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Sammanfattning  
Vi har i den här uppsatsen fokuserat på hur Informations- och KommunikationsTeknik  (IKT) kan användas av 
pedagoger i en förskoleklass. Syftet har varit att undersöka hur IKT används samt göra en inventering av IKT-
relaterat material. För att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod genom 
observation, fotografering samt intervju. Vi utförde vår empiriska undersökning i en förskoleklass där det 
arbetade två pedagoger. Efter vår inventering blev pedagogerna förvånade över att de hade så mycket IKT-
relaterat material i klassrummet. När vi bearbetat och analyserat vårt material kom vi fram till att pedagogens 
inställning till IKT är betydelsefull för att det ska användas av pedagogen. Vidare är det viktigt att det finns 
IKT-relaterad utrustning i nära anslutning till klassrummet för att användningen ska ske spontant. De pedagoger 
vi intervjuat anser att det bör finnas fler datorer än en i anslutning till klassrummet för att datorerna ska kunna 
användas i verksamheten. Både pedagogerna vi har intervjuat och litteraturen vi läst påpekar vikten av att 
skolan följer med i samhällets utveckling, eftersom lärandet enligt de båda källorna måste förändras för att 
tillfredställa arbetsmarknaden.    
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Inledning 
Den här c-uppsatsen belyser ämnet Informations- och Kommunikations Teknik (IKT) samt 

hur det kan användas av pedagoger i pedagogisk verksamhet. IKT har utvecklats från det 

äldre begreppet Informations Teknik (IT) genom att bokstaven K har tillkommit, vilken står 

för kommunikation. Tidigare fanns inte möjligheten till kommunikation med hjälp av IT men 

numera används Internet som en kommunikationsform för kontakt mellan människor i form 

av chatt och e-mail. Vad är då IT? Det är olika för olika människor. För en del är det den nya 

tekniken men för Lasse Svanberg (1999) är det all form av kommunikation, alltifrån papper 

och penna till det allra senaste inom teknologin. I den litteratur som vi läst till den här 

uppsatsen förekommer både begreppet IT och IKT, vi kommer att använda båda 

förkortningarna parallellt med varandra då de inte kan ersätta varandra fullt ut. Med begreppet 

IKT menar vi i den här uppsatsen apparatur som skapar/återger bild och ljud, det vill säga 

dator, digitalkamera, digital videokamera, bandspelare, tv, video, projektor, pedagogiska 

datorspel samt filmer. I uppsatsen har vi avgränsat oss till att lyfta dator och digitalkamera 

som ett verktyg till pedagogerna. 

 

Vi har under lärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning (vfu) haft placeringar i olika 

pedagogiska verksamheter. Ingen av de verksamheter vi kommit i kontakt med har haft 

liknande syn på hur IKT kan användas. Några pedagoger har använt IKT i större utsträckning 

jämfört med andra pedagoger som vi kommit i kontakt med genom vår vfu, detta är 

anledningen till att vårt intresse för detta ämne väcktes. Eftersom vi upplevt att IKT inte 

används i så stor utsträckning i pedagogisk verksamhet, vill vi leta reda på samt se hur 

pedagoger använder IKT-relaterat material i en förskoleklass. IKT-relaterat material innebär i 

den här uppsatsen produkter och material som skapats med hjälp av dator och digitalkamera. 

Med pedagoger menar vi i uppsatsen, vuxna personer med pedagogisk utbildning som arbetar 

inom pedagogisk verksamhet, exempelvis skola. Vidare benämner vi barn inom skolans 

verksamhet för elever. 

 

Vi är också intresserade av att se om de delar i samhället som har digitaliserats har påverkat 

skolan och dess syn på IKT. Stig-Roland Rask (2006) visar på hur tongångarna går ute i 

lärarkåren, pedagogerna påstår att skolan har blivit förändrad till förmån för dagens teknik 

och att samhället ställer höga krav på att skolan följer med i utvecklingen, samtidigt klagar 

pedagogerna på att de själva inte kan hålla jämna steg med den tekniska framfarten som sker i 
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samhället. Rask frågar sig hur mycket skolorna har förändrats de senaste decennierna. Inom 

skolans värld har det inte hänt mycket enligt Rask, skolan ser ut på ungefär samma sätt utan 

några krav på förändringar. Han menar vidare att det är viktigt för skolans placering i 

samhället att skolan med personal tar ansvaret att följa med i samhällsutvecklingen (Rask, 

2006). Anledningen till att vi här visar på vad Rask skriver, är att vi upplever det som om 

skolan idag är organisatoriskt uppbyggd på liknande sätt som för 20 år sedan, att skolan inte 

utvecklats i någon större omfattning sedan vi själva var elever i grundskolan.  

 

Den här uppsatsen har ett sociokulturellt perspektiv eftersom det är perspektivets grundtankar 

som återfinns i mycket av den litteratur vi läst. Enligt Espen Jerlang och Suzanne Ringsted 

(1999) handlar lärandet om att det ska ske på varje individs villkor samt att lärandet sker via 

kommunikation. Vi kommer närmare att redogöra för det sociokulturella perspektivet i början 

av litteraturgenomgången. 

 

Under vår datainsamling framkom det att pedagogerna använder sig av ordbilder i sin 

pedagogiska verksamhet. Med ordbild menar våra intervjuade pedagoger att eleven lär sig hur 

ett ord ser ut, utan att kunna namnge de enskilda bokstäverna. Av den anledningen har vi läst 

in oss på olika metoder för läs- och skrivinlärning. Detta finns att läsa om under rubriken 

läsinlärning i slutet av litteraturgenomgången. 

 

 

Syfte 
Vi vill genom en inventering i en specifik förskoleklass ta reda på pedagogernas syfte med 

IKT-relaterat material i sin verksamhet. Det gör vi genom att observera miljön i en 

förskoleklass samt genom intervju med två pedagoger. 

 

Frågeställningar 
Hur använder pedagogerna IKT-relaterat material som ett verktyg i förskoleklassen? 

Vilka möjligheter/hinder till IKT-relaterat material finns i förskoleklassen? 

Vilken inställning har pedagogen till IKT i förskoleklassen? 

Ser man spår av de delar av samhället som digitaliserats, i förskoleklassen? 
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Litteraturgenomgång  
För att underlätta läsningen har vi delat in litteraturen under olika rubriker. Först har vi 

rubriken Sociokulturella perspektivet där vi kort presenterar teorin. Hur IKT kan användas 

som ett naturligt verktyg tas upp i Användarvänlighet ur skolperspektiv. Under rubriken 

Pedagogens inställning redovisar vi för hur viktig pedagogens inställning till IKT är enligt 

forskare och författare. IKT och dess följder på elevernas lärande redogör vi för i Effekter på 

lärande när IKT används. Under rubriken Hur samhället påverkar införandet av IKT i skolan 

har vi fokus på samhällets kontra skolans utveckling. Stycket om Läsinlärning tar upp några 

olika metoder för att lära sig läsa. Näst sist har vi rubriken Läroplan där vi redovisar vad 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

säger om IKT i pedagogisk verksamhet, samt kopplar den till lämplig litteratur. Allra sist i 

litteraturgenomgången finns en Avslutande Litteraturdiskussion där vi diskuterar litteraturen 

och dess trovärdighet.  

 

 

Sociokulturella perspektivet 
Gunilla Lindqvist (1995) som skrivit förordet i boken Fantasi och kreativitet i barndomen 

berättar att Lev S Vygotskij levde mellan åren 1896-1934. Han är den teoretiker som mest 

förknippas med det sociokulturella perspektivet. Under sin karriär studerade Vygotskij konst 

och litteratur men det var inom psykologin han fördjupade sig. Vygotskij skrev flera böcker 

men några år efter hans död förbjöds de i Sovjetunionen eftersom landet inte var redo för hans 

teoretiska perspektiv. Inte förrän på 1960-talet blev böckerna kända i västvärlden. Boken 

Fantasi och kreativitet i barndomen skrev Vygotskij själv år 1930.  

 

Roger Säljö (2000) menar, utifrån ett sociokulturellt perspektiv där samspelet mellan individ 

och grupp är i fokus, att lärandet sker hela tiden i olika sociala sammanhang. Jerlang och 

Ringsted (1999) hävdar att vi föds in i en befintlig mänsklig kultur som påverkar oss i vår 

uppväxt och utveckling. Det sker genom att individen konfronteras med de människor som 

lever i denna kultur, deras språk, beteende och användande av olika verktyg. Säljö (2000) 

anser att individen lär genom kommunikation med andra personer där deras erfarenheter och 

kunskap visas i samspelet och där individen kan ta den till sig. Varje individ ser till att andra 

lär i kommunikationen med dem. Enligt Jerlang och Ringsted (1999) är språket ett viktigt 

verktyg för att kunna kommunicera med andra. Säljö (2000) anser vidare att lärandet inte 
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enbart sker i skolan utan i alla vardagliga situationer som exempelvis vid matbordet eller vid 

umgänge med kamrater. Lärandet sker där individer ingår i ett socialt sammanhang. Lärandet 

handlar i stort om vad individen tar med sig ifrån de olika sociala, kommunikativa 

sammanhang som den ingått i. Den nya kunskapen omarbetas för att användas senare i livet. 

 

Det som stimulerar lärandet enligt Vygotskij (1995) är leken där barnen härmar de vuxnas 

beteende, för att sedan bearbeta sina upplevelser till kunskap. Vygotskij framhåller hur 

betydelsefullt det är för barnen att de får vara kreativa och leva ut sin fantasi. På så vis får de 

öva sig på att kommunicera med varandra genom leken. När barnen leker samtalar de med 

varandra och på så sätt bidrar de till att utveckla varandras språkliga förmåga. 

 

Jerlang och Ringsted (1999) anser att undervisningen ska vara utvecklande och anpassad till 

den enskilde eleven, så att den utvecklar sin kunskap till en högre nivå. Från att ha klarat en 

uppgift med hjälp av en handledare till att klara av uppgiften själv på egen hand. Författarna 

menar att enligt Vygotskij är samspelet viktigt i undervisningen eftersom individen utvecklas 

i samspel med andra människor och vidareförmedlar sina kunskaper och erfarenheter genom 

språket. 

 

Enligt Leif Strandberg (2006) som tolkat Vygotskij i boken Vygotskij i praktiken, är IKT ett 

verktyg för lärande, eftersom det sker genom kommunikation och teckenanvändning. 

Författaren anser vidare att IKT är en del av vår kultur är det tillgängligt för eleverna som 

lever i denna kultur och bör därför nyttjas som ett verktyg vid lärande. Datorn skapar en 

lärandemiljö som är stimulerande för eleverna. Eftersom den ger dem utmaningar samtidigt 

som den inte stressar på eleverna i deras skolarbete. Strandberg har vidare sett att i en 

elevgrupp där IKT har integrerats som ett verktyg har klimatet mellan elev och pedagog blivit 

mer vänligt och de hjälper varandra om det uppstår problem vid användandet av IKT. Detta 

stärker även elevens eget lärande när den får hjälpa en annan elev eller en pedagog.    

