2005), universitetslärare i pedagogik, har i sin avhandling studerat barn 

och förskollärares uppfattningar om datoranvändandet i finlandssvenska förskolor. Hon 

försökte även se om förskollärarnas syn hade någon bakomliggande orsak i hur de såg på 

förskolans grundläggande värden. Det visade sig att pedagogerna inte tyckte att datorn och IT 

(informationsteknik) hörde till barnens grundläggande behov som i det här fallet var ”… att 

bli hörda, att bli sedda, att få omsorg och kärlek, att få röra på sig och leka” (Lundkvist, 2005, 

sid. 186). Hon menar vidare att:  

 
IT är en naturlig del av barnens liv och vardag, men inte lika självklar i många avseenden 

när det gäller de vuxnas värld. I den undersökning som gjordes för denna studie 

framkommer tydligt att förskolläraren säger sig sakna kunskap, kompetens och tilltro till att 

våga använda datorer. 

(Lundkvist, 2005, sid. 195) 

 

Ljung-Djärf (2004) undersökte förutom barns meningsskapande vid datorn även pedagogers 

uppfattningar om datorn som pedagogiskt verktyg och hur de organiserar arbetet. Gemensamt 

för förskollärarna i Ljung-Djärfs studie var att alla såg datorns många möjligheter och relate-

rade datorn till framtiden, att alla ska få pröva på och komma i kontakt med datorn så det blir 

rättvist. I verksamheten användes datorn som en rastverksamhet och beskrevs som avkopp-

lande och underhållande. Förutom den gemensamma synen på datorn såg Ljung-Djärf (2004) 

tre olika sätt att förhålla sig till datorn vilket avspeglades i den lärmiljö barnen vistades i. I en 

skyddande miljö, där datorn fick användas men med begränsningar, sågs datorn som ett hot 

mot andra aktiviteter. Personalens rädsla för tekniken gjorde att barnen ofta fick sitta själva 

vid datorn och deras möjligheter att få hjälp av andra begränsades, då personalen menade att 

fler barn vid datorn störde den som spelade. När ingen hjälp kunde ges avslutades aktiviteten 

ganska snabbt. I den andra stödjande miljön sågs datorn som ett tillgängligt val, personalen 

var närvarande och stöttade barnen om det behövdes. Genom att de vid datorn kunde ta stöd i 

varandra och de runtomkring skapades lärtillfällen då andras erfarenheter delades med alla i 

gemenskapen. Datoranvändandet var frivilligt och de barn som inte ville behövde inte testa på 
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datorn. I den tredje vägledande miljön, sågs datorn som ett viktigt inslag i verksamheten. 

Personalen engagerade sig mer och om barnen inte visade intresse självmant försökte 

personalen stimulera detta. Liksom den stödjande miljön stöttade personalen barnen men 

kunde även aktivt leda och styra barnen på ett pedagogiskt sätt (Ljung-Djärf, 2004).  

 
Lydia Plowman, professor i pedagogik, och hennes forskningskollega Christine Stephen 

(2005) undersökte hur barn och vuxnas interaktioner vid datorn utspelade sig på förskolor i 

Skottland. Pedagogernas inblandning i barns spelande var minimal, deras roll var mer som 

övervakare, de såg till att barnen turades om och att inget gick sönder. Lärarledda aktiviteter 

förekom inom andra områden men av de sju förskolor som studerades så var det bara på ett 

ställe där de hade lärarledda aktiviteter vid datorn. Plowman och Stephen (2005) berättar 

vidare att pedagogerna är väl medvetna om Vygotskijs tankar om den proximala utvecklings-

zonen, att det barnet kan med lite vägledning idag, av en vuxen eller mer kunnig kamrat, kan 

de själva imorgon. Hjälp och instruktioner gavs till barn om hur man ska knyta skorna, äta 

med bestick och hålla i pennan men sällan eller närmare aldrig förekom vägledning eller 

handledning för barnen vid datorn. Pedagogerna såg det som att barnens orädsla för tekniken 

gjorde att de intuitivt skulle förstå hur datorn fungerade (Plowman & Stephen, 2005). Deras 

studie visar att barns spelande inte alltid leder till lärande. Vissa spel gav inga förklaring till 

barnen om varför de gjorde rätt eller fel, vilket enligt Plowman och Stephen inte leder till 

lärande. De tycker därför att pedagoger bör hålla sig mer kritiska till den programvara som 

används (Plowman & Stephen, 2005). 

 

Anna Klerfelt (2007) skriver i sin avhandling om hur vi kan ta vara på barnens mediakultur 

och förena den med den kultur som finns i förskolan och att skapa sagor med datorn som 

verktyg kan vara en väg för att uppfylla detta. Klerfelt skriver även att datorn kan vara en 

plats där pedagogerna kan inta en annan roll som till exempel guide eller möjliggörare där 

barns eget skapande är i fokus. De kan också, om de vågar, överlåta makten och ta en annan 

position vid datorn. Datorn kan på så sätt möjliggöra för att barn och pedagogers positioner 

och relationer förändras (Klerfelt, 2007).  

 

3.2.3 Datorns kommunikationsmöjligheter kontra andra aktiviteter 
Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik, presenterade 1998 tre studier i sin rapport om hur 

yngre skolelever (ca 8 år) samspelar och kommunicerar vid datorn. I de två första studierna 
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undersökte hon skillnader som finns i barns samspel vid datoranvändning med andra 

aktiviteter så som mosaikläggning, potatistryck och målning. Hennes slutsatser blev att 

eleverna kommunicerade och samspelade mer vid datoraktiviteter än vid de andra praktiska 

aktiviteterna. Samspelet var främst metodrelaterat, det vill säga ”om hur eleverna gör när de 

löser en uppgift” (sid.26) och det var oftast den elev som arbetade vid datorn som fick muntlig 

hjälp av den som satt bredvid. Eleverna arbetade målinriktat och effektivt vid datorn. Vid 

mosaikläggningen var samspelet inriktad mer på konstateranden och påståenden, det 

samtalades även om saker som inte hörde till uppgiften. Vid de övriga skolaktiviteterna var 

samspelet mer uppgiftsorienterat, det handlade då om ”vad eleven ska göra för att lösa 

uppgiften” (sid. 25) och eleven bad om och fick hjälp, främst av läraren. I den sista studien 

undersökte Svensson (1998) om skolelevers kommunikativa samspel skiljer sig beroende på 

vilket typ av program eleverna använder sig av. I studien jämfördes det kommunikativa 

samspelet i skalprogram med inlärningsprogram. Skalprogram avser program utan något 

uttalat syfte att lära sig någonting, t.ex. ritprogram och ordbehandlingsprogram; med inlär-

ningsprogram menas ofta spel med ett uttalat syfte att lära sig något. Slutsatserna blev att det 

förekom mer kommunikation vid användning av skalprogram men skillnaderna var små. Vid 

användning av inlärningsprogram bestod kommunikationen till störst del av bekräftelser och 

vid skalprogram var det mer kunskapsrelaterad kommunikation, det vill säga yttranden där 

specifik kunskap användes för att lösa problem. I skalprogram förekom det även mer 

kommunikation om tekniken, det vill säga hur man skulle använda datorns komponenter för 

att få det resultat man ville ha (Svensson, 1998). Lisbeth Appelberg och Märta-Lisa Eriksson, 

båda verksamma vid institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och 

vägledning vid Umeå universitet, kom fram till ett liknande resultat som Svensson vid 

materialinsamling till deras bok Barn erövrar datorn (1999).  De skriver där att barn samtalar 

mer vid verktygs- och skalprogram men även i pedagogiska spel där problemlösning ingår. 

(Appelberg & Eriksson, 1999) 

 

Alexandra Muller och Marion Perlmutter, två amerikanska forskare, gjorde redan 1985 en 

jämförelse av barns interaktioner och samspel när de lade pussel och vid datoraktivitet. Pussel 

valdes som jämförelse då detta är en vanlig förskoleaktivitet som inte brukar ses som socialt 

isolerande, vilket det enligt allmänheten fanns oro för att datorn skulle komma att göra 

(Muller & Perlmutter, 1985). De observerade bland annat hur mycket tid som spenderades 

tillsammans med kamrater, med vuxna eller ensam under tiden som aktiviteten pågick. 
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Speciellt fokuserades observationen på att se hur mycket barnen interagerade och hur mycket 

spontan hjälp/instruktion som gavs till varandra kontra hur mycket de självmant frågade de 

runtomkring. Barnen var i 3-5 års ålder och totalt medverkade 27 barn i studien. Barnen 

spenderade avsevärt mer tid tillsammans med en kamrat vid datorn än vad de gjorde när de 

lade pussel. Av de interaktioner som uppkom vid datorn delades resultaten in i fyra kate-

gorier, sharing (turtagning), doing (att den ena parten tar över), showing (visar hur man ska 

göra) och explaining (förklarar hur man gör). Sharing utgjorde den största kategorin vid 

datoranvändande och barnen bad mest om hjälp på eget initiativ (Muller & Perlmutter, 1985). 

Vid pusselläggning var explaining den största kategorin och initiativtagandet om hjälp var 

jämnt fördelad mellan barnen. Muller och Perlmutter (1985) visar med sin studie att förskole-

barn kan arbeta effektivt vid datorn och att det sociala samspel som sker i interaktioner med 

kamrater i vissa fall kan utveckla barnens problemlösningsförmåga.  

 

3.2.4 Datorns kommunikationsmöjligheter i interaktion med andra 
Plowman och Stephen (2005) har studerat barns interaktioner vid datorn. Interaktionerna 

handlade om turtagning, förhandlingar, hur barnen hanterade operationer och bestämde var de 

skulle klicka samt att de delade glädje över vad som hände på skärmen. Plowman och Stephen 

(2005) säger att barnen ibland samarbetade om var de skulle klicka, men de upplevde aldrig 

att barnen tydligt förklarade för varandra hur man skulle gå tillväga och som vi tidigare skrev 

antydde de att vissa spel inte heller gav förklaringar. Även om ett mer kompetent barn var 

närvarande var instruktionerna inte mer avancerade än ”klicka där”. Plowman och Stephen 

(2005) beskrev även hur barnen utryckte sig glatt över vad som hände på skärmen och gärna 

delade med sig till andra om hur bra det gått. En del barn upprepade fel i spelen för att få fram 

vissa roliga effekter de kunde få glädje av (Plowman & Stephen, 2005).   

