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Förord  

Vi är tre studenter som tillsammans arbetat med syfte att ta reda på hur datorspel kommer till 

uttryck och används på en förskoleavdelning. Detta har vi gjort genom att utgå ifrån tre olika 

frågeställningar med fokus på datorspelskulturen, pedagogernas medverkan och 

datorspelsanvändandet i förskolan. Tanken var från början att vi skulle skriva två uppsatser. 

Den ena uppsatsen skulle innefatta frågeställningarna gällande pedagogernas medverkan och 

datorspelsanvändandet i förskolan. Den andra uppsatsen skulle innefatta datorspelskulturen i 

förskolan. I slutskedet av arbetet då råmanus lämnades in, beslutade vi tillsammans med våra 

handledare att sammanfoga dessa båda arbeten till ett gemensamt arbete. Då vi genomfört den 

empiriska datainsamlingen tillsammans och samarbetat kring uppsatsens helhet hoppas vi att 

den uppsats som föreligger bidrar med en högre kvalitet än de två ursprungliga arbetena 

skulle ha gjort. Under hela studien har vi samarbetat genom att samla in tidigare forskning 

individuellt för att sedan delge varandra om det vi har läst. Vi genomförde vår fältstudie 

tillsammans och det som står skrivet i uppsatsen har vi tillsammans genomfört, bearbetat och 

redigerat till en slutgiltig text. Karolina riktat in sig på datorspelskulturen, Michelle har 

fokuserat på datorspelsanvändandet och Camilla på pedagogernas medverkan i 

datorspelsanvändandet. 

 

Först vill vi tacka våra handledare som stöttat oss igenom detta arbete och som aktivt utmanat 

oss under hela processens gång.  

Vi vill även tacka alla pedagoger, föräldrar och förskolechef för att ni gjorde det möjligt för 

oss att genomföra vår empiriska studie. Ett särskilt tack, vill vi ge till alla barn som 

medverkade i studien! 

Camilla, Karolina och Michelle 
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Sammanfattning 

Denna uppsats fokuserar hur datorspelande kommer till uttryck i verksamheten på en förskola 

i södra Sverige. För att ta reda på detta övergripande syfte har vi brutit ner syftet i tre olika 

frågeställningar som behandlar datorspelskulturen, datorspelsanvändandet och pedagogernas 

medverkan till datorspelsanvändande i förskolan.  

  Utgångspunkten med vårt arbete är att genomföra en kvalitativ, abduktiv studie 

med inspiration av ett etnografiskt perspektiv. Detta har vi valt för att komma närmre miljön, 

vilket avser den omgivning som informanterna deltar i, samt kulturen på förskolan. Tidigare 

forskning visar att datorspelsanvändningen går allt lägre ner i åldrarna vilket i sin tur medför 

att verksamma pedagoger bör öka sin kompetens inom digitala tekniker för att kunna bemöta 

barns kunskaper och erfarenhet i förhållande till bland annat konvergenskulturen, vilket 

innebär att gamla medier närmar sig nya medier. Det är genom barns kunskaper och 

erfarenheter som pedagogerna kan få en ökad inblick i hur datorspelskulturen och hur 

datorspelsanvändandet ur ett samhällsperspektiv, där vår syn på digitala tekniker påverkar hur 

samhället skapar eller minskar de klyftor som kan uppstå mellan människor i förhållande till 

erfarna och oerfarna användare. Vårt syfte med studien var därmed att undersöka 

datorspelsanvändningen, pedagogers medverkan i datorspelsanvändandet samt hur 

datorspelskulturen kom till uttryck på en förskola. När vi genomförde vår studie använde vi 

oss av fältanteckningar, observationer, intervjuer och filmkamera som metod, på så vis kunde 

vi få ett helhetsperspektiv av den observerande miljön.  

  Vår studie visar att barnen på förskolan enbart hade tillgång till ett datorspel och 

att de intog olika roller vid datorn, dessa kallar vi för ägaren, deltagaren och åskådaren. 

Studien visar även att pedagogerna sällan befann sig vid datorn när barnen spelade datorspel 

och då barnen inte själva kunde lösa de uppgifter och hinder som de mötte på under 

datorspelets gång, tog de inget eget initiativ att söka upp en pedagog för vägledning. Istället 

fortsatte barnen på egen hand att trycka på olika tangenter, som en strategi att komma vidare 

under spelets gång.  

  Vid de tillfällen då mer än ett barn satt vid datorn, kunde vi se ett tydligt 

samarbete på så vis att barnen tog hjälp av varandra för att komma vidare i spelet. I form av 

samtal och lek visade sig inte datorspelskulturen på förskolan, men däremot kunde vi se en 

del populärkultur genom dokumentationer på väggarna. Det förekom att några barn på 

förskolan visade ett intresse av att spela datorspel och det fanns även en viss efterfrågan, men 

slutsatsen är att datorn ansågs vara en enskild aktivitet där pedagogerna inte betraktade det 

som ett ansvarsområde av prioritering.   
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1. Inledning 
Barn och ungas användning av datorn i vardagen har ökat kraftigt de senaste åren. 

 Enligt Medierådets rapport Småungar och medier (2010) påvisas att barn använder datorn i 

större utsträckning än tidigare. En av de populäraste aktiviteterna vid datorskärmen gällande 

barn mellan två till fem år, är att spela datorspel. 

  Jenkins (2008) talar i sin avhandling om hur vi lever i en pågående 

konvergenskultur och hur människor kan påverkas av den, vare sig de är medvetna om det 

eller ej. Med detta menar han att gamla medier närmar sig nya medier, då konvergensen äger 

rum. Medierna strävar mot ett gemensamt mål – att förmedla information på ett effektivt sätt- 

och därför handlar inte om att det nya utesluter det gamla, utan snarare om att teknologin 

utvecklas i syfte till att förenkla, därför utgår producenterna från konsumenternas behov och 

efterfrågan, vid produktion av nya medier. Samtidigt som producenterna utgår från 

konsumenternas behov och efterfrågan så menar även författaren att det är vi människor som 

är med och producerar nya medier. 

  Digital kompetens är enligt Jan Hylén (2010) ett vanligare uttryck av IT-

användandet och ingår i EU:s åtta nyckelkompetenser för ett livslångtlärande. Med digital 

kompetens har man inom EU enats om att individen på ett säkert och kritiskt sätt ska kunna 

använda informationsteknik i arbetsliv, fritid och i skolan. Individen ska även ha förmåga att 

söka, samla och bearbeta information och man lägger en särskild tyngd vid utvecklingen av 

det kritiska tänkandet. Hylén (2010) räknar upp fyra grundargument för att använda IT i 

skolan. Samhällsekonomisk synvinkel, (viktigt med IT-kunnande arbetskraft) och 

medborgerlig kompetens, (IT som ett medel för att minska klyftor mellan elever) anses vara 

ur en politisk synvinkel. Däremot anses effektivitet i lärandet, samt en drivkraft för att öka 

flexibilitet och standard vara mer riktade mot ett pedagogiskt synsätt. Med detta som stöd har 

vi fått mer insikt i hur datorn och dess egenskaper har betydelse för vårt moderna samhälle, 

skola och förskola.  

   Mikael Alexandersson (2011) menar att vuxna måste uppmärksamma och lära 

sig att klara av och hantera IT, för skapa en förståelse for fenomenet, samt att ta tillvara på 

dess funktioner och egenskaper. Lundmark (2000) menar att det finns olika sätt att förhålla sig 

till datorn, hur man ställer sig till användandet och vilken funktion den anses fylla. Med en 

återblick på Medierådets rapport om barns bemästrande utav datorer och datorspel, ställs 

frågan hur pedagogerna medverkar i detta.  I och med att det snart är vår tur att komma ut som 

verksamma pedagoger, känner vi ur ett samhällsperspektiv att detta är ett område som med 

hög relevans bör belysas. Genom detta examensarbete vill vi belysa hur datorspel kan vara ett 

inslag i den pedagogiska verksamheten på en förskola.  
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  Med denna nya kunskap fick vi ett ökat intresse av att ta reda på hur datorspel 

kommer till uttryck i förskolan. Dels genom att se hur datorn används, men även för att se om 

den kultur barnen bär med sig och skapar, uppmärksammas utav pedagoger i verksamheten. 
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1.2 Disposition av vårt samarbete 

Till en början gick vi tre ihop och arbetade fram ett övergripande syfte, då tanken var att vi 

skulle skapa tre olika arbeten utifrån hur datorspelsanvändandet kom till uttryck på en 

förskola. För att ta reda på detta syfte skapade vi tre olika frågeställningar som riktade in sig 

på datorspelskulturen, datospelanvändandet i förskolan och pedagogernas medverkan i detta. I 

ett tidigare stadie var denna studie uppdelad, då Karolina skrev om datorspelskulturen, medan 

Michelle och Camilla skrev om datospelanvändandet i förskolan och pedagogernas 

medverkan. Då vi märkte efterhand att arbetet skulle dra nytta av att uppsatserna fogades 

samman till en text, beslutade vi tillsammans med vår handledare att göra så.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar   
Examensarbetets övergripande syftet är att belysa hur datorspelsanvändande kommer till 

uttryck på en förskola och vilken betydelse det ges i den pedagogiska verksamheten. Vi 

kommer att utforska barns användande av datorspel, datorspelskultur och pedagogers 

medverkan. Vi anser att detta övergripande syfte är relevant för vårt kommande yrke då vi 

inom en snar framtid kommer arbeta tillsammans med verksamma pedagoger. Genom vårt 

resultat av studien vill vi uppmärksamma verksamma pedagoger inom förskola och skola, om 

vad vi fått fram genom våra observationer för att få igång ett tänk till att reflektera hur de går 

tillväga med digitala tekniker.  Digitala tekniker är något som blir mer och mer relevant i det 

moderna samhället som till exempel påvisas i aktuella rapporter som ”Småungar & medier” 

från Medierådet (2010). Där framgår det att datorspelsanvändandet går allt lägre ner i 

åldrarna. Ur ett samhällsperspektiv menar Holloway och Valentine (2003) att människors IT-

vana kan orsaka en distans mellan erfarna och oerfarna datoranvändare. För att kunna besvara 

vårt övergripande syfte har vi gjort tre frågeställningar. 

 

Vi har ställt oss följande frågeställningar: 

 Hur används datorspel i förskolan? 

 På vilket sätt medverkar pedagogerna till användningen av datorspel i 

förskolan? 

 Hur kommer barns datorspelskultur till uttryck i verksamheten? 
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2. Bakgrund 
I början av 80-talet skrev enligt Hylén (2010) Skolöverstyrelsen (SÖ) om olika argument för 

att föra in datorn i skolans värld. Tyngden låg mycket på att bilda, förmedla och söka kunskap 

men även i att öka konkurrensen både nationellt och internationellt. Man såg även IT som ett 

arbetsredskap för individen att skapa möjlighet i att göra skillnader i det demokratiska 

samhället. Genom att arbeta med IT som även sågs som ett identitetsarbete, skapade det 

möjligheter till självständighet, men var även ett sätt att komma i kontakt med mångkultur. 

Förr vägdes enligt Hylén, (2010) de politiska argumenten kring IT högre, men idag läggs det 

större vikt på de pedagogiska argumenten.  