 

 

Användarvänlighet ur skolperspektiv 
Jonas Almqvist, Eva-Lotta Eriksson, Margarita Hedfors, Lars-Erik Jonsson och Kjell 

Lindström (1999) menar att genom användning av IT ställs det nya krav på undervisningen. 

Det går inte att använda sig av förmedlingspedagogiken längre, där läraren bestämmer vad 
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hon lär ut till eleverna, då kommer datorerna att stå oanvända under lektionstid. Författarna 

har i sin studie som innefattar 48 skolor utspridda i hela landet och ifrån svenska skolan i 

Hamburg, kommit fram till att alla klasser på de olika skolorna använder IT på olika sätt. De 

har alla problem med framförallt texternas tillförlitlighet på Internet. För att lösa det 

problemet har de olika strategier. Vidare påvisar de att de flesta av skolorna förde fram 

problematiken med hur undervisningen kan anpassas till IT på ett pedagogiskt sätt.  

 

Pelle Laag (1997) visar på att i en skola med dålig IT-strategi är klassrummen möblerade 

enligt gammal skoltradition, där står bänkarna på rad och katedern är placerad längst fram, för 

författaren symboliserar det att pedagogen förmedlar kunskapen till eleverna. Vidare har 

skolan med dålig IT-strategi datorer placerade i en datorsal, som också är möblerad enligt den 

gamla skoltraditionen samt att datorsalen endast är öppen när det finns en datorlärare 

närvarande. Ann Catrin Johansson (1997) är negativt inställd till datorsalar. Författaren säger 

att en lektion i en datorsal måste bokas i förväg vilket kan leda till att den inte står till 

förfogande vid önskat tillfälle. För eleverna tar det lång tid att förflytta sig mellan 

klassrummet och datorsalen, vilket leder till minskad tid till datorrelaterat arbete.  

 

I en skola med god IT-strategi finns enligt Laag (1997) datorer på olika ställen, till exempel i 

klassrummet, i biblioteket, i korridoren samt i pedagogernas personalutrymmen. Datorerna är 

till för arbete och eleverna vet vilket syfte arbetet vid datorn har. Patrik Hernwall (2003) har 

genomfört en studie om barns inställning till IKT. I den har Hernwall kommit fram till att 

elever och pedagoger har olika tankar och idéer om hur datorn ska användas i skolan och om 

den ska användas överhuvudtaget. Hernwall påpekar att det kan finnas elever som vill 

sabotera genom att modifiera lösenord i datorn eller ändra sökvägar för att göra det svårare för 

nästa användare. Enligt Laag (1997) är pedagogerna även intresserade av datorn som ett 

arbetsverktyg. Ska datorn användas som en naturlig del i undervisningen bör den, enligt 

Lisbeth Appelberg och Märta-Lisa Eriksson (1999), placeras i anslutning till klassrummet, 

inte i en datorsal som måste bokas. Katarina Öhman (1994) föreslår att man kan ställa datorn 

på ett rullbord så att den blir flyttbar. Då kan pedagogerna flytta på datorn mellan 

klassrummen och placera den där den bäst behövs för tillfället. Arne Trageton (2005) menar 

att datorerna som används inte behöver vara av senaste modell, det enda som behövs är bland 

annat ordbehandlingsprogram, databas och bildprogram. Med den grunden kommer eleverna 

långt med sitt första och viktiga lekskrivande på datorn (en utförligare presentation av 

författarens studie finns att läsa under rubriken Läsinlärning).  

5 



Gunilla Jedeskog (1993) uppmärksammar några hinder som kan uppstå när eleverna använder 

datorn, till exempel att de inte kommer ihåg olika kommandon som de måste ge datorn för att 

komma vidare. Dessutom har eleverna ofta svårt att hitta var de olika bokstäverna är 

placerade på tangentbordet. Fem år senare påpekar Jedeskog (1998) att utrustning och 

program de senaste 10 åren har utvecklats och blivit lättare att hantera och använda. Vidare, 

menar Jedeskog, har eleverna god IKT-vana hemifrån kräver de mera IKT i skolan för att 

kunna utvecklas, vilket Hernwall (2003) invänder emot i sin studie. Där han kom fram till att 

några av eleverna önskar sig mindre användning av IKT och i stället få flera läxor. Dessa 

elever ansåg att kunskapen finns att hämta i böcker.  

 

Jedeskog (1993) visar på att det oftast upplevs som att maskinparken är för liten för antalet 

elever som ska nyttja den. Lars Friman (1997) ser inte antalet datorer som ett hinder, utan 

menar att pedagogen kan placera eleverna fyra och fyra så att de får arbeta tillsammans, lära 

sig argumentera men även lyssna på varandra. Trageton (2005) däremot anser att det bästa är 

om eleverna sitter två och två vid datorn. Då kan den ena skriva och den andra titta på och 

lära sig av det. Appelberg och Eriksson (1999) har i sin undersökning fått fram att få datorer 

ger ett bättre samspel mellan eleverna då de samarbetar, medan en dator per elev troligen 

skulle minska detta samspel. 

 

I Barbro Johanssons (2000) avhandling Kom och ät! Jag ska bara dö först…Datorn i barns 

vardag har författaren intervjuat och observerat barn och pedagoger i fyra klasser på två olika 

skolor. Johansson vill få en bild av hur barn blir påverkade av datorn, men även försöka förstå 

varför datorn lockar dem. Det författaren kommer fram till är att vi inte får glömma bort att 

det är eleverna som har svaren på hur de upplever det. Vi vuxna pratar om barnen, inte med 

dem om saker som berör dem. I avhandlingen framgår det även att datorn är användarvänlig 

när eleverna skriver texter på den. Alla kan skriva lika fint och texten är fullt läsbar.  

 

John Schiller och Beryl Tillett (2004) har i en klass med sju- och åttaåringar på en skola i 

Australien undersökt om IKT kan integreras i undervisningen för att skapa lärandetillfällen. 

Målet var att eleverna själva skulle dokumentera sina upplevelser av skolan med hjälp av 

digitalkamera. Schiller och Tillett kom fram till att de elever, som inte har lätt för att skapa en 

text, får mycket hjälp om de har en bild framför sig, som visar det de ska skriva om. Det 

underlättar skapandet och beskrivandet eftersom de inte behöver sitta och fundera på hur det 

såg ut. De får på ett roligt sätt minneshjälp för hur de kände och upplevde en plats eller 
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situation. Jedeskog (1998) menar att skrivandet på datorn underlättas när eleverna enkelt kan 

spara en del av en text, ändra i den utan problem samt fortsätta skriva vid ett annat tillfälle. 

Känslan av att få skapa en läslig text utan stavfel med hjälp av datorn ger ökat självförtroende 

och en känsla av att klara av något bra. Ovan har Jedeskog en annan syn mot det hon skrev 

1993, där hon ansåg att en del elever kan känna att de texter som de skriver på datorn blir 

opersonliga. Då skrev hon att några elever upplever att de har svårt att tänka framför datorn 

och få något gjort, de vill hellre skriva med papper och penna (Jedeskog, 1993). 

 

 

Pedagogens inställning 
Rae Condie och Kay Livingston (2007) har bedrivit en omfattande studie i Skottland som 

berört både elever och pedagoger i skolans senare år. Författarna har undersökt hur ett 

specifikt datorprogram kan och har påverkat undervisningen. De kom fram till att de flesta var 

positiva till programmet och de som såg mest nytta med det hade blandat den traditionella 

undervisningen med det nya lärandet med hjälp av programmet. Eleverna blev mer aktiva och 

intresserade av det pedagogen ville att de skulle lära sig. Condie och Livingston anser vidare 

att fokus i undervisningen har flyttats ifrån pedagogen som lär ut, till eleverna som skapar sin 

egen kunskap, eleverna är inte längre passiva – de är aktiva. Om pedagogerna inte ändrar sin 

syn på hur eleverna lär sig på bästa sätt, är det inte troligt att de inför IKT som en naturlig del 

i undervisningen. Den nya synen på hur undervisningen kan bedrivas grundar sig på att 

pedagogen är handledare åt eleverna som själva söker efter fakta inför en uppgift. 

 

Jedeskog (1993) menar att är pedagogens inställning positiv till IKT kan datorn användas 

inom de flesta ämnen i skolan, är den negativ stannar det ofta vid att den fungerar enbart som 

en skrivmaskin. Larry Cuban (1986) höjer ett varningens finger, han vill att datorer och teknik 

ska fungera som ett verktyg i klassrummet, inte som ersättare för den fysiska pedagogen. Det 

viktigaste eleven kan lära sig i ett klassrum är den sociala kontakten och den går förlorad om 

eleven enbart umgås med maskiner. Hernwall (2003), som är inne på samma spår som Cuban, 

påpekar att användandet av datorn i undervisningen försvårar för pedagogen att följa elevens 

lärande, när arbetet sker framför datorn.  

 

Ett hinder, enligt Jedeskog (1998), som gör att IKT inte används kan vara pedagogens rädsla 

att inte kunna hjälpa sina elever om de får problem med utrustningen, pedagogen anser det då 
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bättre att utesluta IKT från undervisningen. Johansson (1997) påvisar å sin sida att det är av 

stor betydelse att pedagogen vågar göra fel och visa för eleverna att hon inte har all den 

kunskap som det krävs för att hantera en dator. Denna kunskap har de flesta elever enligt 

Öhman (1994), eftersom de har tillgång till dator på sin fritid. Det medför ofta att elevernas 

kunskap om datorer är större än pedagogens. Vilket kan utnyttjas genom samarbete mellan 

elever och pedagog. Det är pedagogen som står för skapandet av pedagogiska situationer 

medan eleverna står för kunskapen om datoranvändandet. Men som Almqvist et al. (1999) 

påpekar är det inte alla elever som kan mer om IT än vad pedagogen kan, det handlar om ett 

samarbete där alla får hjälpas åt. 

 

Ett annat hinder är det som Schiller och Tillett (2004) kom fram till i sin artikel, att som 

pedagog är det lätt att fortsätta ha kontroll över kameran och då fotografera eleverna. Istället 

för att bjuda in eleverna till att bli delaktiga och fotografera det som de upplever och anser 

som viktigt att dokumentera, under exempelvis en utflykt. 

 

  

Effekter på lärande när IKT används 
Enligt Bengt-Erik Andersson (1999) försvinner med åren elevernas engagemang och lust inför 

skolan som institution när undervisningen är enformig. De blir håglösa och engagerar sig inte 

i undervisningen, de vet inte vad de gör där eller vad de ska lära sig. Jedeskog (1998) ser IKT 

som en möjlighet till variation, men att det även kan stimulera och locka eleverna till arbete 

med sådant som vanligen upplevs som tråkigt. Enligt Johansson (1997) kan verksamheten bli 

mer elevstyrd, kreativ och undersökande med hjälp av datorn. Hernwall (2003) däremot anser 

att eleverna kan förlora fokus på den uppgift som ska lösas med hjälp av datorn och istället 

sysselsätter sig med andra aktiviteter som datorn kan erbjuda. Som Trageton (2005) påvisar 

finns det en skeptisk syn på användandet av IKT i de tidigare skolåren. Trageton hävdar att 

Internet inte är en nödvändig del av IKT i de yngre skolåren, eleverna har inte utvecklat sin 

läsförmåga tillräckligt för att ha de verktyg som behövs för att läsa och sovra på nätet. 