 

Pål Aarsand (2007), som disputerat vid Tema Barn, Linköpings universitet har i sin 

avhandling en delstudie som handlar om hur syskon, kamrater och vuxna i hemmet 

interagerar vid datorn och andra spelkonsoler. Som mest bestod spelandet av spelande mellan 

syskon eller kamrater men i de fall då barn och föräldrar spelade tillsammans intog barnen en 

position som mästare. Något vi fann intressant med studien var att under tiden barnen spelade 

uppmärksammades ett estetiskt agerande. Det kunde vara att barnen sjöng med, skrattade, 

härmade ljud eller hittade på egna ljud och meningar till figurerna i spelet. Aarsand märkte att 

det agerande som den ena spelaren gjorde upptogs genom ett liknande agerande av den andre 
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spelaren. Dessa estetiska moment är olika resurser barnen har tillgång till i interaktionerna för 

att upprätthålla gemenskapen med medspelare och se så att dennes engagemang inte minskar 

(Aarsand, 2007). 

 

Klerfelt (2007) har studerat interaktionen som sker när barn tillsammans med pedagoger som 

stöd, skapar berättelser med datorn som verktyg. Hon såg att när barn och vuxna skapade vid 

datorn var indexikala uttryck tillräckligt för att de skulle förstå varandra vid instruktioner om 

hur man ska ta sig vidare och var man ska klicka.2  Något som även noterades var att vuxna 

använde ett mer utvecklat språk än vad som behövdes vid interaktionerna men Klerfelt menar 

att detta i sin tur kan leda till att barnen tillägnar sig ny kunskap och nya ord som de sedan 

använder i andra sammanhang (Klerfelt, 2007).  

 

3.3 Litteratursammanfattning 
Ni har nu fått ta del av de utgångspunkter för lärande som vi utgår ifrån, att barn lär sig 

genom språket i sociala gemenskaper och i den kultur de befinner sig i. Tillsammans med mer 

kompetenta barn och vuxna utvecklas vi vidare. Vi har även talat om hur Lpfö98 beskriver 

hur barn ska erövra sig kunskap om kommunikation och IKT användande. Under tidigare 

forskning har ni fått ta del av hur pedagoger uppfattar datorn i förskolan, hur kommunikation 

vid datorn framställs emot andra program och aktiviteter och hur datorn kan bli en utgångs-

punkt för en god kommunikation mellan individer. Vi har i flera utav de studier som vi 

tidigare presenterat sett ett mönster i att kommunikationen mellan barn verkar bli högre vid 

aktiviteter vid datorn än vid andra pedagogiska aktiviteter. Vi har även sett beskrivning om att 

samarbetet beror på de positioner och den iver som kan uppstå vid datorn. Vi vill nu under-

söka hur det ligger till, hur kommunicerar och samspelar barn? Är samarbetet självklart eller 

ser vi också faktorer som förhindrar detta?  

 

 
2 Indexikala uttryck beskrivs som utpekande gester och tal (Klerfelt, 2007). 
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4. METOD 
Här beskriver vi hur vi har gått tillväga och vilka metoder vi har använt och varför, vilka urval 

och avgränsningar som gjorts. Ni får även ta del av hur undersökningen genomförts, vilken 

analysmetod som används, uppsatsens trovärdighet och forskningsetiska ställningstagande.   

 

4.1 Metodval 
Som metod valde vi videoobservation med kompletterande intervjuer. Videoobservationerna 

genomfördes på barn när de kommunicerar och samspelar vid datorn. Pedagogerna på för-

skolorna intervjuades för att ta reda på hur de organiserade arbetet med datorn samt vilka 

deras uppfattningar om barns kommunikation och samspel vid datorn var. Vår forsknings-

ansats är av kvalitativ karaktär. Magnus Öhlander (1999) beskriver kvalitativ forskning med 

att forskaren undersöker på djupet och kan då få reda på mycket från ett fåtal personer till 

skillnad från en kvantitativ studie där ofta färdigstandardiserade formulär används för att få in 

en stor mängd data från många personer. Kvalitativ forskning passar sig bäst när man ska ta 

reda på enskilda personers perspektiv och hur specifika händelser i vardagen speglas i de 

sociala sammanhang som vi lever i (Öhlander, 1999). Vi har observerat hur barn kommuni-

cerar vid datorn, vad de faktiskt säger samt pedagogernas uppfattningar och är inte ute efter 

mätbara fakta som skulle ha varit fallet vid kvantitativ forskning.  

 

4.2 Videoobservation 
Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur barn kommunicerar och samspelar fann vi 

att observation var det bästa tillvägagångssättet. Det skulle bli svårt att få en rättvis bild av 

barnens samspel genom barnintervjuer då detta, enligt oss, inte går att få svar på genom frågor 

utan är något som måste studeras objektivt av en tredje part. Vid videoobservation kan 

barnens verbala och ickeverbala språk lättare studeras, samt att vi kan gå tillbaka och granska 

flera gånger om detta skulle behövas. Lizette Gradén och Lars Kaijser (1999) beskriver att till 

skillnad från anteckningsblock kan videokameran vara en större tillgång då den ser allt och 

inte bara det man hinner anteckna. Vid videoobservation måste observatören tänka på vilken 

blick som bör användas och var kameran ska placeras (Gradén & Kaijser, 1999).3 Vi place-

rade videokameran bakom datorskärmen eller snett framför barnen så att deras ansiktsuttryck 

och gester blev filmade. 

 

 

 
3 Med blick menas det omfång som kameralinsen fångar.  
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4.3 Intervjuer 
För att komplettera observationerna har vi utfört kvalitativa intervjuer med pedagoger på 

respektive förskola som vi besökt. Steinar Kvalé (1997) menar att tanken med en kvalitativ 

intervju är att ta reda på en persons tankar och erfarenheter om ett område. Forskaren vill veta 

hur den intervjuade upplever sin omvärld med sina egna ord ur sin egen synvinkel. Under 

intervjun byggs kunskapen upp i samspelet mellan den som intervjuar och den som blir inter-

vjuad (Kvalé, 1997).  

 

Staffan Stukát (2005) skiljer på strukturerade och ostrukturerade intervjuer. De strukturerade 

intervjuerna är fastställda i förväg med en bestämd ordningsföljd. Frågorna är relativt slutna 

och den som svarar kan vanligtvis välja mellan olika förutbestämda svarsalternativ. Det 

påminner om en enkät och kallas därför ibland för enkätintervju. I den ostrukturerade inter-

vjun har intervjuaren gjort en checklista eller frågeguide med ett antal huvudfrågor som ställs 

till alla informanter. Intervjuaren kan därefter anpassa intervjun efter de svar som ges med 

följdfrågor som fördjupar och utvecklar svaret. Desto skickligare intervjuare desto mer kan 

man förlita sig till den ostrukturerade intervjun (Stukát, 2005). Eftersom vi är relativt oerfarna 

intervjuare har vi valt en halvstrukturerad intervjuteknik. Vi har skrivit en intervjuguide med 

huvudfrågorna och utifrån de svar vi fick, ställdes följdfrågor. Huvudfrågorna skickades ut till 

informanterna i förväg för att få så utförliga svar som möjligt. Av egna tidigare erfarenheter 

har vi upplevt att intervjuer då frågorna inte skickats ut i förväg inte gett det resultat som 

önskats. Vi tror inte att intervjuns kvalitet har försämrats på grund av detta utan snarare att 

informanterna kände sig tryggare i intervjusituationen då de visste vad som skulle tas upp. 

 

4.3.1 Intervjufrågornas utformning 
Vår första huvudfråga berörde punkter som handlade om hur datorn och datoranvändandet är 

organiserat för att få reda på eventuella hinder och möjligheter för datoranvändandet på de två 

förskolorna som vi har studerat. Vi tog också upp frågor som berör datorns placering, vem 

som får använda datorn, om viss placering kan störa barnens koncentration samt om ålder, 

kön och samarbetspartner anses spela någon roll för samarbete och kommunikation. Vi ville 

också få reda på när, hur lång tid och vad barnen använder datorn till samt hur länge datorn 

har varit tillgänglig för barnen för att ta reda på förskolornas erfarenheter av datoranvändande.  

 

Vår andra huvudfråga tog upp pedagogernas egna åsikter om hur de upplever barnens arbete 

vid datorn, vad deras huvudsakliga mål med datoranvändandet är, hur de uppfattar barnens 
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samarbete samt hur kommunikationen och samtalen mellan barnen ser ut. Vi undrade också 

om pedagogerna tyckte sig se någon skillnad på barnens kommunikation och samspel vid 

datoranvändandet jämfört med andra pedagogiska aktiviteter. (För mer utförlig information 

om frågornas utformning se bilaga 2.) 

 

4.4 Urval 
När urvalet gjordes skulle vissa krav uppfyllas både när det gällde förskolorna, informanterna 

och observationstillfället. Våra krav på förskolorna som studerades var att de hade en dator 

som barnen fick tillgång till och använde regelbundet. Informanterna ska ha en pedagogisk 

utbildning och ska ha arbetat inom yrket i minst tre år eftersom vi ville att de skulle ha 

erfarenhet och inblick i verksamheten.4 Kravet på inspelningstillfället var att barnen satt minst 

två stycken vid datorn. Undersökningen har utförts på två förskolor i två mellanstora städer i 

södra Sverige som uppfyllde de krav vi hade. En pilotintervju genomfördes och utöver den 

intervjuades tre kvinnliga pedagoger, varav två av dem arbetade på samma förskola. Fyra 

pojkar och fem flickor i åldern 4-5 år har observerats, fem barn på den ena förskolan 

respektive fyra på den andra. Ålder och kön hade egentligen ingen betydelse för urvalet utan 

det intressanta för studien var att undersöka barn som regelbundet använde datorn och som 

befann sig på förskolan den dagen vi observerade vilket resulterade i både pojkar och flickor i 

åldern 4-5 år.   