  Detta märks tydligt i Lärandets verktyg – nationellt program för IT i skolan 

(Utbildningsdepartementet, 1998), då de fyra grundläggande argumenten är pedagogiska men 

i granskning finner man att det ligger en politisk grund. Vid ett möte i Lissabon som ägde rum 

år 2000, enades EU:s stads- och regeringschefer om allas tillgång till IT. Detta var för att ha 

en större konkurrensmöjlighet mot bland annat USA och de asiatiska industriernas välfärd.  

  År 2004 gjorde en uppföljning av resultaten av de bestämmelser som gjordes i 

Lissabon. Det visade sig att IT-användandet i Sveriges skolor var väl utvecklat, men att det 

var många länder som kommit ikapp. Frågan som ställdes då var hur skolan skulle ta tillvara 

på potentialen som fanns. År 2010 nämns inte kontraktet som skrevs i Lissabon längre, många 

såg detta som ett misslyckande. 

 

2.1 Teoriavsnitt 
IT har enligt Johansson (2000) ett stort antal funktioner inom skola och förskolans värld. 

Dessa funktioner inkluderar IT som ett arbetsredskap, läromedel, kommunikationsredskap 

samt spel. Ett läromedel anses enligt Hylén (2010) vara ett material som är anpassat för 

lärsituationer. En lärresurs är ett material som lånas in till undervisningen och ett exempel på 

ett material kan vara en artikel. Begreppet lärresurs benämns ofta inom IT-relaterat material. 

IT-läromedel är ofta multimodala och interaktiva. Med multimodala läromedel hävdar 

Selander och Svärdemo-Åberg (2009) att olika medier så som till exempel ljud, bild och text i 

form av olika gester, blickar och ord kan förenas. Dessa olika multimodala hjälpmedel 

uppmärksammas även samtidigt, men det innebär trots detta inte att det förmedlar samma 

information.  

  Grundtanken med att använda sig utav olika multimodala läromedel handlar enligt 

Selander och Svärdemo-Åberg (2009) om att de olika medierna kan förstärka varandra i ett 

lärande syfte. För att en meningsskapande lärandesituation ska ske är det nödvändigt att 
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individen själv ser på det ur ett meningsfullt perspektiv. Då handlar det enligt Johansson 

(2000) om att barnet själv får möjlighet att forma sin egen utveckling och påverka sin 

omgivning utifrån samspelet med andra människor runt omkring. Detta styrker även Selander 

och Svärdermo-Åberg (2009) och talar om ett socialt, biologisk och teckenskapande 

perspektiv där individen inte bara tar emot kunskapen, utan själv söker och skapar utifrån sina 

egna förutsättningar och de verktyg och artefakter som finns att tillgå. 

  Johansson (2000) diskuterar även huruvida datorn kan påverka barns utveckling 

genom att nämna olika stadier. Ett av dessa är det metafysiska stadiet där utgångspunkten 

handlar om att förskolebarnet upplever datorn som ett fenomen med förmåga att 

kommunicera och känna empati. Det är först mellan sju- och åttaårsålder som barnet infinner 

sig i det bemästrande stadiet och börjar kontrollera datorn som ett verktyg. Dessa perspektiv 

går att dra en parallell till det sociokulturella perspektivet där Säljö (2000) men även Selander 

och Svärdermo-Åberg (2009) menar att det mer erfarna barnet, blir merkompetent och kan 

bidra ett barn med mindre erfarenhet i dess progression i IT användandet. Detta blir en så 

kallade lärandehierarki där det merkompetenta barnet blir självbestämmande i sin utveckling 

och sitt lärande (Sommer, 2009). Det mer kompetenta barnet tar naturligt en större plats i en 

informella situerad lärsituation. Det barn som har en mindre erfarenhet i lärandehierarkin 

väljer ofta en plats som en observatör av det merkompetenta barnet. Detta är även något som 

Ljung-Djärf (2004) talar om i sin studie där hon tar upp tre olika positioner som barnen intar 

runt datorn. Dessa kallar hon för ägaren, deltagaren och åskådaren. 

 

Kontextens betydelse för lärande  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det språket och våra handlingar som för oss människor 

samman menar Lundmark (2000). Hon menar att kunskap är något som uppstår mellan 

individer, än att det enbart är något som existerar hos varje enskild individ. Inom det 

sociokulturella perspektivet ligger tonvikt på hur människan skapar förståelse och ett 

meningsfullt sammanhang utifrån den kontext individen befinner sig i. Lundmark (2000) 

hävdar att den kontext, det vill säga den miljö som omger individen, är av stor vikt för hur 

människan lär. Hon talar om lärande som en ”kunskapsprocess”, där människor samspelar 

med varandra, för att lära av varandra. Det är något som finns i allting som vi människor gör. 

  Detta tar även något som Johansson (2000) och Hundeide (2006) tar upp och 

menar på att samspelet är grundläggande, för att det är i just dessa relationer som människor 

skapar en förståelse för varandra. Båda författarna menar att det är genom vägledning som det 
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sociala samspelet skapas och att människan lär sig att tolka sin omvärld, resonera och handla 

utifrån det, men att stödet från en vuxen har en viktig roll för barnets utveckling. Enligt 

Ljung-Djärf (2004) är datorn den artefakt som barn gärna sitter vid tillsammans med andra för 

att kommunicera än vid andra gemensamma aktiviteter. Det är dock pedagogerna som styr 

hur, när och var lärande för aktiviteterna i verksamheten ska äga rum.  Detta kan kopplas till 

Lundmark (2000) och hennes tankar om hur lärande kan ses utifrån ett informellt, samt 

formellt lärande. Inom ett formellt lärande, där pedagogen exempelvis gjort en planering med 

en struktur som följer en början till slut, kan det vara svårt för individen att tänka om och göra 

annorlunda i förhållande till vad omgivningen egentligen vill och behöver. Ett strikt lärande 

blir därför här centralt och mer fokus hamnar även på den kognitiva aspekten, att 

informationen är objektiv och bearbetas på individnivå, snarare än på gruppnivå. När ett 

informellt lärande sker, handlar det däremot om att vara flexibel och spontan i sitt arbete med 

andra människor. Hon menar att pedagogen skapar möjlighet till ny planering och en ny 

struktur som passar den specifika grupp människor som det berör. 

 Här kommer även en kontextuell lärandeprocess in menar författaren, då det 

handlar om ett socialt samspel, att dela erfarenheter och att vara aktiv i sitt deltagande. 

Johansson (2000) är likt Lundmark (2000) inne på ett sociokulturellt perspektiv. Johansson 

(2000) menar att när exempelvis barn själva medverkar och förstår så påverkar detta deras sätt 

att vara i relation till sin miljö. Även om den sociala aspekten ur ett sociokulturellt perspektiv 

å ena sidan ligger till stor grund för lärande, menar Lundmark (2000) å andra sidan att det inte 

finns någon garanti att ett lärande sker, såvida inte individen själv finner sammanhanget 

meningsfullt och blir engagerad nog att ett intresse väcks till liv. Lundmark menar att om det 

inte finns ett intresse och engagemang så kan det bli en stor utmaning att nå verksamhetens 

mål. 

 

Konvergenskultur – mötet mellan gamla och nya medier 

Enligt Jenkins (2008) handlar konvergens om hur exempelvis produkter utvecklas i nya 

upplagor i förhållande till konsumenternas efterfrågan. Det handlar även om att producenterna 

vill skapa produkter som ska fånga konsumenternas intresse, som en strategi för fortsatt 

konsumering. Konvergenskultur handlar enligt Jenkins (2008) om hur det gamla 

mediesamhället möter det nya moderna mediesamhället. I stort sätt påverkas allt och alla 

enligt författaren av konvergenskulturen och då talar han om den ständigt föränderliga, 

digitala tekniken inom olika kategorier (som t.ex. musik, film och datorspel), mediebranscher 

och konsumenter. 
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 Medieproducenterna har ett större inflytande när det gäller konvergenskulturen, i 

den mening att mediekonsumenterna endast kan välja mellan det som mediebranschen har att 

erbjuda. Jenkins (2008) menar att medieproducenterna har funnit nya vägar till att sälja sina 

produkter, genom att lära sig hantera den moderna medietekniken som konvergenskulturen 

bygger upp. Ett exempel för att förtydliga vad Jenkins (2008) menar med att producenterna 

har funnit nya vägar till sin försäljning, är att de kan nå konsumenterna från mer än ett 

medium. Producenterna kan bland annat använda sig utav reklam på TV:n, annonser på datorn 

och tidningar av olika sorter, beroende på vilken grupp människor som producenterna vill 

rikta sina produkter till. 

 Samtidigt som producenterna har utvecklat sina kommersiella strategier, har även 

konsumenterna blivit mer uppmärksamma och fått mer insikt i hur de olika medierna kan 

användas, vad det gäller relevans och funktion. Enligt författaren är mediekonvergensen ett 

koncept som är under en ständig utvecklingsprocess, där medieproducenternas avsikt är att 

erbjuda mediekonsumenterna olika medieprodukter och konsumenternas intentioner är att 

erhålla information, samt upplevelser. 

 Detta följer Rönnberg (2008) upp genom att diskutera mediekompetens och enligt 

henne har barn en förmåga av att skilja på det som är verklighet och på det som är fiktion. När 

barn exempelvis spelar datorspel kan leva sig in i det som händer på datorskärmen, men 

samtidigt förstår att det endast är på låtsas. Barn kan enligt Rönnberg (2008) känna av olika 

emotioner när de spelar datorspel, genom att lyssna till ljud och se på bilder. När barn hör 

olika ljud och ser olika bilder som förmedlas genom datorspelet och datorskärmen, lever de 

sig in i situationen. Hon menar även att barn kan känna av vilken känsla som spelet vill 

förmedla, utifrån den musik och de bilder som visar i datorspelet. Rönnberg menar att barn 

provar sig fram och upptäcker, genom att upprepa ett moment flera gånger och det är något 

som exempelvis sker då barn spelar samma datorspel eller ser på samma barnfilm gång på 

gång. 

 När Jenkins (2008) talar om konvergenskultur tar han upp begreppet Svarta lådor 

och då syftar han till olika tekniska apparater, som till exempel mobiltelefonen, TV-apparaten 

eller datorn. De svarta lådornas funktion är att förmedla information, utifrån konsumententers 

behov. Något som är värt att notera är att lådorna är utbytbara, i den mening att 

konvergenskulturen har utvecklats till en plats där människor kan söka information på mer än 

ett ställe. Ett exempel är hur det går att spela datorspel på annan teknik utöver datorn. Jenkins 

talar bland annat om hur konvergensen har påverkat den ursprungliga mobiltelefonen och dess 

funktion som den ursprungligen var menad till. I det moderna samhället innehåller 
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mobiltelefonerna ett flertal funktioner, där att spela spel är en av dem. Både mobilen och 

datorn är som Jenkins uttrycker det två svarta lådor som är utbytbara, då de kolliderar med 

andra nya medium.   