 

I de klasser som Anne-Mari Folkesson (2004) bedrev sina studier, cirkulerade eleverna fritt 

mellan klassrummet och datorsalen och arbetade med det de kände för. Hela tiden pågick det 

diskussioner eleverna emellan och mellan elev och pedagog. Var pedagogen upptagen med 

annat, kunde en klasskamrat förhöra läxan. Orsakade datorn problem gick eleven och hämtade 

8 



den klasskamrat som troligen skulle kunna hjälp till (Folkesson, 2004). Elever som arbetar 

med ett undersökande arbetssätt tillsammans med IKT blir enligt Schiller och Tillett (2004) 

mer delaktiga på ett sätt som de annars inte är vid traditionell undervisning. De kan själva 

vara med och bestämma vad som ska undersökas/fotograferas och sedan arbeta därifrån. 

Tillsammans med andra i gruppen når de en ny form av delaktighet. De delar med sig av den 

utrustning som finns tillgänglig och de hjälper varandra och pedagogen om problem uppstår. 

Johansson (2000) påpekar i sin avhandling några nackdelar som pedagoger och föräldrar delat 

med sig av. Enligt dem finns det en risk med för mycket datoranvändande, barnet kan bli 

ensamt och isoleras från kamrater, tiden för lek och övriga aktiviteter blir mindre. Vidare 

påtalas att för mycket stillasittande kan ge negativa följder, bland annat i form av dålig hälsa.  

 

 

Hur samhället påverkar införandet av IKT i skolan  
Almqvist et al. (1999) anser att samhället har förändrats med snabbare, effektivare och mer 

lättillgänglig information, jämfört med tiden innan Internet. Skolan måste följa med i 

utvecklingen och förbereda eleverna för dagens samhälle. Det är även en rättighet för eleverna 

att få lära sig använda IT som ett verktyg. Öhman (1994) säger liknande som Almqvist et al., 

eftersom eleverna i sitt yrkesverksamma liv, oberoende av yrkesval, kommer att komma i 

kontakt med IKT. Condie och Livingston (2007) menar att kunskapen vi får idag inte är 

beständig, den ändras hela tiden. Forskare och vetenskapsmän gör ideligen nya upptäckter, det 

som var faktum igår är idag fel. Dagens samhälle kräver därför att skolan ger eleverna verktyg 

till att hantera det ständiga informationsflödet. De bör kunna kommunicera utan problem, 

samarbeta i team, lösa problem som uppstår samt ha ett kritiskt tänkande till det som läses 

eller berättas.  

 

Johansson (2000) ser vikten av att det finns IKT i skolan eftersom alla barn inte har tillgång 

till det hemma. Kan skolan då bidra med IKT och de kunskaper som krävs för att hantera den 

tekniken har alla elever samma förutsättningar senare i livet. Hernwall (2003) påvisar i sin 

studie att det förekom elever som ville ha mindre dator i skolan och flera läxor. De ansåg att 

boken var det rätta mediet att finna sin kunskap i. Enligt Trageton (2005) har många familjer 

dator i hemmet som en maskin att skriva/spela på samt arbeta med. Av den anledningen har 

många av de elever som kommer till förskoleklassen redan kommit i kontakt med datorn och 

9 



kanske även kan använda den till vissa ändamål. Därför borde det vara naturligt att ge 

eleverna möjlighet att använda datorn som ett verktyg i skolan.  

 

Enligt Cuban (1986) är det politiker, skolstyrelser, rektorer och föräldrar som tvingar på 

skolorna ny teknik. Pedagogerna uppmanas att använda den nya tekniken eftersom 

undervisningen och inlärningen anses bli effektivare. En kort tid efter införandet, enligt 

Cuban alltför kort tid, genomförs en utvärdering där det undersöks hur mycket den nya 

tekniken används av pedagoger och elever. När resultatet från utvärderingen visar för de 

pådrivande krafterna att den nya tekniken inte utnyttjas i den utsträckning som önskats, blir 

pedagogerna anklagade för att vara motsträviga. Cuban antyder att sådana här omvälvande 

förändringar tar tid, det kan ta 10 år eller mer innan man kan se något betydande och 

bestående resultat. Lars-Erik Bjessmo (1999) däremot, påpekar hur samhällets förändringar 

liksom kryper in i skolans värld och påverkar undervisningen. Skolan är ingen isolerad miljö 

utan den utvecklas också. När samhället i stort vidgas och blir mer internationellt påverkar det 

ämnenas innehåll i skolan. I och med teknikens intåg i skolan har klassrummet vidgats och 

blivit till ett globalt klassrum. Almqvist et al. (1999) skriver i stället att en del kritiker menar 

att det ibland går för fort på skolorna, det inhandlas teknik först, innan skolan vet vad de ska 

använda tekniken till. Friman (1997) och Trageton (2005) visar på flera och stora projekt som 

genomförts under de senaste 20 åren, de menar att trots dessa projekt har inte datorn blivit det 

självklara verktyg som man hoppats på. 

 

 

Läsinlärning 
Maj Björk och Caroline Liberg (1996) menar att vi alla lär oss att läsa och skriva på olika sätt, 

vi använder olika metoder. En del elever föredrar ljudningsmetoden, vilket innebär att eleven 

lär sig en bokstav i taget. När tillräckligt många bokstäver gåtts igenom är det dags att börja 

utläsa enklare ord som innehåller de bokstäver som eleven kan. De går från bokstäverna till 

ord och vidare till meningar, från delarna till helheten. Motsatsen till ljudningsmetoden är 

läsundervisning med storbok. En bok i jätteformat utgör grunden i arbetet och alla elever har 

var sin minikopia av storboken. I den här metoden lär sig eleverna läsa högt tillsammans ur 

storboken och därigenom lär de sig läsa utantill. Det ger dem en känsla av att kunna läsa, även 

om de inte kan läsa okända ord. Eleverna får genom den här metoden ett ordförråd av 

ordbilder eftersom de lär sig hur ett ord ser ut, innan de lärt sig stava det. Genom arbetet med 
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storbok lär sig eleverna först hur orden ser ut och sedan enskilda bokstäver, de går från 

helheten till delarna. 

 

Trageton (2005) har, med kollegor, under tre år bedrivit studier i 14 klasser i fyra nordiska 

länder om hur datorn kan vara ett verktyg vid elevernas första år i skolan. Det resultat 

Trageton och forskarkollegorna kom fram till är att datorn kan ersätta den första läs och 

skrivinlärningen med papper och penna. Han har en annorlunda syn på elevernas första 

lärande och menar att varje enskild elevs lärande ska utgå ifrån där den är och utvecklas 

vidare. Det finns idag enligt Trageton fortfarande pedagoger som går igenom en bokstav i 

taget för hela klassen samtidigt, även om hälften av eleverna redan kan läsa och skriva, måste 

de sitta med. Trageton anser vidare att det som måste läras nytt av pedagogen, är tankesättet 

att eleverna skapar texterna själva utifrån sin egen kunskapsnivå. Genom att låta eleverna 

skapa sina egna lektexter på datorn i ordbehandlingsprogrammet åstadkoms en delaktighet 

som inte kan uppnås med en ordinär lärobok. När eleven skrivit sin lektext dikteras den för en 

pedagog, eleven får då en förståelse för hur ord, tal och text hör ihop, lärandet blir mer 

lockande och stimulerande. Om eleverna sedan skapar sina egna bilder som förklaring till 

olika ord eller bokstäver, vet de med säkerhet vad bilden föreställer, vilket inte alltid är fallet i 

den traditionella läroboken. Medan Trageton vill att eleverna själva ritar en bild som 

beskrivning av en utflykt anser Folkesson (2004), att ett fotografi som är taget med en kamera 

ger eleverna möjlighet till att minnas mycket mer ifrån ett studiebesök. Författaren menar det 

att skriva en text utifrån en bild ger ett mycket större djup i texten jämfört med att elevens ska 

skriva och rita utifrån minnet. 

 

 

Läroplan  
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och fritidshemmet (Lpo 94) 

(Utbildningsdepartementet, 1994) under rubriken En likvärdig utbildning står 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (s. 4). Det är bland 

annat detta som Trageton (2005) talar om, att lärandet ska utgå från elevens tidigare 

kunskaper. 

 

Almqvist et al. (1999) och Öhman (1994) skriver om hur viktigt det är att eleverna lär sig 

hantera IKT som ett verktyg inför det kommande yrkeslivet. I Lpo 94 
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(Utbildningsdepartementet, 1994) står det att målet för varje elev att uppnå under tiden i 

grundskolan, är bland annat att kunna använda IKT som ett verktyg.  

 

Enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) är Skolans uppdrag att:  

 
Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och 
metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är 
också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska 
fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ  
(s. 5).   

 

Vidare under Skolans uppdrag i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) står det att skolan 

ska erbjuda eleverna stimulans till lärande genom ett varierat arbetssätt. Jedeskog (1998) 

menar att datorn kan bidra till ett mer varierat arbetssätt. 

 

Skolans Mål att sträva mot i Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994) är bland annat att 

eleven ”utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar sitt eget sätt att lära” (s. 9). Enligt 

Jedeskog (1998) motiveras eleverna till att engagera sig i skolarbetet om IKT används.  

 

 

Avslutande litteraturdiskussion 
Vi använder här till viss del litteratur som är äldre än den aktuella läroplanen. Det kan helt 

klart diskuteras om det är bra eller inte, men vi anser att den litteraturen ändå är relevant med 

tanke på det vi vill få fram. När Cuban 1986 skrev sin bok Teachers and Machines var den 

teknik han skrev om inte lik den som finns i dagens samhälle. Vi finner den ändå relevant då 

Cuban talar om en förändrad undervisningsmetod med IKT, vilket även dagens forskare har 

uppmärksammat. Cuban (1986) och Condie och Livingston (2007) har liknande syn på 

pedagogens förändrade roll vid användandet av IKT som ett verktyg, trots att deras texter är 

skrivna med mer än 20 års mellanrum.   

 

En intressant studie är den Trageton (2005) har utfört i Norge och våra grannländer. Den är 

intressant eftersom det är innovativt och radikalt när han vill att eleverna ska skriva på datorn 

istället för med papper och penna. Vi anser även att Tragetons studie är intressant då den 

handlar om förskoleklass vilket han är ensam om bland vår litteratur. Vi har inte funnit någon 

liknande svensk studie som beskriver förskoleklass och de första åren i skolan. Möjligtvis 
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hade en svensk studie givit mer tillförlitlighet, då den hade utarbetats utifrån den svenska 

läroplanen och hur den svenska skolan är uppbyggd. Vi anser att det är en skillnad mellan 

Norge och Sverige, eftersom norska och svenska barn börjar år 1 vid olika ålder.  