 

4.5 Genomförande 
För att testa våra intervjufrågor började vi med att genomföra en pilotintervju med en pedagog 

som arbetade på en utav de utvalda förskolorna. Vi var nöjda med resultatet från pilotinter-

vjun och behövde inte ändra särskilt mycket i frågorna utan kunde fortsätta att intervjua de 

övriga pedagogerna. Tiden för intervjuerna valdes i samråd med informanterna och anpassa-

des så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten i förskolan. Alla intervjuer spela-

des in på bandspelare och transkriberades efteråt i sin helhet för att möjliggöra för analys. 

Under intervjun deltog vi båda, en av oss ledde intervjun medan den andra tog hand om tekni-

ken och förde kompletterande anteckningar eller frågor när det behövdes. Stukát (2005) 

nämner att ett sorts underläge kan uppfattas av den intervjuade när två personer ställer frågor. 

Etnologen Eva Fägerborg (1999) menar att det är eftersträvansvärt att både den som intervjuar 

och den intervjuade känner sig bekväm i situationen. För att informanten i vårt fall inte skulle 

 
4 Med pedagogisk utbildning menar vi till exempel barnskötare, förskollärare, specialpedagoger med flera som 
alla har en utbildning med inriktning på barn. 
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känna något sorts underläge när vi var två som intervjuade tänkte vi oss noga för hur vi place-

rade oss i det rum där intervjun skedde. Det är allmänt känt att om man placerar sig två mitt-

emot en ensam person så uppstår ett underläge, vi placerade oss därför i en halvcirkel under 

intervjuerna.  

 

Videoobservationerna genomfördes efter att intyg med samtycke från föräldrarna erhållits (se 

bilaga 1). På den första förskolan gav inte alla föräldrar sitt samtycke för barnens medverkan 

och på grund av datorns placering kunde vi därför inte genomföra observationerna i den 

naturliga verksamheten som från början var vår tanke. Under utevistelsen fick därför barnen 

erbjudande om att datorn var tillgänglig. Barnen satt två och två vid fyra olika observations-

tillfällen. På grund av att några barn var lediga, några inte hade kommit för dagen samt att 

samtycke inte fanns för alla barn uppstod ett bortfall. Detta resulterade i att några av barnen 

satt vid datorn vid två observationstillfällen men med olika kamrater varje gång. På den andra 

förskolan blev observationstillfället mer spontant då de hade fri datoraktivitet under dagen. 

Barnen valde själva att i den fria leken välja datorn som aktivitet och satt ofta tillsammans 

med en kompis. Vi observerade tre tillfällen då barnen satt två och två. Trots alla föräldrars 

samtycke uppstod ett bortfall även här då flera barn var borta för dagen, detta ledde till att av 

de tre inspelade tillfällena är två av dem på samma barn fast de har bytt position. 

  

4.6 Resultatbearbetning 
Sammanlagt filmade vi 7 tillfällen som totalt varade 3 timmar och 6 minuter. En grundanalys 

genomfördes först där vi tittade igenom allt material för att få en övergripande bild. För att 

därefter begränsa oss valde vi ut olika sekvenser från videoobservationerna där det muntliga 

samspelet framträdde tydligt. Alla yttranden under dessa sekvenser transkriberades och kate-

goriserades. För att hämta inspiration till att bilda kategorierna tittade vi på Svenssons (1998) 

studie om skolelevers kommunikativa samspel vid datorn. Hennes kategorier fann vi vara 

alltför svårtolkade och dubbeltydiga så vi bestämde oss istället för att bilda egna kategorier. 

För att stärka kategorierna har vi tagit med exempel från det transkriberade materialet. Under 

diskussionsdelen analyserades kategorierna för att få fram vad som kan uppfattas som hinder 

och möjligheter för barnens kommunikation och samspel. 

 

Efter att ha transkriberat intervjuerna gjordes en sammanställning av informanternas svar.  

Vi har i resultatdelen tydligt redogjort för hur informanterna beskriver att de organiserar sin 

verksamhet och vad de har för uppfattningar om datoranvändande och diskuterar det sedan 
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löpande genom hela analys- och diskussionsdelen, där vi jämfört med andra forskares resultat 

om pedagogers uppfattningar och koncentrerat oss på likheter och skillnader samt oklarheter 

som uppstått. 

 

4.7 Uppsatsens trovärdighet och metoddiskussion 
För att uppnå en god reliabilitet har vi tillsammans noggrant granskat det transkriberade mate-

rialet som slutligen bildade kategorierna som presenteras i resultatet. När kategorierna var 

preliminärt satta gick vi flera gånger igenom och granskade och ändrade om så att kommuni-

kationen under varje kategori gick att skilja på. I och med att vi transkriberade de delar av 

observationerna som innehöll tätast verbal kommunikation så är vi medvetna om att det kan 

förekomma en viss felmarginal, då vi inte granskat de sekvenser som innehöll tysta partier. Vi 

har heller inte gjort några exakta mätningar av hur mycket av en viss sorts kommunikation 

förekommit. Däremot har vi jämfört kategorierna mot varandra och uppskattat vilken typ av 

kommunikation som förekom ofta, ibland eller nästan inte alls. 

 

Då vi inför intervjuerna i förväg berättat vad syftet med uppsatsen var och lite om vad 

frågorna skulle handla om kan informanternas svar ha påverkats i riktning mot de svar de 

trodde att vi ville ha. För att undvika detta försökte vi ställa frågorna så neutralt som möjligt 

utan någon värdeladdning. Vi tror dock att informanterna gärna svarar så att de framstår i ett 

gott ljus och vi har tagit detta i beaktande. På förskola 1 har vi jämfört de olika informan-

ternas svar men på förskola 2 intervjuades bara en person så vissa svar därifrån går inte att 

säkerhetsställa genom jämförelser. Då vi bara har undersökt hur det ser ut på två förskolor så 

är vi medvetna om att det är en för liten studie för att kunna generalisera i stort.  

 

Vi är även medvetna om att tillvägagångssättet vid observationstillfällena är av olika slag. På 

Förskola 1 var vi tvungna att erbjuda barnen plats vid datorn vid ett tillfälle då tid fanns, på 

grund av att samtycke saknades från ett par föräldrar. På förskola 2 kunde barnen observeras i 

den naturliga verksamheten. På grund av detta kan intresset hos barnen på Förskola 1 ha varit 

mindre då de inte självmant tagit initiativ till spelandet. Vi såg en viss tendens till detta men 

inget genomgående, så vi anser inte att det haft betydelse för resultatet. På grund av detta 

kunde vi inte heller observera hur barnen skulle ha interagerat med andra barn i rummet, 

upptagna av andra aktiviteter i verksamheten. 
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4.8 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra principer att följa vid humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Det första är Informationskravet, där forskaren ska informera 

de medverkande i undersökningen om syftet, undersökningens tillvägagångssätt, att det är 

frivilligt att delta, eventuellt obehag i samband med undersökningen samt att informationen 

endast kommer att användas i forskningssyfte. Den andra principen är Samtyckekravet vilket 

betyder att de deltagandes samtycke måste ges, muntligt eller skriftligt. Är de medverkande 

under 15 år behövs i vissa fall samtycke från vårdnadshavare. Den som medverkar har rätt att 

ändra sig trots att samtycke givits från början. Det tredje kravet, Konfidentialitetskravet, 

innebär att skydda deltagarnas personliga uppgifter och fingera namn samt att all nerskriven 

och lagrad information inte går att knyta till någon av de medverkande personerna, självklart 

råder tystnadsplikt. Nyttjandekravet är den sista principen och innebär att forskaren endast får 

använda sig av det insamlade materialet i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Vi har förhålligt oss till alla de regler som Vetenskapsrådet nämner. Alla våra informanter 

blev informerade om uppsatsens syfte och om hur undersökningen skulle gå till. Pedagogerna 

gav sitt samtycke muntligt men eftersom de medverkande i videoobservationerna var barn 

begärde vi skriftligt samtycke av barnens vårdnadshavare (se bilaga 1). Alla barn och vård-

nadshavare blev informerade om varför vi videofilmade och hur vi skulle gå tillväga. Vi 

talade även om för alla deltagare i studien att de kommer att vara helt anonyma i uppsatsen 

samt att ingen uppgift om förskolans namn eller plats kommer redovisas. I resultatredovis-

ningen används fingerade namn, såväl vid intervjuer som vid transkribering av videoobserva-

tionerna. Vi såg inga eventuella negativa konsekvenser vare sig för informanterna eller för 

barnen i videoobservationerna utan tror snarare att frågorna kan få pedagogerna att reflektera 

mer om hur datorn implementeras i deras verksamhet och vad deras pedagogiska syfte med 

datorn i förskolan är.  
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5. RESULTAT  
Här presenteras de kategorier som vi fått fram ur videoobservationerna. Först får ni ta del av 

de kategorier som hör till den verbala kommunikationen, sedan presenteras en sammanställ-

ning av kroppsspråket som förekommit under de redan nämnda kategorierna. Efter dessa pre-

senteras resultaten från intervjuerna, hur pedagogerna uppger att de organiserar arbetet samt 

deras åsikter om datoranvändandet i förskolan. Alla namn på barnen som förkommer är 

fingerade. Barnen på förskola 1 kallar vi för Per, Ola, Kristina, Kia och Molly och pedagog-

erna som intervjuats där kallar vi för Informant 1 och 2. Barnen på förskola 2 kallar vi för 

Hampus, Robin, Maria och Agnes och pedagogen vi intervjuade kallar vi för Informant 3. 