  

2.2 Tidigare forskning  
Även om datorspelet är i en annan kontext kan den ökade förmågan ge goda effekter på andra 

inlärningsområden. Detta menar även Alexandersson (2011) som syftar på vad som ses som 

legitim kunskap, det vill säga den kunskap som anses vara äkta kunskap inom vetenskaplig 

forskning. Han menar att olika lärande inte kan ersätta varandra men att de kan gynna 

varandra i olika situationer. Lundmark (2000) tar upp det formella och informella lärandet, 

hon menar att lärande sker på olika sätt. Det informella lärandet sker ofta mer spontant sätt, 

medan det formella istället är planerat. Samtidigt menar hon att det i sista hand ligger hos 

individen, och att omgivningen inte vet hur individen kommer att hantera kunskapen som den 

möter. Lindroth (2004) menar att även om ett datorspel inte anses vara pedagogiskt kan det 

ändå bidra med vissa grundläggande kunskaper. Han diskuterar även en studie där datorspel 

valdes in i undervisningen utifrån läroplanen, vissa lärare kunde se en stor skillnad men 

överlag visade det sig att datorspelen inte lärde ut i särskilt stor utsträckning.  

  Detta kan kopplas till Lundmarks (2000) tankar kring lärande och det 

sociokulturella perspektivet där den sociala kontexten spelar en större roll än det kognitiva 

aspekterna. Hon menar att individer lär i samspel, och att lärandet är bundet till situation och 

kontexten som befinner sig runt om individen. Kultur och miljön som individen befinner sig i 

spelar en oerhört stor roll för lärandet. Johansson (2000) syftar till samma tankar som 

Lundmark (2000) kring barn och dess kontextuella läande, däremot menar Johansson att 

vuxna ofta tenderar till att bestämma vad som är normativt lärande och inte, där med läggs en 

stämpel på vad som är bra och dåligt. 

 Inom deltagarkulturen faller det enligt Jenkins (2008) naturligt att dela med sig av 

sina upplevelser, tankar och funderingar kring de medier som de använder. Ett medium som 

har alstrat fram stor succé är Harry Potter som är skapad och skriven av författaren J.K. 

Rowling. Harry Potter handlar kortfattat om en pojke som får reda på att han är en trollkarl 

och får följa med på magiska resor till magiskolan Hogwarts, för att lära sig trollkonster. Det 

fanns delade meningar kring om Harry Potter var någonting läsbart för barn eller ej. Jenkins 

(2008) talar om hur en religiös grupp i USA kämpade emot att böckerna överhuvudtaget 

skulle finnas på de amerikanska biblioteken, vilket bland annat bibliotekarier och 

konsumenter tampades för att hindra. Även medieproducenterna ställde kritiska till hur 
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konsumenterna tog åt sig av mediet, bland annat form av fanfiction, vilket enligt Jenkins är då 

till exempel ett Harry Potter fan utifrån sin egna fantasi skriver en egen berättelse kring de 

karaktärer som utspelar sig i boken. 

  Ljung- Djärf (2004) menar att det är av stor vikt att introducera datorn för barn 

idag, då det är ett medium som används oerhört mycket av barn idag och att introduktionen 

resulterar i en hjälp då dagens samhälle kretsar mycket kring datorer. Däremot påpekar hon att 

på grund av att vissa pedagoger har en bristande kunskap i ämnet, kan ha medverkat till att 

pedagoger skapar en skepticism mot detta fenomen. Jenkins (2008) menar att det gradvis har 

skett en förändring i skolans värld, där både lärarrollen och elevrollen har påverkats. Lärarens 

ansvar har gått från att vara den som ska lära eleven, till den som ska vägleda eleven till att 

söka kunskap på egen förmåga.   

  Något som Lindroth (2004), Ljung- Djärf (2004) och Söderlund (2000) delar 

samma mening om är att den okunskap som vissa pedagoger besitter, kan tendera till att 

hindra barn i deras lärande kring datorn. Dessa tre pekar även på datorn som en lärande 

artefakt, men de råder en enighet om att ett planlöst och ostrukturerat användande utav datorn 

inte uppnår ett maximalt lärande, däremot är viss frihet och eget upptäckande bra för barnets 

lärande men det får inte bli en dominerad del. Söderlund (2000) menar att pedagogen borde 

inta rollen som handledare eller den merkompetenta i samspelet kring datorn, för att kunna 

vägleda barnet vidare. Han menar att genom ett sådant samspel får barnet ett stöd och hjälp 

för att minska riskerna som Internet kan medföra, till exempel inom kunskapssökning högre 

upp i skolåldern.  

  Pedagogen kan använda sig utav datorn på tre olika sätt menar Lundmark (2000), 

datorn kan ses som en belöning, men datorn kan även vara integrerad i förskolans verksamhet 

och ett tredje synsätt kan vara att datorn används till problemlösning endast. Ljung-Djärf 

(2004) har även tagit fram olika synsätt på datorn men även tittat vidare på hur lärmiljön kan 

se ut kring dessa synsätt. Förskolan är en institutionell verksamhet som präglas av diverse 

regler, traditioner och antaganden. Pedagogen har ett stort inflytande över det som sker i 

verksamheten och kan därför välja hur lärmiljön utformas och vad som ska ingå i den. 

  Ett hot mot andra aktiviteter i verksamheten – detta argument syftar på att andra 

aktiviteter håller en högre kvalité för barns lärande och därför prioriteras de högre. Detta 

synsätt hänger ofta samman med en så kallad skyddad miljö. Här finns möjlighet att använda 

datorn, men pedagogerna vill samtidigt begränsa barnets eget intresse. Pedagogerna vill 

främst att det enskilda barnet sitter själv vid datorn för att inte bli störd av andra barn och 

förväntas samtidigt lära sig hantera datorn och de spelprogram som finns på egen hand. 
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Pedagogerna befinner sig gärna långt ifrån datorn både psykiskt och fysiskt vilket innebär att 

de barn som exempelvis har begränsad erfarenhet inom området får ytterst liten vägledning 

om ens någon alls för att få en ökad förståelse för de frågor som kan tänkas dyka upp. 

 Ett tillgängligt val – Om barnen har intresse får de gärna använda sig utav datorn, 

de som har ett intresse bygger vidare på detta och de som inte haft intresse sedan innan kanske 

bygger upp ett efter hand. Detta synsätt kan ofta kopplas samman med en stödjande miljö där 

pedagogerna gärna vill hjälpa barnen vidare och uppmuntrar deras intresse kring 

datoranvändandet. Pedagogerna i en stödjande miljö anser att samspelet kring datorn är en 

möjlighet att lära av varandra. 

  Ett viktigt inslag i verksamheten – Pedagogerna ger datorn en stor och viktig roll i 

verksamheten. De anser att det är av hög relevans att barnen blir introducerade i 

datoranvändandet och att de får ett bra stöd i sitt lärande. Detta synsätt kan kopplas samman 

till en vägledande miljö där pedagogerna är måna om att stötta barnen i deras fascination 

kring datorn. Samtidigt anser de även att det är pedagogens ansvar att stimulera och 

introducera de barn som inte funnit ett intresse kring datoranvändandet ännu. Tiden kring 

datorn är reglerad för att alla barn ska få möjlighet att använda sig utav den. Pedagogerna vill 

vara delaktiga i det som sker runt datorn för att hjälpa barnet till att vidareutveckla sin 

förmåga att använda datorn och att stödja när oväntade frågor dyker upp. 

 När barnen använder datorn intar de olika roller. Ljung- Djärf väljer att kalla dem 

följande. 

  Ägaren – är den person som placerar sig främst och har kontroll över mus och 

tangentbord. Ägaren bestämmer vilka förslag som kan godkännas och vilka att bortse ifrån. 

Det är också ägaren som implicit avgör vem som ska efterträda. 

  Deltagaren – är den person som oftast sitter bredvid ägaren och fungerar som ett 

slags stöd för ägaren i de beslut som görs. Genom att komma med förslag och stötta när det 

behövs så kan deltagaren bli mer accepterad ur ägarens synvinkel och vinna förtroende, men 

enbart på ägarens villkor. 

  Åskådaren – är den person som mer befinner sig i bakgrunden av det som sker 

och agerar som publik. Åskådaren medverkar inte i det aktiva spelandet utan står snarare 

passivt vid sidan om och iakttar de andra spelarna men kan också innebära att åskådaren 

väntar på sin tur.  

De olika föreställningar som berör datorn delar Ljung-Djärf (2004) in i två olika 

kategorier. Bland annat ”den goda datorn”, det vill säga datorn i undervisningssammanhang. 

Samt ”den dåliga datorn”, vilket olika föreställningar är kopplade till fritiden. Nackdelarna är 



17 
 

främst att datorspel är den bidragande faktorn till fetma, kriminalitet och kontakt med 

pedofiler på olika chatsidor. Fördelarna är främst att datorn kan hjälpa till att omskapa 

undervisningen i olika former, samt att det kan komplettera tillgången av information ifrån 

böcker. 

  En annan fördel som bland annat Lindroth (2004), Söderlund (2000), 

Alexandersson (2011) menar är att datorn kan bidra till ett ökat samarbete, dock visar å andra 

sidan studien som Ljung-Djärf (2004) studerat, att allting är kontextberoende och kan bland 

annat variera i förhållande till datorns position och olika programvaror som finns tillgängliga. 

 

3. Metodbeskrivning        
Här nedan följer de perspektiv och de metoder vi valt att använda för att genomföra vår 

studie. 

Denscombe (2004) menar att det finns olika tillvägagångssätt för att undersöka sitt problem i 

forskningsarbetet. Med tillvägagångssätt menar han olika metoder och verktyg som 

hjälpmedel. Bjereld (1999) menar att det finns både för- och nackdelar med olika 

tillvägagångssätt och att det är viktigt att kunna uppmärksamma eventuella konsekvenser.  

Med detta i åtanke har vi valt att genomföra en kvalitativ studie med inspiration av ett 

etnografiskt perspektiv. I vår studie har vi valt att använda oss utav intervjuer, observationer 

med stöd av fältanteckningar och filmkamera på grund av att dessa metoder lämpar sig till en 

kvalitativ etnografisk studie.  

  Lundmark (2000) benämner bland annat induktion, deduktion och abduktion 

som tre olika bevisföringsformer inom samhällsvetenskap. Induktion och deduktion är 

varandras motsatser menar Birkler, (2008) då induktion utgår ifrån empirismen där forskarens 

egna erfarenheter från fältet är i fokus. Deduktion handlar däremot om att forskaren utgår 

ifrån tidigare forskning där slutsatserna redan är fastställda. Vi har valt en abduktiv ansats 

som bevisföringsform för vår studie, vilket innebär att teori och empiri sammanfogas och att 

det ena inte utesluter de andra utan snarare kompletterar varandra. 

 

 

3.1 Kvalitativ metod    

När forskare genomför en kvalitativ studie fokuserar han enligt Eliasson (2006) på specifika 

fenomen. Forskaren är ute efter en mer grundlig och detaljerad forskning, något som är i 
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motsats till den kvantitativa studien, som riktar in sig på att ge en generell statistisk överblick 

över forskningen. Vid vår kvalitativa forskning har vi fokuserat på våra tre frågeställningar 

kring datorspelsanvändandet, pedagogers medverkan, samt datorspelskulturen i syfte att 

kunna utforska fenomen mer detaljerat. 

 Nylén (2005) menar å ena sidan att kvalitativa metoder är traditionellt bland 

samhällsforskare, Aspers (2007) menar å andra sidan att det är svårare att vara 

samhällsforskare i det moderna samhälle som vi idag lever i, än för cirka hundra år sedan. 