 

Vi har på flera ställen i litteraturgenomgången påvisat hur Jedeskog har ändrat sin syn på IKT 

i pedagogisk verksamhet. Generellt kom hon 1993 fram till fler problem jämfört med 1998 då 

hon i sitt material såg mer positiva sidor av användandet av IKT som ett verktyg. Vi tror att 

Jedeskogs förändrade syn beror på att tekniken har utvecklats samt att IKT blivit vanligare i 

pedagogisk verksamhet. En annan orsak till att Jedeskog har ändrat sin inställning tror vi är 

den Strandberg (2006) upplyser om, nämligen att IKT numera är en del av vår kultur. En 

andledning till att Hernwall (2003) har ett annorlunda resultat från sin studie jämfört med våra 

andra författare, tror vi kan bero på att han i stor utsträckning har samtalat med barn om hur 

barn upplever IKT, medan de andra författarna har fokuserat mer på pedagogens inställning 

till IKT.  

 

Almqvist et al. (1999) har sammanställt sitt material utifrån skolornas egen intresseanmälan 

till att delta i studien. Johansson (2000) har fått hjälp att välja ut skolor och pedagoger till sitt 

projekt. Vi ställer oss nu frågande till hur pålitliga de olika studiernas resultat är. Vi tror att 

resultaten är färgade av den anledningen att de som anmält sig frivilligt till Almqvist et al.: s 

studie är intresserade av IKT, medan de pedagoger Johansson blivit rekommenderad har valts 

ut av en rektor, troligen på grund av sitt IKT-intresse. 

 

 

Metod 
Under den här rubriken redogör vi för hur vi planerade, genomförde samt bearbetade vår 

fältundersökning. Här kommer vi även att diskutera etiska dilemman som vi funderat kring 

samt diskutera resultatens tillförlitlighet. På slutet redogör vi kort för undersökningsmiljön 

och till sist har vi en avslutande metoddiskussion.   

 

 

Förarbete 
Metoderna vi sett i den litteratur vi läst till litteraturgenomgången går ut på att författarna 

hämtat sin empiri inom den verksamhet de vill syna. Författarna har fått fram material och 
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data genom intervjuer och observationer. Med andra ord har författarna enligt Staffan Stukát 

(2005) använt sig av en kvalitativ metod där materialet bygger på pedagogers erfarenheter, 

vilket leder till att svaren inte går att generalisera över alla pedagoger. Vi ville med den här 

studien ta reda på vilket syfte två pedagoger i en förskoleklass har med användandet av IKT-

relaterat material. Vi anser att en kvantitativ studie inte är relevant då det skulle vara svårt att 

få fram enskilda pedagogers inställningar till IKT i pedagogisk verksamhet. Vi hade som mål 

att genomföra en kvalitativ studie med hjälp av observation och intervju. 

 

Vi kontaktade, en för oss känd förskoleklass, via telefon där vi talade med en av pedagogerna 

i förskoleklassen, för att be om tillåtelse att observera verksamheten samt intervjua 

pedagogerna i elevgruppen. Under samtalet informerade vi pedagogen att vi ville studera hur 

de använder IKT och att intervjun kommer att beröra samma ämne. När vi fått klartecken och 

kommit överens om ett datum, skapade vi ett brev till vårdnadshavarna (bilaga A) där vi 

förklarade vilka vi är samt studiens syfte och hur vi skulle behandla materialet. I brevet bad vi 

om tillåtelse att fotografera, filma och intervjua deras barn. Enligt de etiska principerna för 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002) ska forskaren erhålla vårdnadshavarens samtycke till att 

låta barnet delta i studien. Anledningen till att vi bad om samtycke till att fotografera, filma 

och intervjua deras barn var att vi inte hade bestämt oss för vilken avgränsning uppsatsen 

skulle ha vid den här tidpunkten.  

 

Vårt brev till vårdnadshavarna mailades till den pedagog i förskoleklassen som vi tidigare 

talade med. Pedagogen erbjöd sig själv att skriva ut samt dela ut brevet till eleverna för 

påskrift av vårdnadshavare. På brevet fanns en talong där vårdnadshavarna fick kryssa i om de 

godkände elevens medverkan i studien eller inte, talongen skulle sedan tillbaka till 

pedagogen. En vecka innan det utsatta datumet kontaktade vi pedagogen igen via mail, för att 

kontrollera att allt var i sin ordning och att inget oförutsätt hade inträffat, vilket det inte hade. 

 

 

Observation 
När vi bestämt oss för ett genomföra en observation i den tilltänkta elevgruppen läste vi 

litteratur för att förbereda oss och bli insatta i metoden. Observationer är något vi gör dagligen 

enligt Runa Patel och Bo Davidsson (2003), det gör vi för att skaffa oss information om 

omvärlden. Det är också en vetenskaplig teknik som forskaren använder för att skaffa sig 
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information och kunskap om beteenden och händelser. Ur ett vetenskapligt syfte måste 

observationen vara organiserad för att informationen den ger är relevant. Genom denna teknik 

kan observatören observera beteenden och händelser som sker i vardagliga situationer, precis 

när det sker. Det är viktigt att observatören är insatt i vad den ska observera. Nedan redogör vi 

för tre punkter som Patel och Davidsson (2003) anser bör funderas igenom innan en 

observation genomförs: 

 
• Vad ska vi observera? 
• Hur ska vi registrera observationerna? 
• Hur ska vi som observatörer förhålla oss? (s. 90) 

 

Stukát (2005) beskriver olika modeller för observation. Vi har koncentrerat oss på författarens 

Vanlig osystematisk observation (s. 50), som innebär att observatören håller sig i bakgrunden 

och skriver ner det den ser och hör. Denna metod kan tillämpas som ett stöd till intervju, ska 

metoden användas fristående bör observatören ha ett förutbestämt mål om vad som ska 

observeras.  

 

 

Intervju 
För att förbereda oss inför intervjun, bearbetade vi litteratur som behandlar ämnet kvalitativa 

intervjuer. Syftet med kvalitativa intervjuer är enligt Patel och Davidsson (2003) att upptäcka 

och identifiera egenskaper hos ett fenomen och en persons uppfattning om det. Det är den 

intervjuade som beskriver sin upplevelse och intervjuaren kan endast tolka, inte avgöra om 

det är rätt eller fel. Kvalitativa intervjuer kan ge svar av olika karaktär, personlig upplysning 

om något och även specifik information om ett fenomen. Frågorna som används i en kvalitativ 

intervju kan vara av öppen karaktär eller i teman. Det är intervjuarens ansvar att ämnet 

belyses utifrån alla vinklar, det kan ske genom att intervjuaren ställer följdfrågor. Som 

kvalitativ intervjumetod har vi följt Birgitta Kullberg (2004) och hennes formella intervju. 

Den här metoden kännetecknas av att tid för intervjun är förutbestämd, sker ostört och med 

ljudupptagning. Enligt Kullberg ger den formella intervjun en djupare förståelse för det som 

har observerats. Författaren anser att en intervju bör inledas med lite småprat, kring det som 

hittats under observationen och som dokumenterats, så den intervjuade får en förförståelse för 

vad intervjun kommer att behandla. Intervjuaren bör tänka på att tillåta pauser så den 

intervjuade hinner fundera på frågan och formulera ett svar i lugn och ro.  
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Som stöd till intervjun konstruerade vi, med hjälp av Steinar Kvale (1997), en intervjuguide. I 

den skrevs de ämnen ner som intervjun skulle behandla, där kunde även huvudfrågor eller 

frågor som var väsentliga för intervjun antecknas (Kvale, 1997). Detta ansåg vi kunde vara ett 

bra stöd för oss vid intervjun. Vid frågeformuleringen använde vi oss av Patel och Davidssons 

(2003) tips inför en intervju, bland annat att undvika långa och ledande frågor. Patel och 

Davidsson upplyser även om hur viktigt det är att kontrollera intervjufrågornas relevans för 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

 

Uteslutande av pilotstudie 
Vi har inte genomfört någon pilotstudie vid förarbetet av observationen eller intervjun, då vi 

båda två tidigare under utbildningen provat på att observera och intervjua både elever och 

pedagoger. Eftersom vår intervju till stor del skulle bygga på det vi kom att hitta under 

observationen, fann vi det svårt att prova det på en annan elevgrupp. Dessutom ansåg vi att 

utdelning och insamling av brev, till vårdnadshavare och pedagoger vi inte känner, skulle vara 

för tidskrävande under denna korta uppsatsperiod.  

 

 

Beskrivning av undersökningsmiljö 
Vår undersökningsmiljö hör till en vanlig kommunal skola som ligger i en välbärgad stadsdel 

i en större svensk stad. Förskoleklassens lokaler ligger i en paviljong som är placerad i 

anslutning till skolgården. Lokalerna vi bedrivit vår undersökning i består av ett klassrum, två 

grupprum samt ett kapprum (figur 1), de här rummen används både till förskoleklassens 

verksamhet samt fungerar som fritidshem utanför skoltid. Vi hade kännedom om att 

förskoleklassen använde sig av IKT-relaterat material och av den anledningen valde vi att 

utföra vår datainsamling i den här miljön. I förskoleklassen arbetar två pedagoger som har 

varit verksamma inom yrket i många år. Därför begränsades vårt intervjumaterial till att 

endast bestå av en intervju med de två pedagogerna samtidigt. Vid vår observation nyttjades 

lokalerna av fritidshemmet, av den anledningen var de flesta elever ute och lekte på 

skolgården. De elever som befann sig i lokalerna var inte enbart förskoleklassens elever utan 

kom även från år 2 och 3 på skolan. 

 

 

16 



Genomförande 
När vi kom till skolan gick vi in i klassrummet och tittade igenom svarslapparna från 

vårdnadshavarna, för att se vilka elever som fick fotograferas och videofilmas. Det hade vi 

som stöd under vår observation för att veta vilka fotografier och skyltar vi kunde fotografera. 

Vi förutsatte att vårdnadshavare och elev haft en diskussion hemma om eleven ville medverka 

i studien, av den anledningen frågade vi inte eleverna på plats om vi fick fotografera deras 

namnskyltar.  

 

Vi började med att observera i klassrummet samt intilliggande grupprum och kapprum, där vi 

letade reda på det material som skapats med hjälp av IKT. Under observationen tog vi med en 

digitalkamera fotografier på det vi hittade samt förde fältanteckningar med papper och penna. 

Vi arbetade oss igenom ett rum i taget på ett systematiskt sätt för att inte missa något. 

Tillsammans gick vi runt i klassrummet medurs med blicken inställd på IKT- relaterade 

föremål. Vår observation var enligt Stukát (2005) en vanlig osystematisk observation.  

 

Anledningen till att vi bad om vårdnadshavarnas tillstånd att filma och intervjua deras barn, 

var att vi vid eventuella tillfällen där IKT användes, skulle kunna dokumentera. Vid 

observationen förekom inget samspel elever emellan eller mellan elev och pedagog där någon 

form av IKT var inblandad, av den anledningen har vi inte intervjuat eller filmat eleverna. 

Däremot använde vi digitalkameran till att dokumentera de elevskyltar med namn och 

fotografi där vi hade vårdnadshavarnas tillstånd.  

 

När observationen var avslutad studerade vi bildfilerna på kamerans bildskärm. Vi valde ut de 

bildfiler som vi ville visa och diskutera vid intervjun. De bildfiler vi ansåg var relevanta till 

den kommande intervjun hade varierat motiv, syfte samt typsnitt, bildfilernas nummer 

antecknades på intervjuguiden. Sedan gick vi igenom intervjuguiden ytterligare en gång för 

att se till frågornas ordning och relevans. 