 

5.1 Kommunikation om planering 
I den här kategorin finns de samtal och diskussioner om regler för spelandet, hur turtagning 

ska genomföras, vem som ska börja och hur många gånger man ska klicka som i exemplet 

med Molly och Kristina. 
MOLLY: Vi turas om med att trycka. Nästa gång så trycker jag. Ok? 
KRISTINA: Ja, först så trycker jag, sen du (pekar på skärmen). 
MOLLY: Ja så turas vi om (nickar). 

 

Inför några av de spelsituationer som observerades förekom det en planeringsfas i kommuni-

kationen där barnen bestämde upplägget innan spelet började. Hur man planerade att spela 

skilde sig dock från barn till barn och mellan förskolorna. På förskola 1 var barnen mer öppna 

för att turas om med musen medan det på förskola 2 var ett barn som styrde över musen. 

Något som alla, utom Hampus och Robin på förskola 2 förde diskussioner om, var vilket spel 

som ska spelas. Ett exempel är när Per säger ”Ameh, eh eh, vi kör det istället, för den är 

mycket lättare tror jag”.  

 

5.2 Emotionell kommunikation 
I den här kategorin finns den kommunikation där barnen ger uttryck för känslor som glädje 

och ilska. Det förekom ofta segerrop ”Wow!…Yes!” när barnen lyckades eller besvikna 

kommentarer som, ”Neje!” och ”Inte till Polisstationen” när barnen misslyckades med vad de 

önskat åstadkomma. Även suckar och skratt och andra känslorektioner över händelser i spelet 

var också vanligt ”Jag är duktig. Yes!” säger Per som samtidigt vänder sig om mot oss som 

observerar. På förskola 1 spelade barnen Fem myror är fler än fyra elefanter vilket ledde till 

många glada rop och skratt då det i spelet förkom många humoristiska inslag. På förskola 2 
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när de i sin tur spelade ett av Pettson & Findus spelen, ett långdraget spel utan humoristiska 

inslag (som gick ut på att få grodor i rätt storleksordning) gick den emotionella kommunika-

tionen i motsatt riktning.  

 

5.3 Icke datorrelaterad kommunikation 
Ibland förekom kommunikation om saker som inte hörde till datorn eller spelet. Under den 

här kategorin faller den kommunikation som handlar om detta. De här samtalen kan handla 

om minnen som kommer fram genom associationer av det som syns på skärmen eller om 

något som händer i bakgrunden, runt omkring barnen. Dessa samtal förekom under alla våra 

observationer men ytterst lite. Nedan är tre exempel som förtydligar kategorin:  
MARIA: Har du sett att jag har krulligt på den sidan och rakt på den sidan (berättar om sitt 
hår). 
--- 
KRISTINA: En räka har jag fiskat upp och så när vi satt i bilen då fick jag smaka en 
(Kommer ihåg en fisketur vid havet).  
---  
MOLLY: Hmm, vi måste vänta (hänvisar till instruktioner som läses upp i spelet). 
KRISTINA: Vi kan kolla på småbarnen så länge, där (pekar på en affisch på väggen). 
 

5.4 Kommunikation med spelets auditiva funktioner5

I den här kategorin hamnar de ljud som inte kan räknas till tal i form av ord eller meningar 

som exempelvis ”clocc” eller ”knackannanan”. Här har vi även valt att placera in den lek som 

sker med spelets auditiva funktioner såsom härmningar av spelets röster och instruktioner, 

men det kan också vara sångsnuttar och roliga ljud som barnen efterliknar, som när dator-

rösten säger ”Hur lätt” och Maria efterapar ”huvu’lätt”. Ofta imiterar barnen i kör med rösten 

eller ljuden från spelet, det kan hända att bara vissa ord härmas som i fallet med Hampus när 

datorrösten säger ”Här kommer polisbilen, fritt efter en saga av Arne Molin” och Hampus 

härmar ”Polisbilen!”. Ibland inspireras barnen av varandras agerande och fortsätter på samma 

spår som exempelvis: 
MARIA: Kvack kvack, kvack (härmar grodljuden i spelet). 
AGNES: Neej, Skarkies, skvarkies. 
MARIA: Kvack kvack kvack, kvack, jag pratar på kvackspråket.  

 

5.5 Kommunikation med datorn som person 
Vid några tillfällen, i början när spelet satte igång och när spelet avslutades, så pratar dator-

rösten till barnen och hälsar dem välkomna eller säger adjö. Vid flera tillfällen så pratar även 

 
5Med Auditiva funktioner menar vi röster och ljud från spelets handling.  
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datorrösten till barnen under spelets gång och ställer frågor eller liknande. Vid vissa av de 

tillfällena svarade barnen på dem som om datorn vore en person som krävde ett muntligt svar. 

För att förtydliga följer här två exempel: 
DATORRÖSTEN: Vill du verkligen avsluta spelet nu?  
PER: Jaa 
DATORRÖSTEN: Hej då, hoppas vi ses snart igen. 
PER: Hej då (vinkar till datorn) 
DATORRÖSTEN: Vi ses igen! 
PER: Okej. 
---  
DATORRÖSTEN: …/det kanske ni där hemma kan hjälpa till med? 
KRISTINA: Men vi är ju inte hemma!  
 

5.6 Kommunikation om spelet 
Det här är vår största kategori och här placeras all kommunikation som berör spelet och dess 

uppgift. Då stora variationer förekom inom kategorin skapades tre underkategorier till den för 

att få en bättre översikt.  

   

Hjälp och förklaringar 

Denna underkategori behandlar frågor som i största allmänhet angår spelet eller frågor om 

hjälp som behövs för att komma vidare, det kan även vara frågor som riktar sig mot en vuxen 

i rummet. Här valde vi även att placera den hjälp som gavs utan att barnet bett om den, ofri-

villig hjälp. Hjälpen bestod ofta av korta instruktioner och förklaringar för att kunna lösa upp-

giften som ”inte där”, ”där”. Här hamnar även de förklaringar och yttringar om vad som 

händer på skärmen under tiden som spelet spelas som till exempel: 
HAMPUS: Nu kommer ett brott. 
ROBIN: Men det ä… Oj vad hände där? 
HAMPUS: Det är en tjuv som slår sönder ett fönster. 
 

Nedan följer ett exempel där Molly först erbjuder hjälp som tas emot av Kia, men Kia ändrar 

sig och vill skriva själv men då fortsätter Molly ändå att ge ofrivillig hjälp till Kia genom att 

peka på och ljuda hennes bokstäver: 
MOLLY: ska jag skriva Kia eller ska du skriva Kia? (tittar frågande på Kia) 
KIA: Du. 
MOLLY: Okej. 
KIA: Först K… 
MOLLY: K…kkkk… 
KIA: Jag vill! (stöter bort Mollys hand) 
MOLLY: K 
KIA: K…Först K, sen I…. 
MOLLY: I (Molly pekar och ljudar åt Kia) 
MOLLY: A. 
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Uppmaningar eller befallningar samt argumentering 

Här sker bara tillsägningar i form av uppmaningar ”Där!”, befallningar ”Då måste du klicka 

dit, det måste du göra det! (pekar)” eller tillrättavisningar ”Du gör fel!”. Det är inte samma 

sak som att be om hjälp utan mer som ett tips, man behöver inte följa det för att lösa spelet 

utan det sker ofta när det finns fler än ett sätt att gå tillväga. Det är många gånger korta, 

ofullständiga meningar som inte innehåller någon beskrivning till medspelaren om varför de 

ska göra som den andre befaller. Vid nästan alla uppmaningar och befallningar så gjorde 

barnet som det blev tillsagt utan att kommentera det trots att det inte var så trevligt sagt. 

Denna underkategori går i vissa fall in i den ovanstående då en mening oftast börjar med en 

uppmaning eller befallning och slutar med att ofrivillig hjälp ges som i exemplet ”Tryck ner 

där! Tryck på den! Ärh, äh jag ska hjälpa dig (tar över musen)”. Vid tre tillfällen såg vi att 

barnen faktiskt svarade emot och förde ett argument för att försvara sin ståndpunkt. De 

diskuterar vad som är rätt och fel, där den ena parten intar försvarsställning, som till exempel: 
 
MARIA: Men varför hoppa du den bort där (pekar) 
AGNES: Nej 
MARIA: Den skulle ju vara en rad där (pekar) 
AGNES: Jag vet det, jag försöker DET om inte du stör m i g (artikulerar tydlig ”m i g”) 
---  
MOLLY: Nu får du ta den sista, det är krokodilen. 
KRISTINA: Men den GÅR ju i vattnet! 
MOLLY: Nä jag tror den kan simma. 

 

Filosoferande tankar 

Här hittas barnens funderingar och inre frågor. Ett sorts inlevelseprat, det vill säga att barnen 

tänker högt, förklarar och pratar för sig själva om hur de ska gå tillväga och om vad som 

händer på skärmen. Ibland uttrycker barnen sig på ett sådant sätt så att vi som observatörer 

inte kan avgöra om det är riktat till datorn, medspelaren, andra i rummet eller till barnet själv. 

Som förtydligande följer här ett exempel när Agnes frågar Maria ”tänker du?” och Maria 

svarar ”Jaa, jag vet inte…” och fortsätter sedan att prata tyst för sig själv ”…om du flyttar den 

dit, och den dit, då kommer den dit (tittar fundersamt på skärmen och pekar för sig själv)”.  
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5.7 Sammanställning av den icke-verbala kommunikationen  
För att få en överskådlig bild har vi sammanställt det kroppsspråk som observerats under alla 

6 kategorier.  