Detta beror på att det inte fullständigt går att uttala sig om en grupp människor med samma 

kön, yrke eller ålder på samma sätt som tidigare, då bland annat intressen och erfarenheter 

mellan människor skiljer sig till stor del i förhållande till den kontext de är uppvuxna i. På 

senare tid har därför samhällsforskare, med fokus på kvalitativa metoder, riktat in sig på 

mindre grupper och verksamheter för att få fram relevant och tillförlitlig data. När vi har 

utfört vår kvalitativa studie har vi vid olika tillfällen observerat rummets aktiviteter i helhet, 

observerat mindre grupper, samt ibland även fört informella samtal direkt med en vuxen eller 

ett barn. 

  Eliasson (2006) hävdar att den kvalitativa studien är mer tidskrävande än den 

kvantitativa studien, då det insamlade materialet innefattar mer kostsamma resurser. Vid en 

kvalitativ studie menar Nylén (2005) att forskaren söker mening hos de fenomen som 

undersöks, hellre än att fokusera på mängd och antal. För att tolka kvalitativ data menar 

författaren även att den som tar del av forskningen bör läsa hela undersökningen och ta del av 

all fakta för att förstå sammanhanget i studien, till skillnad från den kvantitativa studien som 

istället innefattar olika siffror och tabeller, som ger en överskådlig redovisning av innehållet.    

Vi har som Nylén (2005) tar upp bearbetat vår insamlade data, det vill säga vårt insamlade 

filmmaterial genom att titta på det flera gånger. På det sättet har vi först fått en helhet av både 

våra fältanteckningar, observationer i kontrast med filmmaterialet, för att sedan gå djupare in i 

olika sekvenser. Även om den kvalitativa forskaren ser sig själv som ett instrument bör 

forskaren enligt Denscombe (2004) vara inläst på tidigare forskning och ha en god kunskap 

inom ämnet innan insamlingen av de empiriska delarna påbörjas.  

  Vi har följt Denscombes (2004) råd genom att läsa och sätta oss in i tidigare 

forskning, inom vårt ämne innan vi startade upp fältstudien, för att får en förståelse över vad 

det är som vi vill fokusera på väl ute på plats. Till viss del har vi sett oss själva som 

instrument, som författaren talar om, då våra observationer och fältanteckningar är baserade 

på det som vi har sett och hört ute på förskolan.  
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3.2 Etnografi  
Etnografi speglas enligt Nylén (2005) av att forskaren är inne i den miljö där kontexten äger 

rum. Detta bygger utifrån vår fältstudie på att bekanta sig med den miljö miljön som vi 

forskar i. Även Bell (2005) är inne på samma spår som Nylén (2005) som menar att det är av 

stor vikt att vi som forskare blir accepterad utav de människor som befinner sig i miljön där 

forskningen ska bedrivas. Vi strävar därför efter att deltagarna bör känna en trygghet med vår 

närvaro, då studien bygger på deltagarnas tankar och agerande i den miljö och kultur där de 

befinner sig.  

 Forskaren strävar enligt Nylén (2005) efter att kombinera deltagarnas normer 

och värderingar gentemot deras beteende. För att komma fram till resultat i forskningen kan 

forskaren enligt Merriam (1994) använda sig utav bland annat dialoger tagna ur en vardaglig 

situation, observationer mellan dialoger och interaktioner mellan människor, samt forskarens 

egna tankar och funderingar. Utifrån ett etnografiskt perspektiv grundas forskning genom ett 

sociokulturellt perspektiv. 

 Aspers (2007) menar att när forskaren befinner sig på forskningsfältet, finns det 

möjlighet att upptäcka saker som deltagarna i verksamheten själva inte är särskilt medvetna 

om. Genom att vi observerar människorna och miljön får vi som forskare tillträde att söka 

förståelse bland olika individers tankar och dess kontext, för att få fram hur någonting 

förhåller sig och vad det kan bero på. Författaren menar å ena sidan att det är en fördel om 

forskaren är bekant med den kultur som studeras, eftersom att det då bidra till en tydligare 

förståelse för hur allting i miljön hör ihop. Å andra sidan menar han även att nackdelen kan 

vara att forskaren glömmer av att se på kulturen utifrån ett vetenskapligt perspektiv. 

Forskaren blir då istället för bekväm i en roll som riktar in sig mer på ett vardagligt perspektiv 

och gör att viktiga händelser under fältstudien riskerar att går förlorad. I vår studie var enbart 

en av oss bekant med förskolan, vilket gjorde att vi även här kunde få ett helhetsperspektiv 

och en mer trovärdig samt tillförlitlig studie genom att vi kunde delge varandra om de olika 

aspekter vi fick utifrån våra egna erfarenheter i kontexten.  

 

3.3 Observation 
Vi valde att använda observation som en utav metoderna för att samla in data. Detta ansåg vi 

var en praktisk metod, genom att se och höra för att kunna belysa vad som hände på 

förskolan. Denscombe (2004) tar upp begreppet haloeffekt som innebär att observatörerna 

beter sig annorlunda på grund av att de blir observerade. Detta kan bero på olika anledningar, 

men kan till exempel beror på att deltagaren inte känner sig bekväm med observatören. Detta 
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kan leda till att det vi ser inte är den autentiska sanningen. Trovärdigheten med vår studie kan 

dock inte helt säkras eftersom att vi som forskare inte kan vara fullkomligt säkra på att 

deltagarna beter sig likadant då vi genomförde vår observation, som vid andra tillfällen i 

verksamheten.  Eliasson (2005) menar dock att en positiv aspekt med observation är att det 

som forskaren ser är det autentiska, det som händer under observationen är det som tolkas 

som verkligheten.  

  Under våra observationer intog vi rollen som den deltagande observatören, 

vilket är ett begrepp som Eliasson (2006) använder i sin avhandling. Med den deltagande 

observatören talar författaren om hur forskaren i första hand observerar men kan tendera till 

att bryta in och samtala med de observerade. I denna roll tenderade vårt förhållningssätt att bli 

aningen passivt i relation till den miljö som vi befann oss i. Vi valde att i första hand 

observera, men i den roll vi intog som den deltagande observatören kunde vi också aktivt 

ingripa för att få fram relevant information som var till användning för vår enskilda studie. 

 
3.4 Intervju 
Eliasson (2005) menar att det finns olika typer av intervjuer. Om en intervju hålls med flera 

kallas den gruppintervju men om det endast deltar en person är det en enskild intervju. Det 

finns då positiva och negativa aspekter med dessa, det blir ett större resonemang då det är en 

grupp vilket forskaren missar då han väljer att hålla i en enskild intervju. Vi har i vår studie 

valt att ha enskilda intervjuer men där deltagarens roll har varit annorlunda i de olika 

intervjuerna. 

  Under enskilda intervjuer kunde vi som forskare med fördel komma åt 

individens egna tankar och åsikter och på så vis få mer öppna svar från informanten och på så 

vis undvika missförstånd. Nackdelen med intervjuerna var att vi som forskare inte alltid 

kunde observera det pedagogerna talade om. 

 Under våra observationstillfällen ute på förskolan förde vi dialoger med pedagogerna när vi 

hade fundering över det vi såg. Detta kallar Eliasson (2005) för ostrukturerad intervju. Dessa 

intervjuer hanteras som vanliga samtal. Intervjuerna innehåller ofta en fråga som diskuteras 

fram och tillbaka. Det blir ofta en djupgående intervju, där intervjuaren kan tömma ut all 

relevant fakta. 

 Då vi granskade vårt insamlade material från observationerna fanns det frågor vi 

inte hade fått svar på. För att komplettera de data som fattades valde vi att intervjua 

pedagogerna på nytt. Denna gång hade vi arbetat fram ett frågeformulär, något som Eliasson 

(2005) kallar för semi- eller halvstrukturerad intervju.  Här utgår forskaren från en striktare 
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ram än i den ostrukturerade intervjun. Denna intervjuform innefattar fler frågor, samtidigt 

som det fortfarande finns möjlighet att behandla frågorna mer djupgående.   

 Vi valde att dokumentera intervjuerna genom fältanteckningar. Eliasson (2005) 

menar att nackdelarna med fältanteckningar är att det kan vara svårt att skriva ner direkta citat 

från deltagaren, som är lättare att fånga upp vid audioinspelningar.  

  Kvale och Brinkmann (2009) liksom Elisson (2005) syftar på de etiska 

ståndpunkterna kring intervjuer och menar att det är viktigt att finna en balans där 

intervjuerna inte tenderar att bli för personliga, samtidigt som forskaren vill gå djupgående i 

ämnet. Det är även väldigt viktigt att personen som blivit intervjuad blir tillfrågad och får 

godkänna dels sammanfattningen av intervjun men även citat om de ska användas. Personen 

som blivit intervjuad ska alltid bli tillfrågad och få godkänna det som skrivs utifrån intervjun, 

då det kommer att användas som ett offentligt material.  

 

3.5 Filmkamera 
Vi har använt oss utav filmkamera för att få en överskådlig blick över våra observationer.  Å 

ena sidan menar Lemke, Goldman, Pea, Barron & Derry (2007) att då forskaren använder 

filmkameran till observationer, kommer det som filmkameran fokuserar på att fånga upp 

detaljer. Å andra sidan anser Lemke att det finns en problematik i användningen utav 

filmkamera, då genomgången utav insamlad data tar väldigt lång tid. Med lång tid menar han 

att genomgången av materialet kommer att ta lika lång tid, om inte längre än det tog att samla 

in all data. Enligt Lemke m.fl. (2007) bidrar dock filmkameran till skillnad från enbart 

ljudinspelning eller fotografier en synkroniserad helhet.  

  Efter att första genomgången av de data vi samlat in upptäckte vi att vid vissa 

tillfällen kunde enbart filmkameran ta upp ljudupptagning och inte video på grund av 

kamerans placering och vinkel. Då beslutade vi oss för att använda två filmkameror istället för 

en. Lemke (Goldman et al 2007) tar upp fördelar med att använda filmkamera i ett 

etnografiskt syfte då det gäller att granska insamlad data. Fördelarna som vi upptäckte med 

vår studie var att vi fick möjlighet att vid upprepade gånger gå igenom materialet och då välja 

ut specifika sekvenser att bearbeta. Forskaren har möjlighet att välja hastighet genom att 

bestämma en långsam eller snabb uppspelning. Nackdelar kan vara att det är tidskrävande att 

förbereda placeringen av filmkamera samt att förse filmkameran med tillräckligt batteri och 

ström. Vid genomgången av vårt material har vi använt oss av ovanstående tillvägagångssätt 

för att stärka tillförlitligheten och trovärdigheten i vår kvalitativa studie. 
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3.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Enligt Nylén (2005), påverkas forskaren till viss del av det som händer och har även möjlighet 

att agera under studiens genomförande. Etnografen vill ta reda på hur en grupp individer 

tänker och agerar i en miljö kring ett fenomen och därför anser vi att detta perspektiv lämpade 

sig för vår studie kopplat till våra frågeställningar. Aspers (2007) menar även att 

tillförlitligheten kring en studie kan stärkas då forskaren ”lär känna” fältet.  Författaren menar 

att när forskaren får möjlighet att bekanta sig med gruppens sätt att agera i miljön, vet 

forskaren när det passar och inte passar att ställa frågor och på så sätt bli en del av kontexten. 