  

Senare under dagen genomförde vi vår formella intervju (Kullberg, 2004) med de två 

pedagoger som arbetar i just denna förskoleklass. Vi intervjuade pedagogerna samtidigt då vi 

trodde att det skulle utmynna i en bra diskussion kring våra frågor. Till och börja med 

placerade vi oss runt ett bord i ett grupprum där vi kunde samtala ostört. Med pedagogernas 

tillåtelse spelade vi in intervjun på en digital diktafon. Vi var noga med att påpeka deras rätt 

att avbryta intervjun och att inte behöva svara på frågor. Vidare upplyste vi om att deras namn 
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och skola inte kommer att delges i uppsatsen. En av oss ledde samtalet medan den andra förde 

stödanteckningar med hjälp av papper och penna. Intervjun byggde på observationsmaterialet 

på så vis att vi visade pedagogerna de bilder vi tidigare valt ut. Vi gjorde så av den 

anledningen att vi tror det är lättare att berätta utifrån en bild. Intervjun avslutades med att 

pedagogerna gavs utrymme till frågor och klargöranden.   

 

 

Bearbetning av data 
Observationsmaterialet i form av fotografier och fältanteckningar har vi bearbetat med hjälp 

av bildanalys. Som stöd till detta läste vi Terje Borgersen och Hein Ellingsens (1994) bok 

Bildanalys, att analysera en bild är inget som kan utföras enligt ett speciellt mönster. Vi förde 

över våra 39 bildfiler till datorn för att kunna förstora och redigera fotografierna samt infoga 

dem i uppsatsen. Vi har tittat på våra 39 fotografier och tolkat det som syns på fotot, utan att 

tolka in det vi såg runtomkring när vi observerade. Fältanteckningarna använde vi som stöd 

för att minnas i vilka rum de enskilda fotografierna togs. Enligt Eva Fägerborgs (1999) 

rekommendation har vi transkriberat intervjun ordagrant. Den utskrivna intervjun läste vi 

sedan igenom och markerade det som var av intresse för uppsatsens syfte. De markerade 

meningarna klippte vi ut och kategoriserade svaren vi fått under 14 olika kategorier. Dessa 

kategorier har vi sedan bearbetat för att få fram det relevanta. Slutligen hade vi åtta kategorier 

kvar, som i sin tur besvarade våra frågeställningar. De fotografier som visar hur 

datorproducerat material används i förskoleklassen har vi lagt i ett Bildgalleri med tillhörande 

Fotografi-, bild- och figurregister, som vi skapat utifrån Anna Sparrmans (2002) avhandling 

Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker. 

 

 

Etik  
Som intervjuare är det, enligt Jan Trost (1997), viktigt att tänka på människans integritet och 

värdighet. Detta gäller från första kontakten med den intervjuade till förvaringen av 

datainsamlingen. Det är viktigt att berätta för den intervjuade personen att det är en intervju 

som ska genomföras och att det sker under tystnadsplikt. Den intervjuade personen har rätt att 

avbryta intervjun när den vill och den behöver inte svara på alla frågor om den inte vill. Det är 

också ett krav att informera skola och vårdnadshavare om tanken är att intervjua barn. 

Intervjuaren får inte heller glömma att tillfråga den tänkta intervjupersonen om sitt samtycke 
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till intervju. Vid avidentifiering av intervjupersonen är det viktigt att tänka på att det inte ska 

gå att se vem det är, uppge bara det som är nödvändigt och av betydelse för uppsatsen, 

exempelvis ålder och kön. I de fall där citat från intervju och observation används i uppsatsen, 

får det inte synas vem som sagt vad (Trost, 1997).  

 

Av etiska principer har vi beslutat att inte redovisa några fotografier på eleverna under 

rubriken Resultat och analys. Det har vi gjort av den anledningen att vi inte vill utsätta 

eleverna för eventuella obehag, eller att en läsare ska kunna känna igen någon elev och på så 

sätt kunna avslöja var vi genomfört vår empiri. Som stöd i detta beslut har vi Sparrman 

(2002), författaren menar att bilder på barn som retuscherats med suddiga ansikten för att 

skydda deras identitet, kan associeras med pressbilder på kriminella. Vi kommer därför i 

Resultat och analys samt Diskussion endast visa bilder på IKT-relaterat material från fältet 

som inte är av känslig karaktär. De bilder från fältet som av etiska skäl inte redovisas i 

uppsatsen har vi återskapat, med hjälp av namn och fotografi på en av författarna till den här 

uppsatsen, efter pedagogernas original.  

 

 

Studiens tillförlitlighet  
Vi är medvetna om att studiens resultat är mycket specifika för den verksamhet vi bedrivit vår 

fältstudie inom. Det vi kommit fram till i resultatet visar endast hur dessa två pedagoger 

arbetar med IKT och material relaterat till den tekniken. Då vi inte är intresserade av att 

jämföra hur pedagoger arbetar med IKT i olika förskoleklasser, gjorde vi en mer ingående 

fältstudie hos en förskoleklass. Trots att vårt resultat är specifikt för den förskoleklass vi 

bedrivit vår studie i, kan vår studie användas som jämförelse i andra studier. Vi ansåg att en 

kvalitativ metod var det enda riktiga för vår studie, då vi ville veta vad den här 

förskoleklassens pedagoger har för inställning och syfte till att använda IKT-relaterat material 

i sin verksamhet. Vi anser att vi har använt oss av rätt metod för att kunna svara på vårt syfte 

och frågeställningar. Vi vill också tro att pedagogerna svarade ärligt på våra frågor eftersom 

de ibland argumenterade med varandra när de hade olika svar på frågan. 
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Avslutande metoddiskussion 
Om det var positivt eller negativt att vi inte gjorde någon pilotstudie går att fundera över. Det 

negativa med att vi inte testat vår metod var att vi inte kunde pröva om den var genomförbar 

samt se om metoden var den rätta för studiens syfte. Vidare har vi inte haft möjlighet att lära 

av våra misstag. Det positiva har varit att vi fått mer tid till att arbeta med uppsatsen. När vi 

inte hade varit och gjort någon pilotstudie kom vi till fältstudien med öppna ögon. 

 

Ett etiskt dilemma som uppstod under observationen var när de elever som inte fick 

fotograferas för vårdnadshavaren förekom med namn och bild bland de elever som fick 

fotograferas. Vid de tillfällena täckte vi över aktuellt fotografi och/eller namn.  

 

Intervjuklimatet upplevde vi som avslappnat och lugnt då det fanns tid för paus och 

eftertanke. Intervjuguiden var till hjälp under intervjun, men vi hade för många underfrågor 

vid intervjun. Pedagogerna pratade på själva på våra frågor och vävde i sina svar in flera 

ämnen samtidigt. Det gjorde det svårt för oss att under intervjun reda ut vilka delar som inte 

blivit besvarade. Positivt med att intervjua pedagogerna tillsammans var att de stöttade 

varandra i sitt tänkande. Vi som intervjuare behövde inte komma med några direkta 

följdfrågor. Det som vi upplevde som negativt med att intervjua pedagogerna samtidigt var 

svårigheten att höra vem som sa vad vid transkriberingen, beroende på att vi alla hade en 

tendens att prata i munnen på varandra. 

 

Det var svårt vid analysen av fotografierna att inte tolka in det vi visste fanns i periferin men 

som inte syntes på fotot. Det gällde att försöka titta på fotografiet som om det var första 

gången vi såg det. Den tanke vi hade i huvudet var ”vad är det en person som inte kan 

någonting om IKT eller pedagogisk verksamhet skulle se”. När vi tänkte så gick det lite 

lättare att bara se det som syntes på fotografiet. 

 

 

Resultat och analys 
Nedan kommer vi att presentera det material vi inhämtat under vår datainsamling. Materialet 

består av en intervju med två pedagoger samt observationsmaterial i form av 

fotodokumentation och fältanteckningar. Vår datainsamling består av 39 fotografier, två 

handskrivna A4-sidor fältanteckningar samt en inspelad intervju med två pedagoger på 45 
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minuter, som resulterade i 22 sidor datorskriven transkribering. När vi nedan skriver 

pedagogerna menar vi de två som vi intervjuat, vilka vi har gett namnen Mona och Rut. Som 

vi tidigare skrivit redovisas inte bilder på elever av etiska skäl, därför visar vi två liknande 

fotografier som vi producerat själva. Fotografierna som visas under denna rubrik är tagna av 

en av oss. De fotografier vi hänvisar till i uppsatsen finns i ett Bildgalleri (s. 33-34), vid de 

tillfällen vi hänvisar till vårt Bildgalleri, står det fotografi i texten. Foton som är av särskild 

vikt finns också med i den löpande texten med benämningen Bild.  

 

 

Inventering av befintligt IKT-relaterat material 
Vi ska nedan beskriva hur miljön i förskoleklassen ser ut med hjälp av en planskiss (Figur 1) 

över lokalerna som vi bedrev vår datainsamling i.  

 
Figur 1. Planskiss över de lokaler som förskoleklassen använder. 
 

Vid ytterdörren blir besökare välkomnade av en färgglad datorproducerad välkomstskylt som 

klargör vilken klass som hör hemma där. Direkt innanför ytterdörren till vänster sitter en 

anslagstavla med datorskriven information till vårdnadshavarna. I kapprummet finns en trälist 

med krokar, vid varje krok är en datorskriven namnskylt med inklippt fotografi placerad 

(Fotografi 1). Ovanför raden med krokar sitter två hyllor, som inhyser röda plastbackar till 

elevernas extrakläder, varje back är försedd med ett fotografi på eleven. I kapprummet står på 

golvet ett skåp med datorskrivna skyltar som beskriver vad som finns i skåpet (Fotografi 2). 

Ovanpå skåpet står två vita plasthinkar med datorskrivna skyltar som talar om vad som ska 

ligga där i, exempelvis bollar och hopprep (Fotografi 3). På toalettdörren sitter en 
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datorproducerad skylt som visar ordet toalett tillsammans med en ClipArt-bild (Fotografi 4). 

Insidan på klassrumsdörren är smyckad med elevernas handavtryck med ett digitalfoto 

placerat i handen (Fotografi 5).  

 

I klassrummet längs en av väggarna står en sektion av elevernas lådhurtsar. På varje låda sitter 

en likadan namnskylt som vid klädkroken med inklippt fotografi (Fotografi 1), för att visa 

vem lådan tillhör. Ovanpå lådhurtsen står tre röda plastlådor som bland annat innehåller 

kritor, häftapparat och tejp (Fotografi 6). Vad plastlådorna ska innehålla framgår av den 

datorskrivna texten som finns på framkanten av lådan. På väggen ovanför lådorna sitter svarta 

A4 papper med digitalfotografier som visar innehållet i lådorna. På whiteboardtavlan finns 

färggranna datorproducerade namnskyltar på samtliga elever och pedagoger i klassen, de 

fungerar som närvaro- och frånvarolista. Under whiteboardtavlan sitter digitalfotografier på 

grupprummet, klassrummet och kapprummet som tillsammans med datorskrivna namnlistor 

ger upplysning om vilket ansvarsområde eleverna ska städa. Till vänster om tavlan sitter en 

datorproducerad kalendersnurra som upplyser om elevernas bemärkelsedagar. På väggen till 

höger om klassrumsdörren sitter ett fotografi på språktrollen Trulle och Trulsa som 

pedagogerna själva har tagit med digitalkamera och sedan skrivit ut. Bredvid fotografiet sitter 

en färgglad språkstege med datorskrivna skyltar, som hör till det svenska material som heter 

Trulle. Under vår observation i klassrummet satt det fyra flickor runt ett bord och färglade 

datorutskrivna bilder (Fotografi 7). 