 

I kommunikationen under planeringsfasen används mycket kroppsspråk, såsom pekningar på 

varandra, ’du först sen jag’. Barnen tittar på varandra när de pratar om turtagning och använ-

der ett förtydligande kroppsspråk när reglerna bryts. Under kommunikation där känslor är 

inblandade är det som är mest frekvent förekommande segergester, som består i att armar lyfts 

upp i luften samt att glada miner visas. Miner syns i allt känslomässigt samspel vara sig det är 

buttra, glada eller neutrala miner så visar barnen tydligt hur de känner i sina ansiktsuttryck. 

Det känslomässiga samspelet speglas även i kroppshållningen genom att till exempel sjunka 

ihop, sätta armarna i sidan eller i kors, luta sig tillbaka och sucka. Då datorn meddelade 

barnen vid spelets slut att de inte lyckades klara spelet syntes hur besvikna barnen blev, deras 

ansiktsuttryck förändrades och kroppen sjönk ihop. Då samtalet inte är datorrelaterat märkte 

vi att barnet som pratar tittar på sin kamrat och inte på vad som händer på datorskärmen.  

 

När barnen leker med spelets auditiva funktioner sker ofta mimande och grimaserande till de 

ljud som förekommer i spelet. Barnen tittar på varandra istället för på skärmen när de körar 

och någon gång förekom luftgitarrsspelande vid intromusiken. Under de tillfällen då musik 

förekommer i spelet har barnen en entusiastisk hållning, de lever sig in i spelet med hela 

kroppen till de ljud och sånger som presenteras. Vid de tillfällen som barnen personifierade 

datorn var blicken fokuserad på skärmen och i exemplet där Per sade ”Hej då” till datorn så 

vinkade han samtidigt när spelet slutade. 

 

De rörelser som syns mest under kommunikationen om spelet är pekningar på skärmen för att 

visa var den som håller i musen ska klicka som till exempel när Ola säger ”choop, choop” och 

samtidigt pekar två gånger till vänster. När barnen arbetar med spelets uppgift tittar de nästan 

hela tiden på skärmen. I samband med att muntliga förklaringar ges, visas ibland förtydligan-

de rörelser med kroppen, som då Kristina till exempel visade genom att skaka på rumpan hur 

en ål simmade eller när Molly visade med fingrarna hur det taggiga mönstret såg ut på en 

snigel. 
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Sammanfattning av kategorierna 

De kategorier som vi alltså har fått fram efter att ha analyserat barnens kommunikation är 

kommunikation om planering, emotionell kommunikation, icke-datorrelaterad kommunika-

tion, kommunikation med spelets auditiva funktioner, kommunikation med datorn som person 

och kommunikation om spelet. Kommunikation om spelet var mest förekommande där barnen 

både hjälpte varandra genom att ge förklaringar, befallningar, idéer och uppmaningar och 

förde egna filosoferande samtal. Den icke-verbala kommunikationen sker under allt samspel 

och sammanfattningsvis har vi kunnat konstatera att de gester som mest förekommer under 

barns datorspelande är pekningar och att barnens blick ofta är fäst vid datorskärmen istället 

för på varandra.  

 

5.8 Pedagogernas organisation kring datoranvändandet 

5.8.1 Pedagogernas organisation på förskola 1 
På den här förskolan har de haft en dator i cirka 5-7 år men bara 3 år på den avdelning vi 

besökte. Datorn användes för att spela pedagogiska spel och på den här förskolan fanns det ett 

Bamsespel och Fem myror är fler än fyra elefanter, vilka de har haft i närmare 3 års tid.6 Att 

använda sig av skalprogram var inget som informanterna reflekterat över att barnen kunde 

intressera sig för men vid ett tillfälle har ett ordbehandlingsprogram använts då en flicka ville 

skriva sitt namn.  

 

Barnen fick enligt informanterna oftast använda datorn när de ville, men det berodde helt och 

hållet på hur dagen såg ut och det var huvudsakligen barn i fem- och sexårsåldern som 

nyttjade den. Tillfällen förekom dock när även mindre barn, i tre- fyraårsåldern använde 

datorn.  Vem som fick använda datorn berodde egentligen på utvecklings- och kunskapsnivå 

det vill säga om barnen kunde hantera tekniken utan att förstöra den. Barnen satt oftast fler än 

en framför datorn och de fick själva bestämma om de ville spela ensam eller vem de ville ha 

som samarbetspartner. Pedagogerna ansvarade dock för att det inte blev för många barn 

runtomkring, då den som spelade lätt kunde bli distraherad.  
Ja… två ... vi har väl begränsat lite att man har 1 kompis med sig, för ett tag så var det, så 
stod det många barn runt, såhär (visar med händerna) och då vart ju den som satt och jobba 
ganska störd när alla ropa: gör så, gör så, såatt vi försöker begränsa det att man har en 
kompis...  

(Informant 1) 

 
6 Fortsättningsvis kommer vi benämna de pedagogiska spelen som användes enbart som ’spel’ då det inte 
förekom rena underhållningsspel på förskolorna finns det ingen risk att detta missförstås.  
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Eh…det är olika. Ibland så sitter dom ensamma men oftast så eh visar, så tycker jag barnen 
visar intresse för att va me, och vilja sitta med och diskutera och hjälpa varandra. Eh, de 
visar att det är ett nöje att sitta också bara bredvid och kolla och hjälpas åt och så. 

(Informant 2) 
 

Tiden varierade från gång till gång och uppfattningen om hur lång tid barnen fick spela skilde 

sig mellan de informanter vi intervjuade. Informant 1 sa att barnen spelar mellan 5-30 minuter 

och att de själva känner när de är nöjda. Informant 2 sa däremot att när det var kö fick barnen 

sitta 5-10 minuter och för att det skulle hållas ställdes en timer. 

 

Placering  

Datorn fanns i ett av de största rummen på avdelningen. I rummet fanns för övrigt en soffa, en 

hemvist, en myshörna, en hylla med barnens alster och en hylla med spel.7 Det var ett rum 

som många vistades i samtidigt. Datorn var placerad i ett av hörnen, bredvid en av hyllorna 

och mellan två dörrar. Den stod på ett litet datorbord, med högtalare, tangentbord och mus 

framför datorskärmen. Framför datorbordet var en hög stol placerad. Orsaken till datorns pla-

cering var enligt informanterna främst att det inte finns någon annan plats, men även för att 

det alltid finns en vuxen i rummet som kunde hålla ett öga på och ha kontroll över vad som 

hände vid datorn. 
Eh Ja, Tanken är, dels att det finns plats där. Och dels att i det rummet är där det ofta finns 
en vuxen. Och därför kan man ha lite kontroll på vad som sker vid datorn. 

(Informant 2) 

 

5.8.2 Pedagogernas organisation på förskola 2 
Datorn har funnits i verksamheten i cirka 5 år. Den används till pedagogiska spel och barnen 

har 6 spel att välja på. Skalprogram används inte på grund av tidsbrist.  
Näej, vi har ju tömt datorn en del eftersom det är en gammal dator för att kunna spela, såatt 
en del saker finns ju inte med. Och sen är det ju tidsbrist för det är tänkt att de ska ha 
ritprogrammet och skrivprogrammet men det är en felinställning till skrivaren då. Det är 
alltså en tidsbrist att vi inte har fixat det. För det är tanken också att man ska kunna rita och 
skriva.  

(Informant 3) 
 

Datorn var tillgänglig för barnen under hela dagen förutom när de åt, hade samling eller när 

de yngsta barnen hade vila. Alla barn fick använda datorn och de valde själva när de skulle 

 
7 ’Hemvist’ är ett könsneutralt ord som en del förskolor börjat använda, istället för att säga ’dockvrå’. Betyder 
egentligen den plats en person är bokförd på eller uppehåller sig på en längre tid (Nationalencyklopedins 
Internettjänst, 2008). 
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spela, dock fanns inga spel för tillfället för de yngsta. Främst användes datorn av tre-femår-

ingarna under den fria leken. Barnen satt sällan ensamma vid datorn och rotationen av använ-

dare var stor. Det fanns inga regler för hur många som fick spela så länge det inte uppkom 

konflikter och/eller att ljudnivån steg för högt. När kö uppstod vid datorn sattes en timer på 15 

minuter för alla skulle få spela. De hade testat med 10 minuter per barn/gång, men upplevde 

det som om barnen inte hann spela klart. 

 

Placering 

Datorn var placerad i ett av de största rummen på förskolan. I rummet fanns en diskbänk 

anpassad för både barn och vuxna, två bord och en soffgrupp, en hylla med spel och en byrå 

med barnens alster i. Datorn stod lite avskärmad mellan hyllan och dörren ut till hallen. Den 

stod på ett bord med tangentbord och mus framför skärmen och högtalare bredvid. Ovanför 

datorn fanns en hylla där skrivaren, spelen och timern stod. Framför datorbordet stod det 6 

stolar i rader om två. På väggen bredvid datorn hängde en liten griffeltavla där barnen skrev 

sina namn om de stod i tur för att spela. Anledningen till datorns placering var främst tillgäng-

ligheten, att den skulle synas och locka. Det var även en bra plats enligt Informant 3 för att 

kunna ha uppsikt över barnen och ha koll på tekniken.  
Tillgängligheten för alla. Ehh. sen är det att det ska locka, alla, inte bara dom som vet vad 
datorn är.   
Att vi ska kunna överblicka den också och lite med tanke, ja att vi ska ha uppsikt över vad 
som händer både med datorn och ja liksom som pryl också va. 

(Informant 3) 
 

5.9 Pedagogernas uppfattningar om datoranvändandet 

5.9.1 Pedagogernas uppfattning på förskola 1 
Informanterna är inte samstämmiga om vad deras huvudsakliga mål är. Den ena anser att ett 

av huvudmålen är att klara av att hantera tekniken, och veta vad en dator är eftersom den 

används i skolan.  
Eh, ja, min tanke, vi har inte diskuterat det allihopa tror jag, men min tanke är väl att man 
vet att idag i skolan använder man ju mycket dator och jobbar med och att barnen vet vad 
det är för nånting och att man använder musen, att man kan hantera den och tangentbordet. 
Det är väl det som jag tycker är det huvudsakliga. 