Det handlar därmed inte enbart som forskare om att lära känna miljön, utan även att lära 

känna människorna i studien i förhållande till miljön, för att kunna vara en del utav den och 

läsa av de koder som finns i en viss kultur. Forskaren får en större kännedom av miljön, 

kulturen och människorna menar Aspers (2007), om forskaren kan anteckna dessa med stöd 

av fältanteckningar. Då kan forskaren reflektera över sitt material med andra ögon och skapa 

sig en helhetsbild av det insamlade materialet, för att i sin tur göra det tillgängligt för andra 

personer att ta del av.  

  Eliasson (2006) menar att trovärdigheten är det som bland annat talar om hur 

trovärdig en studie är och om det går att få fram samma resultat ifall studien gjordes om flera 

gånger, betyder det att den innehar en hög trovärdighet. Tillförlitligheten handlar om huruvida 

syftet med den vetenskapliga undersökningen, blivit besvarad. Under vår arbetsprocess har vi 

haft möjlighet att delge varandra och reflekterat kring det vi har observerat ute på 

forskningsfältet. Vi anser att detta har varit en fördel under hela processens gång, i den 

meningen att arbetet har fått en tydligare helhet. Författaren menar även att inom 

samhällsvetenskapen är observationer och intervjuer de vanligaste metoderna att använda i en 

forskningsstudie och genom att använda oss av filmkamera som komplement till våra 

observationer och intervjuer kan vi stärka trovärdigheten och tillförlitligheten genom att få ett 

helhetsperspektiv över kulturen, datoranvändandet och pedagogernas medverkan i förskolan. 

 
 
3.7 Etiska övervägande 
När en forskningsstudie genomförs finns det speciella etiska övervägande som måste tas 

hänsyn till. Det finns fyra huvudkrav som innefattar informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

  Informationskravet innefattar att uppgiftslämnaren ska vara väl informerad om 

sitt deltagande i studien, exempelvis att det är frivilligt att delta och att personens medverkan 

kan avbrytas när som helst under studiens gång. Genom att först kontakta och informera 
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förskolan om vår studie, för att sedan ge ut lika utförlig information till förskolechef och till 

föräldrarna vars barns skulle ingå i studien uppfylldes detta krav. Vi informerade även barnen 

när vi kom ut till förskolan om vad vi gjorde där, samt varför vi skulle göra detta. 

  Samtyckeskravet innefattar att uppgiftslämnaren ska ha godkänt sin medverkan i 

studien. Om personen är under 15 år måste vårdnadshavaren godkänna personens medverkan. 

Uppgiftslämnaren har rätt att avbryta sin medverkan utan att det medför några negativa 

påtryckningar från forskaren. Först kontaktades förskolan, sedan informerade vi 

förskolechefen per telefon för att sedan även ge honom informationen via ett brev där det 

fanns plats för underskrift och samtycke. Ett brev sattes upp på förskolan, där varje förälder 

kunde sätta sig in i vad studien handlade om samt deras rättigheter. Varje förälder fick sedan 

ta ställning till om deras barn fick delta i studien. Under vår fältstudie pågick en inskolning av 

ett barn och vi fick då ett muntligt godkännande på av barnets vårdnadshavare att delta i vår 

studie. 

  Konfidentialitetskravet innefattar att forskaren har tystnadsplikt gällande de data 

som samlats in. Ingen annan än forskaren får ta del av materialet innan studien är fastställd. 

Vetenskapsrådet (2002). 

 

3.8 Urval och avgränsningar  
Vårt val av förskola grundar sig av ett flertal anledningar. Vi ansåg först och främst att det var 

viktigt att den förskola vi valde att undersöka, skulle ha en fungerande barndator, för att ge 

oss en möjlighet att observera de aktiviteter som skedde kring den. Med en barndator menar 

vi en dator som finns tillgänglig på förskolan med funktion till att spela datorspel. Dessutom 

fick vi ta hänsyn till om personalen på förskolan kunde ta emot oss. När vi kontaktat förskolan 

och de visade ett intresse av att delta i vår studie fick vi meddela samt invänta ett 

godkännande från föräldrarna, samt förskolechefen för att därefter kunna påbörja vår 

forskning.  

  Vi valde att göra vår studie på en förskoleavdelning där det fanns nitton barn 

inskrivna i åldern ett till fem år samt tre ordinarie pedagoger och en vikarie. Vi ville studera 

små barns datoranvändning närmre, då det området inte är så mycket studerat. 

5. Design    
Här nedan kommer vi redovisa vårt genomförande där vi redogör vårt tillvägagångssätt. 
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5.1 Genomförande 
Innan vi tog kontakt med pedagogerna på förskolan där vi skulle genomföra vår studie, 

bestämde vi oss för vilka metoder vi ville använda oss utav. Dessutom har vi tagit hänsyn till 

de etiska överväganden som gäller för vår datainsamling. För att samla in vårt material 

beslutade vi oss för att observera, föra fältanteckningar, intervjua samt filma med hjälp av 

filmkamera i det rum där datorn befann sig i. Under våra observationer hade vi inga fasta 

platser på förskolan utan alla tre cirkulerade i miljön för att iaktta informanterna och deras 

agerande i förhållande till miljön.  Efter första tillfället på förskolan beslutade vi tillsammans 

att använda oss utav två filmkameror för att kunna fokusera dessa utifrån två olika vinklar och 

kunna fånga upp både det som skedde på skärmen, samt i det övriga rummet. En fundering 

som kom upp var hur mycket data som skulle samlas in som underlag för vår studie.  

  Vi beslutade oss för att besöka förskolan vid tre olika tillfällen, varav två timmar 

åt gången. Först tog vi kontakt med förskolan och informerade om vår studie. När vi fick ett 

godkännande från pedagogerna så kontaktades både förskolechef och föräldrar vars barn 

skulle ingå i studien. Vi valde att kontakta dessa via brev där information om hur studien 

skulle se ut, vilka metoder och hjälpmedel som skulle användas samt vilka rättigheter och hur 

barnens deltagande skulle se ut enligt informationskravet. Där nämndes även hur materialet 

skulle hanteras med hänsyn till konfidentialitetskravet. Utifrån samtyckeskravet kunde 

föräldrar och förskolechef godkänna studiens genomförande. Därefter sattes datum när 

observationerna skulle äga rum och observationerna kunde påbörjas. Då observationen ägde 

rum pågick det en inskolning av ett barn på förskolan, vi fick därför ett muntligt godkännande 

av barnets vårdnadshavare på plats, vilket gjorde det möjligt för barnet att delta. 

   

5.2 Observationstillfällena 
Vi valde att enbart filma inne i rummet där datorn var placerad, då en av oss oavbrutet befann 

sig inne i rummet för att ha möjlighet att avbryta filmningen utifrån etiska aspekter. 

Resterande lokaler av förskolans miljö, observerades med stöd av fältanteckningar. Karolina, 

Michelle och Camilla befann sig på olika ställen i verksamheten och observerade det som 

hände. Vid första observationstillfället användes enbart en filmkamera, då vi började 

analysera dessa data insåg vi att på grund av filmkamerans vinkel och riktning, var det vissa 

delar som enbart togs upp via ljuduppspelning men ej visuellt. Vid det andra tillfället pågick 

andra aktiviteter i lokalerna, därför var det enbart två pojkar som var aktiva i rummet och 

därmed behövdes endast en filmkamera för att fånga de aktiviteter som skedde i rummet. Vid 

tredje tillfället valde vi att använda två filmkameror. En fokuserade på datorns närmiljö, 
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medan den andra var riggad för att få en helhetssyn över rummet. Detta var för att få med 

samspelet kring datorn men även för att få en möjlighet att se kulturen och pedagogernas 

medverkan i ett helhetsperspektiv.  

  Anledningen till att vår fältstudie ägde rum under cirka två timmar vid tre 

tillfällen, beror på att vi hade Denscombe (2004) och Lemkes (Goldman et al 2007) tankar 

kring tidsaspekten av att hantera det insamlade filmmaterialet. Filmkameran spelade in cirka 

två timmar per tillfälle, förutom vid sista tillfället då vi använde oss av två filmkameror, vilket 

resulterade i cirka fyra timmar data. Genomgången av vårt material tog oss minst åtta timmar 

att bearbeta, vilket innebar en ytterst tidskrävande process, därför var det ett medvetet val att 

filma cirka två timmar per tillfälle. En fördel med denna metod var att vi kunde se vår 

empiriska insamlade data utifrån tre olika perspektiv där vi också fick möjlighet att delge 

varandra med olika synpunkter och aspekter av den observerande miljön, vilket också skapade 

en mer tillförlitlig och trovärdig studie. 

Från en början var det meningen att våra empiriska delar enbart skulle utgå från 

observation. Då vi började granska materialet insåg vi att vi behövde komplettera vissa delar 

och då valde vi att göra detta genom intervjuer.  

När vi först kom till förskolan började vi med att samla barnen i en ring runt 

deras samlingsmatta i ett av förskolans större rum. Där presenterade vi oss för dem och 

berättade vad vi gjorde där, samt att vi främst skulle befinna oss i rummet där datorn var 

placerad. Filmkameran och det tillhörande stativet fick barnen även se under samlingen, detta 

för att vi ville skapa en trygghet och medvetenhet över att filmkameran skulle finnas i deras 

närhet. Vi visade även våra anteckningsblock och pennor och förklarade att de skulle 

användas till att notera det vi såg. Vi förklarade även att i våra roll som deltagande 

observatörer skulle vi vara en del av förskolans vardag, som vid olika tillfällen kunde ställa 

frågor och att vi inte fungerade som ordinarie personal. Barnen visade att de accepterade vår 

närvaro genom att de gärna gick fram till oss för att ställa frågor. Efter presentationen riggade 

vi upp kameran med fokus mot datorn men även så att andra aktiviteter i rummet framgick. I 

rummet där kameran var riggad befann sig minst en utav oss oavbrutet och förde 

anteckningar. Samtal fördes stundvis med barnen som befann sig i rummet, oberoende av 

aktivitet. Som en strategi att kunna få en helhetsbild av förskolan befann sig alltid minst en av 

oss i rummet, medan de två andra cirkulerade i förskolans andra lokaler av inomhus- och 

utomhusmiljön, för att samtala med barn och pedagoger kring kulturen på förskolan. 

  Efter att ha granskat redan insamlad data från tillfälle ett, bestämde vi oss för att 

använda två filmkameror. Anledningen till detta var för att kamerans ljudupptagning fångade 
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upp delar som vi inte kunde se på grund av kamerans placering. Vi var redo att rigga 

kamerorna i rummet där datorn befann sig, då plötsligt Marie berättade att barngruppen skulle 

vara utomhus under hela förmiddagen, på vår utsatta observationstid. Av den orsaken valde vi 

att lämna kamerorna inomhus för att istället observera utomhus med hjälp av enbart 

fältanteckningar. Då alla tre observerade utomhus en stund blev två pojkar tillfrågade om de 

ville gå in och spela datorspel. Camilla och Michelle riggade upp en filmkamera i rummet där 

datorn befann sig, då vi ansåg att det räckte på grund att det endast var två pojkarna från 

barngruppen som befann sig i rummet. Under tiden befann sig Karolina utomhus för att 

observera datorspelskulturen och hur den kom till uttryck genom lek och samtal med 

pedagoger och barn. 

  Vid det tredje och sista observationstillfället riggade vi upp båda filmkamerorna 

i rummet där datorn befann sig. Den ena kameran var riktad mot datorskärmen för att fånga 

upp detaljer i spelet och den andra kameran placerades upp på en hylla för att få ett 

helhetsintryck av samspelet och kulturella uttryck i miljön. Vi studerade närmare på hur 

datorspelskulturen kom till uttryck genom samtal mellan olika barn och mellan barn-pedagog, 

samt leken och olika aktiviteter. 