 

Från klassrummet finns en dörr till det röda grupprummet, på dörren finns en datorskriven 

skylt som upplyser om rummets namn. Här inne finns det mesta av lek och pysselmaterialet 

placerat i olika plastbackar, bland annat i ett brickställ med röda plastbackar där varje back 

har en datorskriven skylt samt ett digitalfotografi som beskriver vad backen innehåller 

(Fotografi 8). I grupprummet är även en dator med kringutrustning placerad (Fotografi 9). 

 

Sammanfattningsvis används IKT i den undersökta förskoleklassen i form av digitala 

fotografier och datorskrivna skyltar, som hjälp för elever och vikarier att hitta det de söker i 

klassrummet. De datorskrivna skyltarna fungerar även som information och upplysning om 

närvaro och bemärkelsedagar. Vidare används bilder utskrivna från datorn som material till 

elevernas pyssel. 

 

 

22 



Läsvänlig text 
Det vi fick fram som pedagogernas syfte med användandet av datorskriven text var att det ska 

se stilrent ut men även lätt för eleverna att läsa. Pedagogerna påpekade även vikten av att 

välja rätt typsnitt. De menade att texten skall likna de bokstäver eleverna lär sig att läsa och 

skriva med, exempelvis tog Mona upp problemet med bokstaven a1. Hon ansåg att det var 

bättre att använda ett typsnitt som ger en annan form av bokstaven a2 (Fotografi 3). Rut ansåg 

att datorskriven text var att föredra eftersom handskriven text kan vara svår att tyda då den har 

en personlig prägel. Vi tolkar det som att pedagogerna lägger ner stort arbete på att finna ett 

läsvänligt typsnitt, eftersom de vill att eleverna ska kunna läsa texten. Johansson (2000) anser 

att en datorskriven text är lätt att läsa och alla kan skriva lika fint. Jedeskog (1998) är inne på 

samma linje, men utvecklar det lite mer, genom att påstå att en datorskriven text utan stavfel 

ger ett bättre självförtroende. Strandberg (2006) säger att tecken är viktigt för en god 

kommunikation, där IKT är ett nödvändigt komplement till ett effektivt lärande. 

 

 

Fotografering som dokumentation  
Med hjälp av digitalkameran dokumenterar pedagogerna eleverna och det som de skapat. För 

att visa vem som har bemärkelsedag har pedagogerna tagit fotografi på varje elev, som med 

hjälp av en magnetisk ram sätts upp på whiteboardtavlan när eleven firas av klassen. Detta 

fotografi som är i A4-format blir sedan framsidan till den portfolio som följer med varje elev 

till år 1. Digitalkameran som klassen har tillgång till har även filmfunktion med 

ljudupptagning, vilket pedagogerna använder sig flitigt av. De har bland annat filmat 

elevernas uppträdanden som sedan ska överföras till en DVD-skiva. Enligt pedagogerna är det 

eleverna som har huvudrollen vid uppträdandet och pedagogerna är publik. Den delaktighet 

som eleverna uppnår här inspirerar andra elever att våga uppträda inför publik och kamera, 

enligt pedagogerna.  

 

Vidare är inspelningen av en CD-skiva under arbete, där eleverna sjunger de sånger de lärt sig 

under året. Dessa båda skivor kommer att delas ut till eleverna vid skolavslutningen. Schiller 

och Tillett (2004) anser att det är lättare att skriva en text till en dokumenterad händelse än att 

enbart ha situationen i minnet. Vi har tolkat det som att pedagogerna, med sin dokumentation, 

                                                 
1 Bokstaven a är skriven med typsnittet Times New Roman 
2 Bokstaven a är skriven med typsnittet Century Gothic  
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har som pedagogiskt mål att eleverna ska få möjlighet att minnas och komma ihåg sina 

uppträdanden, sånger och andra speciella tillfällen de haft i förskoleklassen. Vidare anser 

Schiller och Tillett (2004) att fotografier som eleverna själva har tagit betyder mer för dem, då 

det är deras synvinkel som representeras på fotot inte pedagogens. Pedagogerna som vi 

intervjuade förklarade att det var de själva som använde kameran och dokumenterade 

händelser. Vid dessa aktiviteter, uppträdanden och sångstunder, är eleverna väldigt kreativa 

och driftiga. Enligt Vygotskij (1995) är leken en viktig del i det sociokulturella perspektivet, 

det är därifrån lärandet utvecklas, i samspel med andra.  

 

 

Ordbilder som hjälp till eleven 

 
Bild 1. Förvaringslåda med ord och foto. 
 

Bild 1, föreställer en röd förvaringslåda med en textruta, som tillsammans med ett foto 

beskriver vad som ska vara i lådan. I textrutan står ordet Bilar skrivet med ett datortypsnitt, 

bokstäverna är fyllda och designade med färgeffekter, textrutan är även försedd med en svart 

ram. Fotografiet till höger om textrutan föreställer flera bilar i olika färger. Det pedagogerna 

förklarar som syfte till användningen av bild och text tillsammans är att alla ska kunna hitta 

material. Du skall kunna hitta det du letar efter även om du inte kan läsa. 

 
Dels är det ju att man tränar språkförståelse, sen att man får ordbilder o så 
där att man kommer ihåg, sen är det ju också för att vi har ju vikarier lite då 
och då, att man kan titta på för det är ju inte så lätt och veta. (Mona) 

 

Enligt Björk och Liberg (1996) lär sig eleverna hur ett ord ser ut genom att känna igen ordet 

som en ordbild. Detta var även pedagogernas baktanke när de konstruerade elevernas 

namnskyltar som sitter på deras lådor och krokar (Bild 2). 
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Bild 2. Kopia på namnskylt med namn och foto. 
 
Namnskylten har en stilren bakgrund med namnet i avvikande färg. Bredvid namnet till höger 

sitter ett fotografi på eleven som tydligt visar vem det är. Det pedagogerna ville uppnå var att 

eleverna skulle lära känna inte enbart sitt eget namn utan även klasskamraternas. Pedagogerna 

menar att eleven då lär sig sitt namn i form av en ordbild. I Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 1994) står det att eleven ska utveckla lust att lära samt behålla sin 

naturliga nyfikenhet.  

 

 

Datorn för lärande 
Pedagogerna delgav oss under intervjun att de är positivt inställda till IKT och att de ser IKT 

som ett verktyg. De resonerade om datorns fördelar när det gäller hanterandet av material, att 

det är lätt att spara, lagra och gå tillbaka. Detta skriver även Jedeskog (1998) om, datorns 

möjlighet att underlätta texthantering. Pedagogerna hänvisar även till skolans bibliotek där 

elevernas boklån registreras i en dator med hjälp av streckkod och handscanner. Båda 

pedagogerna är överens om att datorn skulle kunna vara ett bra hjälpmedel för eleven när den 

ska lära sig läsa och skriva.  

 
Det är ju jättebra träning när man ska börja lära sig läsa och skriva såhära, 
att man använder sig av dator. För då behöver du ju inte tänka på 
motoriken, det är bara o knappa på bokstäverna så, så dä ä ju jättebra 
hjälpmedel. För å bara kunna träna stavning o de rättar sig självt, å ser om 
det blivit fel å så där. (Mona) 

 

Trageton (2005) förespråkar det som pedagogerna talar om. Författaren ser många fördelar 

med att låta eleverna lekskriva på datorn från början. Det är lättare för eleverna att skriva på 

datorn då de inte behöver tänka på att hålla i en penna samt forma bokstäver. Det pedagogerna 

under intervjun resonerar kring är just detta med finmotoriken som inte alltid är redo hos 

eleven. Det kan då vara svårt att skriva för hand. I Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994) 
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finns att läsa att skolan ska erbjuda ett varierat arbetssätt samt stimulera eleverna till 

utveckling och lärande. Det står också att undervisningen ska anpassas till den enskilde 

elevens förutsättningar. 

  

Enligt Almqvist et al. (1999) och Öhman (1994) är det skolans uppgift att lära eleverna 

använda sig av IKT som ett verktyg för att finna den kunskap de söker. Vid intervjun 

påpekade pedagogerna att de trodde eleverna spelade spel på datorn, men att det bara är en del 

av vad datorn kan bidra till. Rut inflikar vid ett tillfäller ordet hjälpmedel vid intervjun och 

Mona tänker vidare i de banorna,  

 
att spela spel är ju en sak liksom. Och det här med o söka information o  
använda det som ett hjälpmedel i undervisningen, det är det man vill 
komma till. Att man vet hur man gör för att få reda på saker. (Mona)  
 

Vi tolkar det som att pedagogerna vill att eleverna ska lära sig använda datorn till andra saker 

än att enbart spela spel på den. Pedagogerna funderar vidare i de här banorna och kommer 

efter en stund fram till följande, ”Det är ju det, det egentligen går ut på. Lära dom att få ett 

verktyg för att ta reda på kunskap” (Mona). Under skolans uppdrag i Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 1994) står det att eleverna ska få ett verktyg så de kan avgöra vad 

som är trovärdigt eller inte av det som finns på Internet. Vidare i Lpo 94 står det att varje elev 

efter avslutad grundskola, ska kunna använda sig av IKT som ett verktyg. Enligt Strandberg 

(2006) bör pedagogen använda sig av IKT i undervisningen eftersom den finns tillgänglig i 

den kultur eleverna lever i, författaren anser att IKT är ett verktyg för lärande.   

 

De flesta elever tycker enligt pedagogerna att datorer är kul, det finns inget som trollbinder 

dem så som datorn och olika spel gör. Det gäller speciellt om det är något som verkligen 

intresserar dem. Jedeskog (1998) påpekar att IKT stimulerar och entusiasmerar eleverna i 

deras lärande. En del av de barn Hernwall (2003) intervjuade i sin studie uppfattade datorn 

som något underhållande. En apparatur de använde när de ville komma bort från skolans värld 

en stund, fly från verkligheten.  

 

De två stora nackdelarna pedagogerna kunde se med IKT var å ena sidan att utrustningen 

ibland fungerar dåligt och att arbeten kan försvinna. Där påpekar de dock att det finns hjälp att 

få av två arbetskamrater som hjälper till vid datorproblem. Å andra sidan har datorn förmågan 

att fånga elevernas intresse så tidsuppfattningen går förlorad, de kan sitta där flera timmar i 
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sträck. Detta skriver även Hernwall (2003) om, att elever upplever datorn som ett verktyg som 

de kan använda sig av för att fly från vardagen en stund. 