(Informant 1) 
 

Informant 2 har svårt för att nämna ett mål men trycker på att datorn främst används som sys-

selsättning och som en utmaning.  
Huvudsakliga målet… ehm ja men det är ju att hitta sysselsättning, en dialog, alltså dels en 
utmaning, en liten utmaning att jobba med nånting annorlunda, att använda språket och så. 

(Informant 2) 
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Informant 2 fortsätter att nämna andra syften som att barnen tränar problemlösning, språket, 

matematik, begrepp, det sociala och samarbete men också att datorn används som underhåll-

ning för barnen. Hon talar också om att barnen måste lära sig använda tekniken och menar att 

barnen bör ha tillgång till datorn i förskolan precis som med allt annat material.  

 

Informant 2 säger att barnen samarbetar om hur man ska göra i spelet, de visar till exempel 

varandra vad de kan, vilket hon menar leder till språklig utveckling. Hon menar vidare att i 

det sociala samspel som sker runt datorn så lär sig barnen att förstå varandras tankar. Hon 

anser också att en dialog sker oberoende av konstellation, kön har ingen betydelse men 

dialogen kan skilja vid ålderskillnad, utvecklingsskillnad och beroende på personkemi. 

Informant 1 anser att kommunikationen mellan barnen framför datorn är trevlig och positiv, 

barnen hjälper och talar om för varandra vad och hur man ska göra. Ibland, menar Informant 1 

att konflikter kan uppstå då ett barn kan hantera tekniken och spelet bättre och försöker ta 

över kontrollen.  

 

När det gäller skillnader i barnens kommunikation vid datorn jämfört med andra aktiviteter så 

tycker Informant 1 att barnen främst förklarar och hjälper varandra mer vid datorn än vid 

andra pedagogiska aktiviteter. Informant 2 anser att skillnaden ligger i mängden fantasi som 

används. Vid datorn är det just det som barnen ser framför sig som diskussionerna utgår ifrån. 

I övriga aktiviteter tycker Informant 2 att barnen använder sin fantasi mer, att de använder det 

material de har till förfogande och förvandlar det till andra objekt i sin fantasi.   
Men skillnaden kan ju va mer att det är mer fantasi än lek, det är nog det jag känner är skillnader. Att 
där pratar du om saker som är, ehh, är figurer eller nånting, men så i fantasin så kan den där klossen 
bli en telefon eller, alltså den fantasin, den finns ju inte tycker jag vid datorn, det kan jag känna 
litegrann. 

(Informant 2) 
 
Det finns ett stort intresse för datorn enligt Informant 1. Hon ser en stor hjälpsamhet från de 

äldre barnen och märker att de visar förståelse för de yngre och mindre kunniga barnen. 

Barnen kan mycket om tekniken och det är sällan de ber om hjälp från de vuxna då de oftast 

kan mindre än barnen.  

 

5.9.2 Pedagogens uppfattning på förskola 2 
Informant 3 tycker att det huvudsakliga målet är att alla ska få en möjlighet till att använda 

datorn innan de börjar skolan och få testat på hur den fungerar. Hon upplever att man kan 

använda datorn som vilken annan aktivitet som helst och varför då inte använda den till att 
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spela spel på. Hon berättar även i andra delar av intervjun att datorn är bra för att öva upp 

barnens logiska tänkande samt deras förmåga till problemlösning. 

 

Informant 3 anser att barnen ibland samspelar jättebra trots tidig ålder. Ett barn spelar och 

några andra sitter bredvid och tittar på och ger idéer. Barnen har en hjälpsam attityd mot var-

andra. Hon har inte märkt av några könsskillnader i barnens sätt att kommunicera, däremot 

tycker hon sig se språkliga olikheter på grund av utvecklingsskillnader. Samtalet skiljer sig 

beroende på vem som sitter vid datorn och de kommunicerar mest om spelet i sig. 
Väldigt olika. Ibland är det väldigt lugnt och stillsamt och de pratar om spelet. Sen kan det bli väldigt 
högljutt, stora diskussioner, slagsmål. 

(Informant 3) 
 

Som svar på vad diskussionerna och slagsmålen handlar om menar Informant 3 att dessa kon-

flikter oftast beror på att någon lägger sig i eller hjälper till för mycket. Konflikterna kan 

också handla om vem som gjort vad och vem som har tänkt fel.  

 

Informant 3 ser inga skillnader i kommunikationen vid datorn jämfört med andra pedagogiska 

aktiviteter förutom att samtalsämnet är av annat slag och att gruppkonstellationerna skiljer sig. 

Hon tycker även att alla barn ska få tillgång till datorn, även de allra blygaste och detta försö-

ker de tillgodose genom att låta de barnen använda datorn på morgonen när det är lugnare i 

barngruppen. 

 

 



 
28 

 

6. DISKUSSION och ANALYS 
Här nedan följer först en jämförelse med andra forskares kategorier, vidare analys och diskus-

sion tar sin utgångspunkt i de hinder och möjligheter för kommunikation och samspel vi upp-

täckt, där resultatet kommenteras och jämförs med tidigare nämnd litteratur. Vi kommer 

under vår analys och diskussion att använda oss av Ljung-Djärfs (2004) benämning på de 

positioner barnen har vid datorn, ägare, deltagare och åskådare.  

  

6.1 Jämförelser med andra studiers kategorier 
Vår studie har likheter med Svenssons (1998) som skriver att samspelet vid datorn främst var 

metodrelaterat vilket betyder att deltagaren ger muntlig hjälp till ägaren. I vår största kategori 

som är kommunikation om spelet ingår den kommunikation som Svensson anger som metod-

relaterad. Muller och Perlmutter (1985) kom i sin undersökning fram till fyra olika kategorier, 

sharing, doing, showing och explaining, där de delade in den interaktion de fann. Vi såg även 

här likheter med vår studie där barnen turades om, tog över kommandot, visade och gav för-

klaringar om hur de skulle göra. Muller och Perlmutters (1985) största kategori var sharing 

det vill säga turtagning. Den turtagning vi observerat nämner vi som kommunikation om pla-

nering och var inte något frekvent förekommande i observationerna utan bara i vissa. Vår 

största kategori är den som handlar om kommunikation kring spelet. Vi har då inte skiljt på 

doing, showing och explaining, utan placerar dem under en och samma kategori vilket kan 

förklara dess storlek. Den intressanta iakttagelsen man kan göra genom att jämföra studierna 

är att barn interagerar på liknande sätt 2008 som de gjorde 1985 trots att datortekniken och 

spelen har blivit mer avancerade.  

 

6.2 Hinder och möjligheter 

6.2.1 Pedagogernas uppfattningar och organisering påverkar  
När barnen planerade sitt samspel under observationerna var vårt intryck att barnen på för-

skola 1 var mer införstådda med att de skulle samarbeta och spela tillsammans vid datorn. På 

förskola 2 fick vi uppfattningen av att barnen trodde att det var ett barn som ska spela och att 

den andra ska hjälpa till, om en sådan regel förekom fick vi inte svar på under intervjun. 

Barnen på förskola 1 turades om att använda musen medan barnen på förskola 2 inte växlade 

förrän det var nästa barns tur att spela och då bytte de plats. Ljung-Djärf (2004) beskriver tre 

positioner som uppstår vid datorn, ägare, deltagare och åskådare. Hon menar att dessa 
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positioner förändras löpande om vartannat. Vid våra studier har bara ägare och deltagare 

observerats. På förskola 1 där barnen turades om att klicka under hela spelsessionen blir dessa 

positioner flytande, ägare och deltagare byter hela tiden plats. Positionerna framför datorn på 

förskola 2 var däremot inte flytande, den som hade ägarpositionen behöll den tills spelet eller 

tiden var slut, den individuella tiden framför datorn värdesattes av barnen och de bestämde 

själva om de ville dela den med något annat barn. På förskola 2 syns tydligt det som Ljung-

Djärf (2004) menade med att det är ägaren som bestämmer och det är upp till honom/henne 

att bestämma i vilken utsträckning deltagaren får delta. Detta visar på två helt olika förutsätt-

ningar för samarbete vilket vi delvis tror kan bero på hur pedagogerna har organiserat arbetet 

kring datoranvändandet. På förskola 2 har barnen en tavla där de kan skriva upp sitt namn, då 

blir det enligt oss mer individuellt inriktat, då barnen kräver sin egen tid framför datorn.  

 

6.2.2 Fokus och koncentrationsbrist kan leda till minskat samspel 
Icke datorrelaterade samtal förekom när händelser i spelet väckte minnen hos barnen men 

framförallt märkte vi att barnen började prata om andra saker när de tappade fokus och kon-

centration av vad som hände på skärmen. Denna brist på koncentration och fokus tror vi beror 

på att barnen började tycka att spelet var tråkigt eller att instruktionerna i spelet tog för lång 

tid (se 5.3). Barnen verkade också tappa fokus och då framförallt deltagaren när denna inte 

fick vara lika delaktig i samarbetet. Då blev det lätt så att de hittade på andra saker för att sys-

selsätta sig.  

 

6.2.3 Val av spel/program har betydelse för kommunikationen 
Vi har i vår undersökning upptäckt att mängden och vilken sorts kommunikation som uppstår 

till viss del beror på vilket spel barnen spelar. Appelberg och Eriksson (1999) har kunnat kon-

statera att barnen pratar mer när de arbetar med olika verktygs- och skalprogram och även vid 

pedagogiska spel där det ingår problemlösning. Svensson (1998) kom i sin studie på liknande 

sätt fram till att kommunikationen då inlärningsprogram användes till störst del består av 

bekräftelser och att det vid skalprogram var mer kunskapsorienterad kommunikation. Är 

skalprogram att föredra eller är kanske pedagogiska spel med problemlösningsmoment ett 

bättre val om man vill att barnen ska utveckla sin kommunikation och delge varandra ny 

kunskap? Visserligen säger Svensson (1998) att skillnaderna mellan skalprogrammen och 

inlärningsprogrammen var små. Då vi inte har observerat barns kommunikation vid 

skalprogram är det svårt för oss att svara på om det förekommer skillnader i kommunika-
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tionen. Däremot tycker vi i likhet med Appelberg och Eriksson (1999) att de spel som gav 

upphov till mest kommunikation hade delar av problemlösning i uppgiften, som på förskola 1 

där barnen diskuterade sinsemellan vilka djur som till exempel kunde simma. Men bara för att 

det finns problemlösning i spelet behöver det inte betyda att kommunikationen är lärorik. 