  Under vår fältstudie samtidigt som vi observerade, intervjuade vi både 

pedagogerna och barnen och detta framställdes som traditionella samtal. Efter att fältstudien 

var avklarad ansåg vi att det behövdes ytterligare information för att kunna sammanställa vår 

studie och därför valde vi att komplettera genom att utföra två olika intervjuer, med två 

pedagoger. Den första intervjun gällde datorns användning och pedagogernas medverkan och 

den andra intervjun var avsedd för att belysa kulturen på förskolan. 
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6. Resultat och analys 
Här nedan följer resultat och analys utav vår empiriska studie. Studien är baserad på vårt 

övergripande syfte; Hur datorspelsanvändningen kommer till uttryck på en förskola och 

betydelse det ges i verksamheten. Detta har vi valt att undersöka genom tre frågeställningar 

gällande barnens datorspelsanvändande, pedagogernas medverkan och barnens datorspel- och 

populärkultur. Vi har gått igenom våra fältanteckningar och vårt insamlade filmmaterial och 

tillsammans analyserat detta gentemot tidigare forskning och teoriavsnitt. För att underlätta 

för läsaren har vi valt att dela in våra exempel ur observationerna genom att benämna dessa 

med episod 1, episod 2 etc. Vi har även strukturerat upp vårt resultat under följande rubriker; 

roller, barnens kompetens synliggörs, pedagogernas medverkan, urval av datorspel på 

förskolan, pedagogernas frånvaro, miljön kring datorn, kulturen populärkulturen på väggarna 

och barns syn på datorn.  

 

6.1.1 Roller 

Ägaren, Deltagaren och Åskådaren: Vi har valt att använda Djung-Djärfs (2004) begrepp 

när vi talar om de olika roller barnen intar vid datorn likt vi nämnt i tidigare forskning. 

Ägaren är den person som styr i datormusen, deltagaren är den som sitter bredvid för att 

hjälpa till och stötta vid behov och åskådaren är den som håller sig i bakgrunden och gärna 

iakttar spelarna vid datorn. 

 

Episod 1. William agerar ägare och Andreas deltagare. William klickar sig vidare och i 

spelet kommer figuren till ett rum med olika leksaker och föremål som rör sig och gör 

oväntade saker om man trycker på dessa. 

- Den ramlar ner, säger Andreas och pekar på figuren som liknar ett ägg. Han är bekant 

med spelet och vet vad som händer om man trycker på den.  

 - Nej, säger William och avfärdar Andreas genom att rynka på näsan. 

William fortsätter att spela, för att sedan lämna över till Andreas. De byter genast roller 

med varandra. Andreas väljer att gå till det rum i spelet där leksakerna finns. William 

och Andreas tittar på varandra och skrattar. 

- Klicka där, säger William och pekar på samma ägg i hyllan som Andreas tidigare bett 

William klicka på. Han gör som William föreslår och de skrattar när ägget faller till 

golvet.  
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Episod 2. Sara som agerade ägaren vill inte spela mer och är på väg att lämna datorn. 

De övriga barnen som sitter vid datorn diskuterar vem som är på tur. Sara visar att hon 

bestämmer och talar om vilka två som är på tur. Två barn lämnar rummet och strax efter 

lämnar även Sara sin plats. Hon ger William en blick och visar att hon godkänner att 

han tar över.  

Vi kunde se att barnen intog distinkta roller, och så länge dessa accepterades uppstod heller 

inga konflikter. När barnen satt vid datorn och spelade fanns det nästan alltid ett annat barn 

vid sidan om på en stol som tittade på, eller andra barn i bakgrunden som iakttog aktiviteten 

runt datorn. Dessa olika roller kallar Ljung-Djärf (2004) för ägaren, deltagaren och åskådaren. 

I vår studie blev det tydligt att barnen intog dessa olika roller under aktiviteten runt datorn.  

De barn som intog rollen som deltagaren påvisade ett hjälpsamt förhållningssätt gentemot 

ägaren, där barnet kunde bidra med tips och råd, i syfte att hjälpa ägaren att ta sig vidare i 

spelet. Ägaren som styrde datormusen, intog ofta en mer auktoritär roll och bestämde vad som 

skulle ske under spelets gång och var också den som avfärdade eller godkände de andra 

deltagarnas förslag. Ljung-Djärf (2004) menar att barn gärna sitter tillsammans med andra när 

de sitter vid datorn. Hon menar även att det är vid denna aktivitet som barnen får möjlighet att 

samtala och byta erfarenheter med varandra. Ljung- Djärfs mening visar sig tydligt i 

nedanstående exempel.  

 

6.1.2 Barnens kompetens synliggörs 

Genom observationerna kunde vi se att barnen besatt en del kunskap kring datoranvändandet 

sedan tidigare. 

Episod 3. Marie som är pedagog på avdelningen hjälper två fyraåriga flickor att starta 

upp datorn och spelet Kalle Kunskap. I samband med detta startar hon även högtalarna. 

De båda flickorna sitter på en stol framför datorn under tiden datorn startas upp. Varken 

flickorna eller pedagogen säger någonting. Så fort pedagogen sätter igång spelet börjar 

flickorna att spela och prata med varandra. Pedagogen står kvar inne i rummet i närmare 

två minuter, utan att säga någonting under tiden. Emma trycker på [spela] knappen på 

egen hand.  

 

Episod 4. William, fyra år och Andreas tre år gammal sitter vid datorn och spelar Kalle 

Kunskap. William agerar ägare och Andreas intar rollen som deltagaren. Andreas väljer 
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även att komma med förslag under spelets gång, då han vid upprepade tillfällen talar om 

för William var han kan trycka någonstans för att komma vidare i spelet. 

- Klicka där, säger Andreas och pekar på knappen där det står [spela]. Inte där, fortsätter 

han och pekar på ikonen där det står [handboken]. 

- Den här ska vi sätta på, säger Andreas och startar högtalaren genom att trycka på en 

knapp. 

Andreas visar att han är bekant med datorer och tittar intensivt på datorskärmen. En ruta 

dyker upp på skärmen där spelaren ska skriva sitt namn. William klickar på de olika 

bokstäverna utan någon specifik ordning. Rösten i spelet ljudar bokstäverna och 

Andreas imiterar rösten. 

- A, D, E. etc. 

 

Episod 5. Ida börjar prata om sina egna erfarenheter utav datorspel. 

- Ring, ring, säger hon och imiterar ljudet på datorspelet. Hon samtalar en kort stund 

med oss som observerar och berättar att hon brukar spela Byggare Bob hemma, men att 

det nu var sönder. Hon lämnar sedan rummet. 

 

Episod 6. Nina samtalar med oss som observerar och vänder sig ständigt om och lägger 

benen över stolen för att studera oss när vi skriver i våra anteckningsblock. 

- Spelar du hemma? Frågar Camilla. 

- Nej, min bror har en egen dator, men inte jag, svarar Nina. 

Samtalet fortsätter en stund men Nina vänder sig sedan om och fortsätter titta på när 

Emma spelar, samtidigt som hon petar på henne. 

 

Ljung-Djärf (2004) menar att barn sällan blir betrodda att klara av vissa delar i 

datoranvändandet, till exempel att starta upp datorn, sätta igång ett spel eller byta CD-rom. 

Det var väldigt klart att barnen visste vart de skulle börja delta, då de var helt tysta och 

använde inte datorn förrän spelet kom upp på skärmen. Barnen blev heller inte tillfrågade om 

vilken kunskap de hade kring dessa moment som pedagogen valde att utföra. Genom våra 

observationer kunde vi uppmärksamma Andreas kunskap kring datorn. Under episod 3 blev 

inte flickorna tillfrågade vad de hade för kunskaper i ämnet och fick inte heller möjlighet att 

visa upp dessa. I och med att pedagogerna inte uppmärksammar detta skapas en problematik i 

att kunna utmana barnen för att hjälpa dem att bygga vidare sina tidigare kunskaper och 
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utvecklas i deras datoranvändande. I diskussioner med barnen, se episod 5 och 6, visade det 

sig att barnen använde datorn hemma och hade en kunskap utav detta sedan tidigare.  

 

6.1.3 Pedagogernas medverkan 

Under observationer och intervjuer med pedagoger och barn visade det sig hur pedagogerna 

medverkade vid datorn. Här nedan redovisas pedagogernas medverkan ur barnens, 

pedagogernas och vårt synsätt. Esma som nämns i episod 8 har precis påbörjat sin 

nyinskolning på förskolan, då vi inte visste detta sedan tidigare och därmed inte haft 

möjlighet att få godkännande av föräldrarna fick vi detta muntligt på plats. 

Episod 7. Diskussion vid datorn. 

 - Brukar era fröknar sitta tillsammans med er vid datorn? Undrar Michelle 

- Nej, de sitter aldrig med oss, svarar William.  

Episod 8. Treåriga Esma kommer in i rummet där datorn är placerad och hon börjar leka 

med ett hus byggt av DUPLO som var placerat i fönsterkarmen.  Efter ett tag kommer 

pedagogen Lisa in och sätter sig ner vid bordet som är placerat mitt i rummet, bredvid 

en hylla med olika sällskapsspel i. Hon uppmanar Esma att förflytta huset till bordet och 

hjälper henne med detta. Hon säger inget till Emma som sitter vid datorn utan sätter sig 

för att leka med Esma. Lisa tittar efter en stund upp mot datorn där Emma sitter men 

fortsätter leka med Esma. Nina som suttit tillsammans med Emma vid datorn går istället 

till bordet där Esma och Lisa sitter, hon tar med sig kulor som hon börjar räkna. Esma 

väljer då att byta aktivitet och plockar fram ett spel från hyllan. Lisa börjar förklara för 

henne hur det fungerar samtidigt som Esmas förälder kommer in.  

– Är det ert spel? Frågar Lisa och pekar mot datorn. 

– Filmkameran har vi tagit med, men spelet är erat, svarar Michelle. 

– Vilket enformigt ljud, utbrister Lisa över melodin som går som en loop genom hela 

spelet. 

– Ja, instämmer Michelle. 

När Emma suttit ensam vid datorn en stund börjar hon snurra på sig. När pedagogen 

befunnit sig närmare tjugo minuter i rummet påkallar Emma pedagogens 

uppmärksamhet genom att vända sig om. 
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– Titta! Säger hon. 

– Ja titta, vad gör han? Går han balansgång? Frågar pedagogen. 

– Ett svart moln, mumlar flicka för sig själv och återgår till spelet. 

Någon minut senare söker flickan kontakt med Michelle. 

– Kolla, säger hon och pedagogen vänder då blicken mot datorn. Hon samtalar kort för 

att sedan börja prata med andra barn. Hon vänder återigen blicken mot skärmen och 

fortsätter att rita och fylla i valfria färger i motivet på datorn.  

Vid ett tredje tillfälle vänder hon sig nu om och hänger med ena benet över stolen. 

– Vad gör ni? Vad gör ni? upprepar hon sin fråga till pedagogen och barnet vid bordet 

som nu startat en ny aktivitet. 

– Vi gör ett mönster, svarar pedagogen och lägger ut olika kort på bordet i form av en 

triangel och färger i orange och grönt. 