 

 

IKT-utrustning i förskoleklassen 

 
Bild 3. Pedagogernas dator med kringutrustning 
 
Genom vår intervju och observation fick vi veta att det på skolan finns två projektorer för 

visning av digital media. I klassen finns en digitalkamera och en TV med DVD som delas 

med en annan klass. Klassrummen ligger i nära anslutning till varandra. I förskoleklassen 

finns en ny dator med tillhörande skrivare (Bild 3) som för närvarande endast används av 

pedagogerna. Den IKT-utrustning som eleverna får använda är en CD-spelare. Pedagogerna 

skulle vilja utöka sin datorpark för att eleverna skulle kunna utnyttja den på ett naturligt och 

spontant sätt. 

 
Ja det skulle ju egentligen vara minst två datorer i varje klass, då skulle 
dom ju kunna utnyttja språk, just den delen att skriva till varann (paus 2 
sek) skriva brev och sånt, ja. (Rut)  
 

Har man mer datorer också då kan ju fler barn sitta samtidigt, o man kan 
också kanske sitta o skriva till varann. (Mona) 

 

Enligt Friman (1997) räcker det med ett fåtal datorer i klassrummet, då eleverna kan sitta flera 

tillsammans och samarbeta framför datorn. Appelberg och Eriksson (1999) har kommit fram 

till att få datorer ger ett ökat samarbete mellan eleverna. Ser vi till det sociokulturella 

perspektivet sker lärandet enligt Säljö (2000) genom kommunikation med medmänniskor i 

sociala sammanhang. Vidare anser Appelberg och Eriksson (1999) att det viktigaste är att 

datorerna är placerade i nära anslutning till klassrummet för att datorerna ska kunna användas 

spontant. Vilket även pedagogerna under intervjun delgav oss, att skolan har satsat pengar på 

en dator i varje klass för att pedagogerna inte ska behöva leta reda på en ledig dator när de ska 
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skriva exempelvis veckobrev till vårdnadshavarna. Vidare har de fått en digitalkamera på två 

klasser för att få möjlighet att fånga ögonblicken på bild. Vilka pedagogerna anser är viktiga 

att fånga upp och dokumentera, för att ge eleverna själva samt deras vårdnadshavare 

möjlighet att ta del av det som händer under förskoleklassens vardag. Förut när kameran 

skulle bokas var det endast de styrda aktiviteterna som fotograferades, men som Mona sa: 

”det är ju det andra man vill åt”. Schiller och Tillett (2004) anser att det som pedagog är lätt 

att enbart ta kort på eleverna under styrda aktiviteter. 

  

 

Pedagogens makt över IKT-användandet  
Jedeskog (1993) påstår att en positiv inställning från pedagogens sida leder till ökat 

användande av IKT. Medan en negativ attityd till IKT begränsar nyttjandet. Detta funderade 

även pedagogerna kring, de menade att kan pedagogen inte hantera datorn tänker man inte på 

den som ett verktyg och då används den inte. Enligt pedagogerna är det pedagogen i klassen 

som avgör hur mycket datorn används i undervisningen. När eleverna börjar år 1 får de enligt 

pedagogerna möjlighet att tillgå en mailadress, ”alla har adresser, men de är inte aktiverade av 

fröken, för det är ju fröken som styr” (Mona). Det kom vidare fram att alla pedagoger inom 

skolan inte tillåter sina elever att dra nytta av dessa mailadresser. Pedagogerna menade att 

eleverna genom mailkontakt med varandra får mycket gratis om de får träna på att skriva och 

kommunicera med elever på andra skolor. Vid intervjun frågade vi om pedagogerna fick 

någon vidareutbildning för att lära sig använda datorn i undervisningen. De svarade att den 

enda utbildning som ges inriktar sig på att lära pedagogen att öppna och läsa mail i sin 

mailbox. Vill en pedagog gå en utbildning i datorhantering kan den enligt pedagogerna 

ansöka om kompetensutvecklingsstöd. I det sociokulturella perspektivet är kommunikation, 

enligt Säljö (2000), en viktig faktor för att tillägna sig kunskap och utveckla sitt språk. I Lpo 

94 (Utbildningsdepartementet, 1994) står det att skolan ska ge alla elever en likvärdig 

utbildning.  

 

 

Samhället och skolan 
Jag tror det kommer, jag tror det kommer mer o mer asså. För att jag tror att 
barn hemma asså lär sig väldigt mycket det här med o söka kunskap. Du 
har föräldrar nu som är väldigt, som säger så här ”du får leta där o där”, jag 
tror det. (Rut) 
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Säljö (2000) menar att lärandet sker hela tiden, inte enbart i skolan. Vi har tolkat Ruts 

uttalande som en tro på framtiden där informationssökandet inte enbart sker i böcker utan med 

hjälp av IKT. Vidare har vi tolkat Ruts uttalande på så vis att eleverna inte enbart lär sig i 

skolan utan att de med hjälp av sina föräldrar och andra vuxna lär sig om det de är 

intresserade av utanför skoltid. Både Almqvist et al. (1999) och Condie och Livingston (2007) 

hävdar vikten av att ge eleverna verktyg för att kunna hantera det ständiga informationsflödet. 

Det är bland annat skolans uppgift att förbereda eleverna inför dagens samhälle där IKT blir 

en allt viktigare del.  

 

Trageton (2005) skriver att de flesta av förskoleklassens elever förmodligen har använt sig av 

datorn på något sätt innan de började skolan. Eftersom de flesta familjer har minst en dator i 

hemmet som de använder till olika ändamål (Trageton, 2005). Pedagogerna vi intervjuade har 

en känsla av att eleverna behärskar datorn väl och att de flesta elever inom skolans 

upptagningsområde har tillgång till dator hemma. De få som inte har dator hemma bör enligt 

pedagogerna få möjlighet att erövra de här kunskaperna inom skolans verksamhet. Även 

Johansson (2000) har liknande uppfattning att alla elever ska ges möjlighet till att lära sig 

hantera IKT.  I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) står det att läsa att skolan ska 

erbjuda alla elever likvärdig utbildning som är individuellt anpassad till varje elev.  

 

 

Diskussion 
Här nedan kommer vi att knyta ihop vårt resultat med litteratur och våra egna reflektioner och 

tankar. Sist under den här rubriken har vi lagt ett stycke med förslag på Vidare forskning. 

 

Vår inventering av IKT i förskoleklass visade på mycket datorskriven text, vid intervjun 

påpekade vi detta för pedagogerna som blev förvånade över att de använder datorskrift mer än 

vad de trodde. Syftet med att pedagogerna använder sig av datorskrift är att texten ska vara 

lättläst och stilren samt att orden tillsammans med en bild ger eleven möjlighet att lära sig  

ordet som en ordbild.  
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Bild 4. Förvaringslåda med ord på lådan och foton på väggen. 
 
Ser vi till de intervjuade pedagogernas syfte med att använda sig av ordbilder, upplever vi här 

(Bild 4) att det kan uppstå problem då det kan vara svårt att koppla ihop rätt bild med rätt ord. 

Det kan försvåras ännu mer om de tre backarna med olika innehåll flyttas omkring. Här anser 

vi att det hade räckt med endast bilder eftersom orden på lådan är svårlästa. Det är långa ord 

som ska få plats på liten yta samt att typsnittet inte underlättar läsningen av de långa orden. 

Ifall ord och bild suttit tillsammans hade det varit lättare att koppla ihop dem. Namnskyltarna 

som pedagogerna producerat (Fotografi 1) anser vi är bättre utformade enligt pedagogernas 

eget syfte, eftersom de är skrivna med ett enkelt typsnitt och med bättre färgeffekt. 

 

På det sätt de intervjuade pedagogerna arbetar med IKT i förskoleklass är för oss något nytt. 

Deras sätt att tänka och planera verksamheten är ett nytt perspektiv som vi inte tänkt på förut. 

Det har fått oss att förstå vikten av att lägga ner tid på den text eller det ord som eleverna 

kommer att komma i kontakt med.  I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) under Skolans 

uppdrag står att undervisningen ska vara varierad och att lärandet då blir mera lustfyllt. Vi 

anser att pedagogerna uppfyller skolans uppdrag enligt Lpo 94 genom att de använder mycket 

färg och fantasi vid skapandet och användandet av skyltar.  

   

Pedagogerna använder mycket IKT själva i sitt arbete men tyvärr inte i någon större 

utsträckning med eleverna, enligt dem själva. Det pedagogerna använder tillsammans med 

eleverna är digitalkameran men det är pedagogerna som fotograferar och filmar med kameran. 

Vi tycker att eleverna är delaktiga även om det inte är de som håller i kameran eftersom 

uppträdanden och sångstunder som dokumenteras är på elevernas villkor och att det är de 

själva som tagit initiativet. Under intervjun pratade pedagogerna utan påverkan ifrån oss om 

Trageton (2005) och den forskning han bedrev i Norge, som handlar om att skriva sig till 
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läsning med hjälp av att lekskriva på datorn. Båda pedagogerna verkade inspirerade av det 

arbetssättet som Trageton (2005) forskat kring och vad det skulle kunna innebära för eleverna. 

De lyfter även fram fördelen med att skriva på datorn när det gäller de unga elevernas 

sparsamt utvecklade finmotorik.  

 

Pedagogerna önskade fler datorer till sin verksamhet för att kunna använda sig av datorn på 

ett spontant sätt, vilket vi inte tror fungerar med en dator och exempelvis 25 elever. Trageton 

(2005) ser möjligheterna med gamla utslitna datorer. Han menar att ordbehandlingsprogram 

och andra enklare standardprogram är tillräckligt bra att börja med. Därför borde det inte vara 

svårt att utöka datorparken. Vi ser det som en möjlighet att det inte behöver vara många 

datorer för att räcka åt en klass, men också att datorerna inte behöver vara av senaste modell.  

 

Pedagogens inställning avgör om och hur IKT kommer att användas i undervisningen. Condie 

och Livingston (2007) menar att pedagogen inte får lita för mycket på att datorn/IKT kommer 

att lösa de problem som finns i undervisningen, den ska vara ett komplement till övrig 

verksamhet. Det här påpekade pedagogerna under intervjun då de hänvisade till sina 

arbetskamrater på skolan som inte använde sig av IKT och de mailadresser eleverna har fått 

tilldelat sig. Pedagogerna menar att mailadresserna skapar kommunikation som enligt Säljö 

(2000) är en viktig del till lärandet i sociokulturell anda. 

 

Andersson (1999) menar att mycket av det eleverna lär sig i dagens skola inte kommer att 

vara till någon nytta när de kommer ut i arbetslivet. Chefer ute i samhället uttrycker det så 

här: ”Vi söker flexibla, nyfikna människor, som vet hur man söker kunskap, som kan 

samarbeta och som har social kompetens.” (Andersson, 1999, s. 63). Med tanke på det 

Andersson (1999) menar är kravet på den arbetssökande att veta var och hur man söker ny 

kunskap. Enligt den intervjuade pedagogen Rut, som ovan i sitt citat (s. 28) pratar om 

informationssökning, är det den formen av kunskap som kommer att krävas av eleverna i 

framtiden. Hon tror att föräldrarna i dag stimulerar sina barn att finna sin information och att 

skolan framöver kommer att fortsätta på det föräldrarna har påbörjat. 
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Vidare forskning  
Vi anser att det har varit intressant och lärorikt att inventera, observera och intervjua inom 

ämnet IKT i förskoleklass. Det finns många frågor inom området IKT i skolan som enligt oss 

bör belysas. Här under ger vi några förslag på vidare forskning.  