Motsägande uppgifter har vi från förskola 2 där ett spel visserligen gav gemensam problem-

lösning men i form av korta instruktioner med hjälp från deltagaren till ägaren om var denne 

skulle trycka för att lösa problemet.  

 

Spelet har alltså stor betydelse för kommunikationen och samspelet: innehåller det problem-

lösning, är det anpassat för en eller två spelare? Något som även har en tydlig koppling till 

vilket spel som barnen spelar är hur mycket och vilken typ av emotionell kommunikation som 

utspelar sig. Är spelen dessutom välbekanta upplevs det som att barnens kommunikation ökar 

med spelets auditiva funktioner. Då de 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. Vi märker att de klickar på samma saker upprepade gånger för att få höra de 

roliga ljuden igen. Aarsand (2007) beskriver att barns improvisationer och estetiska agerande 

tas efter av medspelaren och är resurser som barnen kan använda sig av för att behålla enga-

gemanget. När ett barn till exempel sjunger så börjar det andra barnet också sjunga, detta 

estetiska agerande såg vi exempel på i flera av våra observationer (se 5.4). De leker med 

ljuden precis som i Plowman och Stephens undersökning om förskolebarns interaktioner där 

de skriver att barnen gör medvetna fel för att få den respons de önskar (Plowman & Stephen, 

2005). Barnen är med andra ord ute efter underhållningen och inte efter att klara själva syftet 

med spelet. En slutsats vi har kunnat dra är att barnen fortfarande har samma intresse för 

spelen trots att de har haft samma utbud under flera års tid, hur mycket de lär sig går däremot 

att diskutera.  

 

6.2.4 Konfliktlösning och argumentation – positivt för samspelet?  
Uppmaningar och/eller befallningar vi har sett påminner om instruktioner men är mer aggres-

sivt uttryckta. Även om det inte förekom någon konflikt under våra observationer antar vi att 

sådana här uttryck ofta leder till konflikter då informanterna sa att de uppstår när något barn 

försöker ta över spelet, befaller, kan mer och vill bestämma över den andra. Alexandersson 

(2002) nämner också, precis som informanterna i vår studie, att samspelet kan förhindras när 

ett barn är för ivrigt och bara tar över istället för att komma överrens om en gemensam lös-
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ning. Ytterligare märkte vi att barnen redan i tidig ålder, medvetet använde sig av språkets 

satsmelodi och betoningar för att få som de vill, vilket Backlund (1992) kallar paralingvistiska 

signaler. I exemplet med Maria och Agnes (se 5.6) då Agnes artikulerar för att markera för 

Maria att hon kan själv, använder hon sig medvetet av just dessa signaler och får med hjälp av 

röstens läge och ton Maria att tystna.  

 

Något som förvånar oss är att nästan ingen av barnen argumenterar tillbaka då de får en upp-

maning eller befallning från ett annat barn. Detta tror vi beror på att den som inte argumente-

rar emot har en sådan respekt för sin kamrat och därför litar på vad denne säger eller så beror 

det på att de är osäkra och inte vågar säga emot. Innan vi började vår studie hade vi en före-

ställning om att barnen argumenterar vid datorn, men vi har inte kunnat se detta i någon stor 

utsträckning. Detta är synd då vi anser att både konfliktlösning och argumentation ger barnen 

en chans att utveckla sina tankegångar och gemensamt komma fram till att det finns flera lös-

ningar på problemet.  

 

6.2.5 Miljöns betydelse  
Datorns placering är central för att intresse ska skapas. Pedagogerna i studien har placerat 

datorn synligt och tillgängligt, de har ställt datorn där den fick plats och utnyttjar tekniken 

med de spel de har till förfogande. Men hur mycket inbjuder egentligen datorn till samarbete? 

På förskola 2 var miljön mer anpassat för samarbete då flera stolar var placerade vid dator-

platsen. På förskola 1 fanns bara en hög stol och om fler barn ville sitta bredvid och spela eller 

titta på fick de ta låga stolar, vilket utifrån observationen inte såg bra ut ergonomiskt och 

verkade inte heller vara en bidragande faktor till samarbetet. Wyndhamn (2002) menar att det 

i ett samarbete måste finnas ett ömsesidigt engagemang. Vi undrar hur barn ska kunna gå in 

med ett ömsesidigt engagemang i samarbetet när de inte ens fysiskt befinner sig på samma 

nivå.  

 

Lärmiljöerna var däremot relativt lika på de förskolor vi besökte. När vi jämförde med Ljung-

Djärfs (2004) studie där tre lärmiljöer var synliga kunde vi se likheter i två av dessa. Båda 

förskolorna vi besökte hade en stödjande inställning där barnens behov och intressen styrde. I 

den stödjande miljön beskrev Ljung-Djärf (2004) datorn som ett tillgängligt val för barnen 

och att de i gemenskapen med andra barn och vuxna delade med sig av sina erfarenheter och 

på så sätt kunde barnen ta sig vidare och lära av varandra. I den stödjande miljön är datorn 
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frivillig och de barn som visade sitt intresse fick använda den (Ljung-Djärf, 2004). På den 

andra förskolan vi besökte berättade Informant 3 att de försökte tillgodose de barn som inte 

själva vågade använda datorn, vi ser därför, på förskola 2, spår av en vägledande lärmiljö. 

Ljung-Djärf menade att i en vägledande lärmiljö visar personalen stort engagemang och för-

söker få barnen intresserade. I den vägledande lärmiljön arbetade de vuxna tillsammans med 

barnen och kunde ibland aktivt styra barnen för att de skulle komma vidare (Ljung-Djärf, 

2004). Det senare har vi dock inte kunnat se på någon av förskolorna utan informanterna 

verkar låta de inbyggda funktionerna i spelen utmana barnen till nya kunskaper. 

 

Vilken lärmiljö som finns formas av vilka målen är för datoranvändandet. Vid jämförelse av 

de tre informanternas syfte med datoranvändandet med de tre motiv, inlärningsaspekten, 

arbetslivsaspekten samt demokratiaspekten, som Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) 

lyfter fram så ser vi spår av alla dessa tre i våra informanters svar, men arbetslivsaspekten ses 

av alla som en viktig punkt i datoranvändandet. De hänvisar dock inte till barnens framtida 

arbetsliv utan till att barnen behöver kunna tekniken för att klara av skolan. Informant 3 

nämner demokratiaspekten, alla barn ska få chansen att prova på att använda datorn. Alla tre 

informanter tar även upp inlärningsaspekten men nämner inte variationsmöjligheter för inlär-

ning som datorn skapar utan räknar mest upp olika saker som man kan lära sig genom att 

spela. Att ha ett gemensamt mål kan vara en utgångspunkt för att kunna skapa en bra lärmiljö 

och fysisk miljö för barn att utvecklas i. 

 

6.2.6 Pedagogernas bidrag skapar möjligheter 
Liksom Plowman och Stephens (2005) studie visar vår att pedagogernas roll i barns spelande 

är passiv. De finns alltid i närheten men ingriper endast om barnen frågar om hjälp. Plowman 

och Stephen (2005) ställer sig också frågan om varför pedagoger hjälper och stödjer barn mer 

vid förskolans övriga aktiviteter än vid datorn. De menar att barnen får hjälp och instruktioner 

för att till exempel knyta skorna men när de sitter vid datorn så förväntas det att de själva ska 

ta reda på hur allt går till (Plowman & Stephen, 2005). Klerfelt (2007) som har observerat hur 

pedagoger och barn tillsammans skapar sagor med hjälp av datorn, utnyttjar enligt oss datorns 

fulla potential på ett helt annat sätt än informanterna i vår studie. Pedagogernas involvering i 

barns aktiviteter, vid datorn, kan utmana barnen ännu mer och ge dem erfarenheter av datorn 

som något annat än att spela på. 
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6.2.7 Språk- och kunskapsutveckling påverkar 
Samspelet anser alla informanter fungera bra vid datorn, ålder eller kön verkar inte ha någon 

betydelse. Däremot tycker informanterna att det märks skillnad i kommunikationen och sam-

spelet beroende på hur långt barnen har kommit i sin språk- och kunskapsutveckling. Vi 

tycker oss se paralleller till vad Alexandersson (2002) säger om samtalskompetensens bety-

delse för barnens samtal då han påstår att barnen, för att kunna kommunicera, måste ha lärt 

sig tekniken att utföra ett samtal.  

 

Informanterna säger även att barnen hjälper de som är yngre och de som inte förstår. Men vi 

tycker i likhet med Plowman och Stephens (2005) undersökning att trots barnens olika kun-

skapsnivåer så blev inte språkanvändningen mer än torftiga förklaringar. De hjälpte varandra 

men hjälpen som gavs var inte kunskapsbaserad. Även om kunskap kan förmedlas av mer 

kompetenta kamrater som Vygotskij (enl. Strandberg, 2006) förespråkar så märker vi att det 

inte alltid sker. Som vi tidigare nämnt kan pedagogerna hjälpa till att utmana barnen inom den 

proximala utvecklingszonen, något som förskollärarna i Klerfelts (2007) studie har erfarenhet 

av. Förskollärarna där använde till exempel ett rikt språk i samspelet med barnen, vilket i sin 

tur gav barnen möjlighet att förbättra ordförrådet och utöka kunskapsbanken, något som 

förskolan bör sträva efter enligt Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998).  