– Vadå för mönster? Undrar Emma. 

Hon får inget svar och vänder sig sedan om mot skärmen igen. 

Episod 8 var det enda tillfället då en pedagog befann sig och var aktiv under en längre period 

inne i rummet där datorn var placerad. Utöver detta tillfälle befann sig pedagogerna i rummet 

då de startade upp datorn åt barnen, hämtade eller lämnade något och då de skulle bjuda på 

frukt eller fråga om barnen ville följa med ut. 

Utdrag ur intervju 1 fråga 4.  

Hur ser ni på att barnen upplever att ni inte är med vid datorn? 

Pedagogen menar att de hade säkert lärt sig mer om de hade funnits med vid datorn, 

men även att pedagogerna hade kunnat lära sig utav det. Däremot känner hon sig osäker 

för om barnen hade tyckt att det var roligare att pedagogerna skulle varit med hela tiden. 

Utdrag ur intervju 1 fråga 7. 

Hur introducerar ni datorspel för barnen? Eller är det barnen som introducerar det för 

er? 

Pedagogen svarar utan tvekan att det är barnen som introducerar datorspel för 

pedagogerna på förskolan. 

Utdrag ur intervju 1 fråga 5. 

Vilket värde sätter ni på datorn? 
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Pedagogen menar att det är situations anpassat och utifrån vad som händer vid datorn. 

Hon menar att när de sitter tillsammans och spelar skapar detta stora möjligheter till 

samarbete. De lär sig även bokstäver och att använda olika medier. Däremot anser hon 

att barnen spelar för mycket andra spel hemma som inte är ”kunskapsspel”.  

Utdrag ur intervju1 fråga 2. 

Får barnen bestämma när de ska spela? Finns där en förfrågan? 

Pedagogen menar att där finns en förfrågan. Ofta får barnen även bestämma själva när 

de vill spela, men känner pedagogerna att det har varit mycket datorspelande ett tag och 

att övriga aktiviteter blivit bort prioriterade brukar pedagogerna välja att stoppa 

användandet ett tag. 

Utdrag ur intervju 2 fråga 5.  

Använder ni datorn i lärande syfte? 

 

Pedagogen menar att barnen använder datorn för att skriva bokstäver och spelar spel. 

Sedan finns där även en skrivare kopplad till datorn så att de kan skriva ut det barnen 

har gjort på datorn. Den är även kopplad till vissa spel. 

 

Exemplet gällande episod 8 var enda gången under vår fältstudie som någon utav 

pedagogerna var aktiva inne i rummet där datorn var placerad, dock låg inte pedagogens fokus 

på datorn under detta tillfälle. Johansson (2000) menar att barn behöver en handledare när de 

använder datorn. Även Hundeide (2006) menar att det är den vuxnes stöd som avgör huruvida 

barnets utveckling ska begränsas eller växa. Lindroth (2004) pekar även på detta då han 

menar att ett planlöst användande utav dator och datorspel inte ger ett maximalt lärande. I 

utdrag ur intervju 1 fråga 4 tar pedagogen upp aspekten kring lärande, och pedagogen har en 

enig tanke med författarna ovan om att barnen säkerligen skulle lära sig mer då pedagogerna 

var närvarande vid datorn.  

  I utdraget ur intervju 1 fråga 7 menar pedagogen att barnen introducerar datorn 

för pedagogerna. Ljung- Djärf (2004) pekar å ena sidan på att det är av stor vikt som 

pedagogerna bör introducera datorspel för barnen. Å andra sidan menar Jenkins (2008) det 

motsatta. Han syftar på att barn idag är väl insatta i den kultur som innefattar datorer, där även 

barn lär av varandra och där de vuxna hade kunnat lära väldigt mycket utav barnen om de 

hade tagit del av barnens erfarenheter och kunskaper. 
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  Då datorns värde tas upp i utdrag ur intervju 1 fråga 5 men även i utdrag ur 

intervju1 fråga 2 tar pedagogen upp ett argument som pedagogerna använde flitigt, både i 

diskussioner sinsemellan och i ostrukturerade informella intervjuer och samtal mellan oss och 

pedagogerna. Argumentet för att inte prioritera datorn i verksamheten var att barnen använder 

den hemma så mycket redan. Ljung-Djärf (2004) menar att pedagoger ej bör styra barns 

mediekultur på detta vis, bland annat på grund av orättvisa för de barn som inte har tillgång 

till en dator i hemmet. Samtidigt poängterar Ljung- Djärf (2004) att ingen aktivitet ska få ta 

övertaget. Holloway och Valentine (2003) menar att en teori som finns gällande datorn, är att 

den kan vara ett hot mot andra aktiviteter som sker i vardagen. De menar vidare att datorn 

idag är en del av barns vardag och därmed ersätter den inte aktiviteter men utgör en del utav 

dem.   

 

6.1.4 Urval av datorspel på förskolan 

Här nedan redovisas urvalet av datorspel på förskolan. På förskolan fanns det inget stort 

utbud av olika datorspel.  I intervjuer med pedagogerna framgick det varför det fanns så få 

datorspel och hur tankarna gick kring datorspel. 

Utdrag ur episod 8. 

– Är det ert spel? Frågar Lisa och pekar mot datorn. 

– Filmkameran har vi tagit med, men spelet är erat, svarar Michelle. 

– Vilket enformigt ljud, utbrister Lisa över melodin som går som en loop genom hela 

spelet. 

– Ja, instämmer Michelle. 

Episod 9. 

– Får ni ta med datorspel till förskolan? Undrar Camilla 

– Nej? säger William. 

– Varför inte det? Undrar Camilla. 

– För det säger min mamma, svarar William kort. 

Utdrag ur intervju 1 fråga 1. 

Hur och varför väljer ni just de datorspel som finns på förskolan idag? 

Pedagogen menar att de spel som finns där idag var de som funnits på förskolan innan 

detta arbetslag bildades. På grund av upphovsrätt får inte barnen ta med sig spel 
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hemifrån, där barnen redan spelar mycket. De har inte heller prioriterat att lägga in 

pengar till nya datorspel i förskolans budget. 

Lundmark (2000) anser att pedagoger bör vara kritiska och ställa krav på vilka produkter som 

köps in och som bör användas på förskolan. Även Lindroth (2004) menar att spelets 

utformning bidrar till vad och hur barnet lär. I och med att pedagogerna inte prioriterar 

datorspel i förskolans budget anser vi att det visar att pedagogerna inte lägger särskilt stor vikt 

vid vilka datorspel som finns på förskolan. Ett exempel på detta är utdraget ur episod 8 som 

tas upp i detta avsnitt. Pedagogen kunde själv inte avgöra om det var förskolans egna 

datorspel eller om det var vårt, att tillägga är att förskolan enbart hade ett fungerande 

datorspel. En annan aspekt som är mer relaterat till barnen och upphovsrätt tar Jenkins upp. 

Jenkins (2008) menar att producenterna av materialet skapar en problematik för 

konsumenterna. Barnen, som i detta fall utgör konsumenternas roll blir reklampelare för 

producenterna då de använder kläder, spel, leksaker och filmer med loggor av produkten de 

finner ett intresse för. Däremot får de inte på något sätt publicera eller visa materialet på 

någon offentlig plats. Jenkins menar att detta skapar en problematik då barnen inte vet hur de 

ska hantera detta, vilket visade sig i episod 9. Samtidigt kan vi se att där finns en strävan hos 

pedagogerna att barnen ska få dela med sig utav sin populärkultur på förskolan.  

 

6.1.5 Pedagogernas frånvaro 

I detta avsnitt tas episoder upp då pedagogernas frånvaro var påtaglig. 

Episod 10. Marie upp datorn för Sara. Innan Sara kan börja spela uppmanar datorn 

henne att skriva in sitt namn i en ruta. Hennes namn består av fyra bokstäver och hon 

börjar med att skriva in bokstäverna S och A. När hon klickar på den tredje bokstaven 

har hon nu bildat bokstäverna SAA på datorskärmen. Sara tittar en längre stund på 

skärmen och börjar sedan klicka på de olika knapparna som visas på tangentbordet på 

skärmen. Sara klickar på mellanslagstangenten och efter att ha klickat runt på olika 

bokstäver ett tag kommer hon sedan vidare mot spelets meny. 

Episod 11. Nina och Emma sitter vi datorn då Emma intar rollen som ägaren och Nina 

deltagaren. Spelet går ut på att hitta en väckarklocka som gömmer sig bakom luckor i 

olika rader och kolumner. En röst i spelet ger ledtrådar om vart väckarklockan gömmer 

sig och som förstärkning blir kolumnerna och raderna som rösten nämner gula. Emma 
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som styr datormusen klickar på ett flertal olika ikoner och följer sällan datorns 

instruktioner. 

– Hur ska man göra här? frågar Camilla. 

– Man ska hitta väckarklockan, svarar Nina. 

– Hur vet du vart den är? Frågar Camilla. 

– Här där det är gult, svarar Nina. 

Episod 12. Sara sitter tillsammans med fem andra barn vid datorn och har nu kommit till 

en del av spelet där figuren ska hoppa på olika stockar för att nå sin båt och kunna köra 

iväg. Vägen är formad som bokstaven S. Sara drar pekfingret över skärmen. 

– Där står Sara! säger hon. 

– Nej, säger de andra barnen runt omkring. 

Sara insisterar. 

– Jo, det är min… 

Lindroth (2004) menar att ett ostrukturerat, planlöst användande utav datorn inte ger ett 

maximalt lärande, då det behövs stöd och ramar för att uppnå maximalt lärande. I våra egna 

diskussioner och tolkningar av episod 10 kom vi fram till att Sara letade efter en tangent som 

kunde sudda ut bokstaven som råkade bli fel. Då hon inte klarade av att sudda ut bokstaven 

genom att trycka på till exempel mellanslag började hon istället trycka på olika tangenter i 

ospecifik ordning.  

  Genom att Nina och Emma inte lyssnar fullt ut på datorns instruktioner, i episod 

11 och istället drar egna slutsatser om hur spelet fungerar, leder detta till en problematik då de 

ska lösa uppgiften. Precis som Lindroth (2004) hävdar kring ett planlöst användande, kan vi 

här se resultatet utifrån ovanstående exempel. Hade det funnits någon som uppmanat barnen 

till att följa datorns instruktioner, hade övningen gällande prepositioner kunnat få en större 

mening   

  I våra reflektioner kring episod 12 anser vi att om en pedagog hade varit 

närvarande och hört denna diskussion kring banans form hade ett lärorikt samtal kunnat ta en 

stor plats som sedan kunde vidareutvecklats ännu längre. Då pedagogerna inte prioriterar 

datorspel särskilt högt kan detta kopplas Johansson (2000) som menar att det ofta är 

pedagogerna som avgör vad som är bra respektive dåligt lärande. Säljö (2000) menar att 

människor lär i samspel med andra och talar om den merkompetenta individen i samspelet. 

Det kan vara ett barn, en pedagog eller någon annan som ingår i samspelet som utgör ett stöd 

för barnet i dess lärande. Barnen lär av varandra, men i vissa lägen kunde vi se att pedagogens 
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kunskap kring datorer och närvaro i rummet där datorn befann sig saknades. 

 

6.1.6 Miljön kring datorn 

I avsnittet nedan följer tankar från pedagogerna kring datorns placering. 