• Hur påverkar IKT eleverna i förskoleklass? 

• Göra en kvantitativ studie med pedagoger på olika skolor för att få reda på hur vanligt 

IKT är i förskoleklass. 

• Pedagogens syn på IKT ur genusperspektiv. 

• Pedagogens och elevens olika syn på IKT, hur påverkar det användandet i pedagogisk 

verksamhet? 

• Tillsammans med pedagoger i förskoleklass utveckla IKT-användning i 

undervisningen. 
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Bildgalleri 
 

 
Fotografi 1. Kopia på namnskylt med namn och 
foto. 
 

 
Fotografi 2. Skåp i kapprum med datorskrivna 
skyltar. 
 

 
Fotografi 3. Vita plasthinkar med datorskrivna 
skyltar. 
 

 
 
 

 
Fotografi 4. Skylt på dörren till elevernas toalett. 
 
 

 
Fotografi 5. Kopia på handavtryck med foto. 
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Fotografi 8. Förvaringslåda med ord och foto. 
 
 

 

Fotografi 6. Förvaringslåda med ord på lådan 
och foton på väggen. 
 
 

 

Fotografi 9. Pedagogernas dator med 
kringutrustning. 

Fotografi 7. Färgläggningsbild. 
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Fotografi-, bild- och figurregister 
 
Fotografi 1 Kopia på namnskylt med namn och foto som vi återskapat efter pedagogernas 

original. Färgfotografi. Mapp: Empiri, Fil: Förminskade bilder, Namnskylt 
bildgalleri. 

 
Fotografi 2 Skåp i kapprum med datorskrivna skyltar. Färgfotografi. Mapp: Empiri, Fil: 

Förminskade bilder, Klädskåp bildgalleri. 
 
Fotografi 3 Vita plasthinkar med datorskrivna skyltar. Färgfotografi. Mapp: Empiri, Fil: 

Förminskade bilder, Leksakshinkar bildgalleri.  
 
Fotografi 4 Skylt på dörren till elevernas toalett. Färgfotografi. Mapp: Empiri, Fil: 

Förminskade bilder, Toalettskylt bildgalleri. 
 
Fotografi 5 Kopia på handavtryck med foto som vi återskapat efter pedagogernas original. 

Färgfotografi. Mapp: Empiri, Fil: Förminskade bilder, Handen bildgalleri. 
 
Fotografi 6 Förvaringslåda med ord på lådan och foton på väggen. Färgfotografi. Mapp: 

Empiri, Fil: Förminskade bilder, Saklåda bildgalleri. 
 
Fotografi 7 Färgläggningsbild. Hämtat 28 maj, 2007, från 

http://printables.not2wait.com/documents/printablecoloringpages.html  
 
Fotografi 8 Förvaringslåda med ord och foto. Färgfotografi. Mapp: Empiri, Fil: 

Förminskade bilder, Billåda bildgalleri. 
 
Fotografi 9 Pedagogernas dator med kringutrustning. Färgfotografi. Mapp: Empiri, Fil: 

Förminskade bilder, Dator bildgalleri. 
 
Bild 1 Förvaringslåda med ord och foto. Färgfotografi. Mapp: Empiri, Fil: 

Förminskade bilder, Billåda text. 
 
Bild 2 Kopia på namnskylt med namn och foto som vi återskapat efter pedagogernas 

original. Färgfotografi. Mapp: Empiri, Fil: Förminskade bilder, Namnskylt text. 
 
Bild 3 Pedagogernas dator med kringutrusning. Färgfotografi. Mapp: Empiri, Fil: 

Förminskade bilder, Dator text. 
 
Bild 4 Förvaringslåda med ord på lådan och foton på väggen. Färgfotografi. Mapp: 

Empiri, Fil: Förminskade bilder, Saklåda text. 
 
Figur 1 Planskiss över de lokaler som förskoleklassen använder. Paintdokument. Mapp: 

Empiri, Fil: Planskiss. 
 
 

 

http://printables.not2wait.com/documents/printablecoloringpages.html


 

Referenslista 
Almqvist, J., Eriksson, E-L., Hedfors, M., Jonsson, L-E., & Lindström, K. (1999). Verktyg  
 som förändra (Skola i Utveckling). Stockholm: Skolverket. 
 
Andersson, B-E. (1999). Spräng skolan! Jönköping: Brain Books. 
 
Appelberg, L., & Eriksson, M-L. (1999). Barn erövrar datorn. Lund: Studentlitteratur. 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bjessmo, L-E. (1999). IT - ett fönster mot världen? Delegationen för IT i skolan.  
 Hämtat 9 maj, 2007, från http://www.itis.gov.se/studiematerial/kopia/pdf/358.pdf  
 
Björk, M. & Liberg, C. (1996) Vägar in i skriftspråket: tillsammans och på egen hand.  
 Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Borgersen, T. & Ellingsen, H. (1994). Bildanalys: didaktik och metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Condie, R., & Livingston, K. (2007). Blending online learning with traditional approaches: 
 changing practices. British Journal of Educational Technology, Vol.38. (Issue2), 337-348. 
 

Cuban, L. (1986). Teachers and Machines – The Classroom Use of Technology Since 1920. 
 New York: Teachers College Press, c1986. 
 
Folkesson, A-M. (2004). Datorn i det dialogiska klassrummet: En fallstudie av läs- och 
 skrivprocessen år 1-3. Lund: Studentlitteratur.  
  
Friman, L. (1997). Datorn och det undersökande arbetssättet: Tips och råd till lärare.  
 Stockholm: Gothia. 
 
Fägerborg, E. (1999). Intervjuer. I: Kaijser, L. & Öhlander, M. (red) Etnologiskt fältarbete 
 (pp. 55-71). Lund: Studentlitteratur. 
 
Hernwall, P. (2003). barn@com: att växa upp i det nya mediasamhället. Stockholm: HLS 
 Förlag. 
 
Jedeskog, G. (1993). Datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jedeskog, G. (1998). Datorer, IT och en förändrad skola. Lund: Studentlitteratur.  
 
Jerlang, E. & Ringsted, S. (1999). Den kulturhistoriska skolan: Vygotskij, Levontjev, 
 Elkonin. I: Egerberg, S., Halse, J., Jerlang, E., Jonassen, A. J., Ringsted, S. & Wedel- 
 Brandt, B. Utvecklingspsykologiska teorier. (3: e. uppl.). Stockholm: Liber.  
 
Johansson, A. C. (1997). IT för barn: En teknikfri bok om IT-satsningar och 
 förändringsarbete. Solna: Ekelunds. 
 
Johansson, B. (2000). Kom och ät! Jag ska bara dö först…Datorn i barns vardag.  
 (avhandling för filosofie doktorsexamen, Göteborgs universitet). 

 

http://www.itis.gov.se/studiematerial/kopia/pdf/358.pdf


 

Kullberg, B. (2004). Etnografi i klassrummet (2: a. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Laag, P. (1997). Att lära i tiden IT- nya roller för rektor, lärare och elever. Stockholm:  
 Gothia. 
 
Lindqvist, G. (1995). Förord. I: Vygotskij, Lev. S. Fantasi och kreativitet i barndomen (pp. 7- 
 10). Göteborg: Daidalos. 
 
Patel, R., & Davidsson. B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra 
 och rapportera en undersökning (3: e. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  
 
Rask, S. R. (2006). När det gamla möter det nya: Om skolan och den nya tekniken.  
 Solna: Ekelunds. 
 
Schiller, J., & Tillett, B. (2004). Using digital images with young children: challenges of 
 integration. Early Child Development and Care, Vol.174. (Issue4), 401-414. 
 
Sparrman, A. (2002). Visuell kultur i barns vardagsliv: bilder, medier och praktiker.  
 (avhandling för filosofie doktorsexamen, Linköpings universitet). 
 
Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken: Bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: 
 Norstedts Akademiska Förlag. 
 
Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
 Studentlitteratur. 
 
Svanberg, L. (1999). Intressen och aktörer som påverkar teknikutvecklingen. Delegationen för 
 IT i skolan. Hämtat 9 maj, 2007, från  
 http://www.itis.gov.se/studiematerial/kopia/pdf/317.pdf  
 
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 

 
Trageton, A. (2005). Att skriva sig till läsning –IKT i förskoleklass och skola. Stockholm: 
 Liber. 
 
Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer (2: a. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Utbildningsdepartementet. (1994). Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
 förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. Stockholm: Fritzes. 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer i humanistisk- samhällsvetenskaplig 
 forskning. Hämtat 9 maj, 2007, från  
 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf  
 
Vygotskij, Lev. S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 
 
Öhman, K. (1994). Läraren eleven datorn. Stockholm: Liber. 

 

http://www.itis.gov.se/studiematerial/kopia/pdf/317.pdf
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf


 

Bilaga A: Brev till vårdnadshavare i förskoleklass X på Xxxxx skola 
 
Hej! 
Mitt namn är Linda Selling och jag läser på Lärarprogrammet i Norrköping. Jag skriver nu 

min C-uppsats tillsammans med studiekamraten Anna Björk. Vi har tänkt skriva inom ämnet 

Informations och Kommunikations Teknik (IKT) och hur det används i förskoleklass samt 

pedagogernas tanke bakom användandet. Med IKT menar vi apparatur som skapar/återger 

ljud och bild.  

 

Som planeringen ser ut kommer vi att besöka xx vecka 18, för att fotografera, videofilma och 

observera hur IKT nyttjas i verksamheten. Även korta intervjuer med barn som vill vara med i 

studien kommer att genomföras med ljudupptagning. Om ert barn vill vara med behöver vi er 

tillåtelse att låta ert barn delta i studien. 

 

De inspelningar och fotograferingar vi gör under besöket kommer endast att användas för att 

skriva vår uppsats. Fotografier och ljudupptagningar kommer att förstöras när uppsatsen blivit 

godkänd. Uttalanden från barnen kan komma att användas i uppsatsen men då under fingerade 

namn. Bilderna på barnen kommer inte att publiceras i C-uppsatsen.  

 

Vid frågor Kontakta: 

Linda Selling  xxx-xx xx xxx linsexxx@student.liu.se

Anna Björk  xxx-xxx xx xx annbjxxx@student.liu.se
 
Med Vänlig Hälsning/Linda och Anna 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Elevens namn: ...................................................................... 
 

Mitt/vårat barn får fotograferas/videofilmas?  Ja, det går bra.  Nej, det går inte 
 

Mitt/vårat barn får intervjuas  Ja, det går bra.  Nej, det går inte 
 
Förälderns namn:.................................................................. 
 
 
Lämnas till Förskoleklass xx lärare så snart som möjligt.  

 

mailto:linsexxx@student.liu.se
mailto:annbjxxx@student.liu.se
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