 

6.2.8 Pedagogernas kunskap  
I likhet med informanternas uppfattningar visar våra observationer att barnen är duktiga på att 

hjälpa varandra när de får problem vid datorn. Informant 1 säger att barnen är duktigare än de 

vuxna och därför frågar de sällan pedagogerna om hjälp. Ibland behöver barnen dock hjälp av 

vuxna och då behövs kunskap om hur spelet fungerar. På de förskolor vi besökte verkar 

pedagogerna vara insatta i spelen, speciellt Informant 3 som säger att pedagogerna på hennes 

förskola försöker lära sig dessa. Lundkvist (2005) menar att många pedagoger anser sig inte 

ha kunskapen eller tilltron till att hjälpa barnen att använda datorn och det ser vi som en orsak 

till att många vuxna håller sig borta från datoraktiviteterna.  

 

Ett sätt för pedagoger att förkovra sig mer kunskap är om barnen får möjlighet att lära och 

visa pedagogerna hur spelen går till då sådana situationer kan gynna barnens självförtroende. 

Aarsand (2007) skriver att när barn och vuxna interagerar om spel så intar barnen automatiskt 

en roll som mästare. De vuxna behöver inte alltid vara delaktiga i barnens spelande: observa-
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tionerna gav flera exempel på när barns självförtroende stärktes då de klarade av spelen själva 

(se 5.2), en sorts jämvikt måste skapas. Klerfelt (2007) anser också att datorn kan vara en 

plats där positioner och relationer mellan barn och pedagoger kan förändras men inte bara 

genom att pedagogen försätter sig i en lärlingsposition utan även intar en position som 

möjliggörare eller guide.  

 

Pedagogernas egna kunskaper eller snarare brist på kunskap (jfr. Lundkvist, 2005) kan vara en 

av anledningarna till att datorn bara används som en spelmaskin. Brist på ekonomi skapar 

också svårigheter för pedagoger att utnyttja de möjligheter som datorn kan erbjuda. Båda för-

skolorna nämner att gamla datorer utnyttjas, datorer som de antingen fått från ett barns föräl-

der eller som gömts undan när kommunen bytt utrustning i personalrummet. På förskola 1 

påpekade de brister i utrustningen, bland annat hade de ingen skrivare inkopplad till datorn 

och ansåg att det därför skulle vara tråkigt att använda skalprogram då barnen ändå inte kunde 

skriva ut sina alster efteråt. Ytterligare kom Lundkvist (2005) fram till att förskollärarna inte 

såg datorn som en del i barnens grundläggande behov. Detta ser vi som ännu en anledning till 

att datorn inte används fullt ut i de förskolor vi besökt, att förskolan i vissa fall fortfarande ses 

som en omsorgs- och tillsynsanstalt för barn och att datorn därför inte hittat sin rättmätiga 

plats. I läroplanen står det att ”Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, 

där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Utbildningsdepartementet, 1998, sid. 4). 

Utifrån observationerna och intervjuerna kan datorn användas och motiveras genom både 

omsorg, fostran och lärande. Omsorgen ges i att barnen har något att sysselsätta sig med och 

blir underhållna. Fostran ges genom att aktiviteter runt datorn kan ses i en social gemenskap 

där barn lär sig samarbeta och hjälpa varandra. Lärande ges, dels om tekniken i sig, dels 

genom programvaran men även genom att gemensamt söka sig fram efter ny kunskap.  

 

6.2.9 Kroppsspråkets betydelse 
Kroppsspråket leder till djupare kommunikation och samspel. På samma sätt som vid andra 

sammanhang märks det hur viktigt kroppsspråket är när barnen kommunicerar vid datorn. 

Backlund (1992) menar att kroppsspråket till störst del består av gester och det som var tydli-

gast i datorspelandet vi observerade var just gester och då framförallt pekningar. Dessa gester 

känns som en naturlig del i barns gemensamma spelande då det följer som en förlängning av 

språket när man ska förklara var på skärmen man kan klicka. Vi märkte att den som är delta-

gare står för de flesta kroppsliga handlingarna, då ägaren håller i musen går det att peka med 
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musmarkören som en förlängd arm vilket några av barnen gjorde, men det fanns även de som 

både pekade med handen och höll i musen samtidigt. När barnen bytte ägarposition så växla-

des också rörelserna, den som intog deltagarpositionen började istället peka. Vi observerade 

även att när barnen inte hade ord för det som de ville säga så användes ljud tillsammans med 

gester för att försöka förklara vad man ville. När Ola säger ”choop, choop” (se 5.7) är det 

tänkt som en instruktion till ägaren att flytta sig två steg åt vänster men då han inte kan säga 

detta visar han det med handen. Dessa enkla verbala uttryck med tillhörande gester räckte för 

att barnen skulle förstå vad den andra ville. Klerfelt (2007) kom också i sin studie fram till att 

indexikala uttryck var tillräckligt för att barnet och den vuxne skulle förstå varandra. 

 

6.3 Filosoferande prat – barnens tankar 
Att barnen pratade för sig själva om spelet och hur de skulle gå tillväga kallar vi för en sorts 

filosoferande tanke eller inlevelseprat. Detta kan liknas med det som Vygotskij (1934/1999) 

kallar för yttre prat och Vygotskij menar att förmågan som vuxna har, att kunna tänka i huvu-

det, har barnen inte utvecklat ännu och det är därför de tänker högt. Det inre och yttre pratet 

blandas om vartannat under tiden som tanken formuleras (Vygotskij, 1934/1999). När barnen 

i vår studie säger något högt kanske de testar en formulering eller tankegång för att komma på 

en bra lösning på problemet i spelet. 

 

6.4 Framtidsprognos 
Om vi jämför hur datorn har utvecklas under de senaste 10-20 åren med hur datoranvändandet 

har förändrats i förskolan verkar det som om tiden går långsamt på förskolan. De förskolor 

som vi besökt har dålig utrustning, gamla spel och en dator med minneskapacitet som inte 

klarar av så mycket annat än mindre spel. I och med att barn idag växer upp med ny teknologi 

runt omkring sig, inte bara datorn utan även spelkonsoler, digitalkamera, mobiler och annat 

tror vi att barns krav på nya upplevelser kommer att öka. För att förskolans utbud inte ska 

kännas tråkigt eller sakna utmaningar gäller det att följa med i hur samhället utvecklas så att 

det finns en medvetenhet om vad barnen gör nuförtiden och på så sätt möta upp deras media-

kultur.  
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6.5 Vidare forskning 
Då vi har kommit fram till att vilken typ av spel/program som förskolorna använder sig av har 

en stor betydelse för kommunikationen och samspelet, kan det vara intressant att jämföra 

olika pedagogiska spel och skalprogram mot varandra som fortsatt forskning. Vi tycker även 

att det skulle vara intressant att undersöka hur många förskolor i en kommun som använder 

sig av datorn i barngruppen och om de i sin tur använder den till att spela, skapa eller söka 

information på.  

 

6.6 Avslutningsvis  
Vi gick in i denna studie med en förförståelse om att barn pratade mycket under samarbetet 

vid datorn. Våra åsikter har under arbetets gång förändrats. Kommunikation och samspel sker 

alltid men hur mycket varierar beroende på program/spel, kunskaps- språkutveckling, miljön 

och från individ till individ. Då språket brister märker vi dock att kroppsspråket hjälper till 

och fyller i glappet. Vi har också insett att de vuxnas inblandning i barnens spelande kan få 

många positiva konsekvenser bland annat för barnens självförtroende men även för att stödja 

barnens kommunikation och samspel och ge andra möjligheter till att använda datorn som 

redskap. 
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BILAGA 1: Brev till föräldrar  
 

Till ………………………………………………….föräldrar. 
 
Hej! 
Vi heter Sara Lind och Elin Tillander och är två lärarstudenter från Lärarprogrammet vid 
Linköpings Universitet Campus Norrköping. Vi är nu inne på slutet av vår utbildning till 
förskollärare och skriver just nu vår C-uppsats. Vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på hur 
barn kommunicerar och samarbetar vid datorn. Som metod kommer vi att använda oss av 
videoinspelning av barnens aktiviteter vid datorn. Materialet kommer vi att analysera och 
skriva om i vår uppsats.  
 
 
OBS! Förskolan och barnet kommer vara helt anonymt i uppsatsen! 
 
Vi undrar om det går bra att Ert barn medverkar i vår studie? 
 
 

JA, jag tillåter att mitt barn får vara med i studien. 
 
 
 

NEJ, jag tillåter inte att mitt barn är med i studien. 
 
 
 
FÖRÄLDERNS UNDERSKRIFT: 
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Lappen lämnas in snarast till personalen på förskolan.   
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar  
Sara Lind och Elin Tillander 

 



BILAGA 2: Intervjufrågor 
 
De här intervjufrågorna har vi använt oss av: 
 
Hur organiserar ni arbetet vid datorn? 
Var är datorn placerad? Finns det någon speciell tanke till att den finns just där? 
Vem får använda den? Varför, varför inte? (ålder, kön) 
När används datorn? 
Väljer barnen själva när och med vilka de vill arbeta med vid datorn? (Eller väljer ni i 
personalen det?) 
Hur länge får barnen sitta vid datorn? (Är det bestämda tider eller får barnen välja själva? 
Finns det någon orsak till detta?) 
Vad använder barnen datorn till?(Program?) 
Hur länge har ni haft dator tillgänglig för barnen? 
 
Hur upplever ni barnens arbete vid datorn? 
Vad tycker ni på avdelningen är det huvudsakliga målet med datoranvändandet i 
barngruppen? 
Hur tycker ni att barnen samspelar vid datorn? (Konflikter, könsskillnad, åldersskillnad?) 
Hur upplever ni barnens samtal och kommunikation vid datorn?( könsskillnad, åldersskillnad, 
kroppsspråk?) 
Upplever ni någon skillnad på barnens samspel och kommunikation vid datorn jämfört med 
andra pedagogiska aktiviteter?  
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