Utdrag ur intervju 1 fråga 6. 

Hur kom ni överens om vart ni skulle placera datorn? 

Pedagogen menar att de tillsammans i arbetslaget tittade på vart den kunde placeras på 

bästa sätt. Där skulle finnas möjligheten för barnen att sitta tillsammans samtidigt som 

barnen skulle ha chansen att vara ensamma vid datorn. Den var tidigare placerad inne i 

ett rum där det inte gick att stänga dörren, pedagogerna upplevde då att detta ledde till 

fler konflikter då det inte fanns samma möjlighet för barnen att sitt färre framför den. 

Hon menar även att den placering som datorn har idag föll sig naturligt, då de andra 

rummen fyllde en annan funktion. 

Utdrag ur intervju 1 fråga 3. 

Finns där en tidsgräns eller ett max antal barn som får sitta vid datorn? 

Pedagogen menar att det inte finns någon tidsgräns, är det många som vill spela sätter 

de äggklockan ibland. De har heller ingen gräns för hur många som får sitta vid datorn 

samtidigt, det ända kravet som finns är att det ska fungera och gör det inte det så får 

några av barnen gå bort och vänta på sin tur. 

Enligt Ljung- Djärf (2004) finns det tre olika sätt att se på datorn i verksamheten. De tre olika 

är ett hot mot andra aktiviteter (som innefattar att andra aktiviteter värdesätts högre och 

pedagogerna involverar sig helst inte i datoranvändandet), ett tillgängligt val (som innefattar 

att barnen får använda den vid intresse och pedagogerna ser datorn som ett verktyg för 

samspel) och ett viktigt inslag i verksamheten (som innefattar synen av datorn som en viktig 

del av vardagen och där pedagogerna är involverande i barnens datoranvändande). Genom 

utdrag ur intervju 1 fråga 6 visar det sig att pedagogerna har tänkt till kring datorns placering, 

och att de vill fylla vissa funktioner och val av barnen med tanke på deras önskningar. Även 

Holloway och Valentine (2003) tar upp tre aspekter som utgör vilket värde datorn får 

beroende på dess placering, vem som använder den och hur den används.  

  Datorn är en artefakt som har en förmåga att skapa samspel mellan människor 

vilket är något som Linderoth (2004), Ljung-Djärf (2004), Söderlund (2000) och 
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Alexandersson (2011) är eniga om. Detta är även något som pedagogerna på förskolan i vår 

studie har uppmärksammat och värdesätter högt vilket kan urskiljas i utdrag ur intervju 1 

fråga 3, då det inte finns någon gräns på hur många barn som får sitta vid datorn samtidigt. 

 

6.1.7 Kulturen 

Under observationerna på förskolan visade det sig att datorspelskulturen inte utmärkte sig 

lika starkt som till exempel annan populärkultur gjorde. Därmed valde vi att titta närmare på 

båda dessa delar vilka presenteras nedan. 

Episod 13. Karolina sitter i målarrummet tillsammans med några barn och en pedagog. 

Petra vänder sig mot pedagogen Anna-Karin och tilltalar henne. 

– Ja? frågar Anna-Karin. 

– Jag har tittat på Fantastic Form, berättar  Petra. 

Anna- Karin tittar på Karolina och rycker lätt på axlarna samtidigt som hon säger att 

hon inte vet vad det är för något. 

– Har du sett på Fantastic Four? Frågar Karolina. 

Petra började genast beskriva kortfattat vilka olika utmärkande egenskaper som 

karaktärerna i filmen har. Medan Petra och Karolina fortsätter sin konversation hjälper 

Anna-Karin de andra barnen med deras pyssel. 

– Hon blir jättelång, visar flickan genom att dra ut båda sina armar. 

– Vad är det som är långt? Armen? Frågar Karolina. 

– Jag han har jättelång arm, säger flickan och fortsätter beskrivningarna. Hon försvinner 

här, säger Petra och visar med sin hand framför sitt ansikte. 

– Vet du vad det heter? Frågade Karolina. 

– Nej, svarar flickan. 

– Osynlig, berättar Karolina. 

– Osynlig, upprepar Petra. Hon är osynlig, man ser bara kläder. Han har eld. Han är 

jättestark (två andra karaktärer). Du ska få se Fantastic Form, jag har den hemma, säger 

hon till en flicka bredvid sig.  

Anna-Karin kommer tillbaka till Petra och blir återigen en del av samtalet. 

– Har du sett den? Vad handlar den om? Frågar Anna- Karin plötsligt. 

Något sker i bakgrunden vilket gör att barnen går dit för att kolla och samtalet avslutas. 

 



38 
 

Episod 14.  

– One, two, three säger Emma. 

– Kan du engelska? Frågar Michelle. 

William vänder sig om och säger att han också kan. Likaså Petra. 

– Kan du räkna på engelska? Frågar Michelle Petra. 

– One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, säger hon. 

Episod 15. Esma sitter själv vid datorn. Hon undersöker datormusen samtidigt som hon 

tittar ner i knät. Hon inte vet hur man gör för att starta upp spelet igen. Pedagogen 

iakttar Esmas förvirring och upprepar för henne att hon måste trycka. När pedagogen 

upptäcker att Esma inte kan hantera datormusen så går hon fram för att hjälpa henne. 

– Det kan vara lite klurigt med tekniken, hur man ska använda datormusen, säger 

Michelle. 

Pedagogen instämmer och säger att barn idag är uppväxta med datorn från väldigt tidig 

ålder. 

Under tiden har Esma istället intresserat sig för lasern under datormusen. Hon lyfter och 

undersöker föremålet för att sedan vända sig om mot oss i rummet. 

– Det funkar inte, säger hon och tittar ner i golvet. 

– Fungerar det inte? frågar Michelle och reser sig upp för att visa hur hon ska hålla i 

datormusen och hjälpa henne komma till menyn. 

– Du får trycka på något annat istället, säger pedagogen samtidigt till Esma. 

– Du kan exempelvis trycka här, säger Michelle och drar med fingret över skärmen. 

– Esma tittar upp mot skärmen. Sedan tittar hon ner på tangentbordet och upp mot 

skärmen igen. Nu gör hon samma rörelse med fingrarna som Michelle på skärmen. 

– Nej, här kan man inte trycka, du får använda datormusen för att komma vidare. Säger 

Michelle som återigen visar hur hon ska hålla handen på datormusen för att kunna styra. 

– Mamma, kolla! Säger Esma till sin mamma som befinner sig i rummet.  

När hon undersökt spelet en kort stund vänder hon sig om igen. 

– Det funkar inte mamma! Hon hoppar ner från stolen och går ut ur rummet tillsammans 

med sin mamma. 

 

Utdrag ur intervju 2 fråga 2.  

Hur tänker ni kring vad som är legitim kunskap/lärande? Går det att använda sig utav 

populärkultur i lärande syfte eller är det endast ett komplement vid sidan av? 
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Pedagogen menar att populärkultur är väl användbart på grund av att det är den som 

verkligen fångar barnen. Det som ingår i populärkulturen är barnens egna intressen. 

Pedagogen berättar om ett gäng pojkar som gick på förskolans andra avdelning för ett 

tag sedan. De hade ett oerhört intresse för leksakerna ”Gormiti”, för att fånga deras 

intresse skapades ett ”Gormiti-rum” på förskolan där pedagoger och barn hjälptes åt att 

inreda, det köptes även in leksaker som tillhörde ”Gormiti” som alltid fanns tillgängliga 

på förskolan. 

 

Utdrag ur intervju 2 fråga 3.  

Om barnen samtalar om filmer de har sett eller datorspel som de har spelat, hur förhåller 

ni er då? Försöker ni lyfta fram samtalet vidare? 

 

Pedagogen menar att barnen inte pratar särskilt ofta om just datorspel. Däremot filmer 

samtalas det ofta om, barnen berättar om filmer de har hemma eller om de har varit och 

sett en film på bio. Vissa av filmerna känner pedagogerna till och kan samtala kring 

med kännedom. De filmer de inte känner till brukar de fråga om och uppmanar barnen 

till att berätta vad den handlar om. Pedagogen menar att detta är en del av barnens 

intresse som kommer hemifrån och det är alltid är intressant att sätta sig in i dessa delar. 

 

Utdrag ur Intervju 2 fråga 4. 

Hur tar ni tillvara på datorspelkulturen? Får barnen ta med sig spel, filmer, leksaker som 

de kan visa för de andra barnen? 

 

Pedagogen berättar om att de anordnar speciella leksaksdagar för barnen. I vanliga fall 

uppmanar de inte barnen att ta med sig olika leksaker till förskolan, men dessa dagar får 

de ta med sig och visa upp de leksaker de vill. Dessa brukar anordnas ungefär två 

gånger per termin, eller när pedagogerna hör att det finns ett stort intresse hos barnen. 

Spel och filmer får inte barnen ta med sig och använda eller visa på förskolan i och med 

upphovsrätten. 

 

Utdrag ur intervju 2 fråga 6.  

Visar barnen ett intresse av att uttrycka sig av populärkulturen genom att tala om det, 

sjunga, måla eller att leka det? 
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Pedagogen menar att barnen visar ett intresse av att uttrycka populärkulturen, då detta är 

barnens eget intresse. 

 

Utdrag ur intervju 2 fråga 7.  

Syns barnens populärkultur i deras lek? Händer det att de leker samma lek flera gånger? 

 

Pedagogen menar att populärkulturen kan synas i leken, men det kan vara lite till och 

från. Ibland syns den mer, speciellt om det är många som gillar samma sak. Då har fler 

en större kunskap kring ämnet och det finns fler som kan vara med och hålla leken vid 

liv. Det kommer speciellt i samband med leksakskatalogerna, då barnen sitter och tittar 

och diskuterar tillsammans vad de önskar sig. Detta är även ett ypperligt tillfälle för 

pedagogerna att lära sig mer om barnens populärkultur, då det finns bilder på det som de 

tycker om och de kan förklara utifrån det barnen ser. 

 

Om vi återgår till episod 13 kan det kopplas till att pedagogens egen bristande kunskap inom 

ämnet kan ha varit en orsak till att hon inte valde att ta upp en fortsatt diskussion med barnet, 

vilket Ljung-Djärf (2004) tar upp då hon talar om hur pedagogens eget förhållningssätt 

antingen kan främja eller hämma barnets utveckling. Ljung-Djärf nämner en skyddande, 

stödjande eller vägledande miljö som pedagogen kan förhålla sig till. Anna-Karin undvek 

samtalsämnet på grund av bristande kunskap och på så vis gick hon miste om tillfällen att 

öppna upp för vidare samtal med barnen i målarrummet. Pedagogen hade här en möjlighet att 

ge barnet utrymme att få berätta och informera de andra barnen om vad hon hade sett på 

filmen. Å andra sidan menar Jenkins (2008) att pedagoger får vägledning gällande hur de ska 

förbjuda och begränsa barns medieanvändning. Men däremot är det sällan de får råd och tips 

på hur de ska hjälpa barnen att skapa en meningsfullhet i deras användande.  Dock menar en 

annan pedagog i en intervju att de i vanliga fall försöker lyfta det barnet tar upp, och har viljan 

att lära mer. 

  Jenkins (2008) tar upp Pokémon-kulturen i sin avhandling, han menar att det 

inte finns någon fast källa att söka information i om Pokémon, utan informationen söks upp på 

olika ställen, där individer med ett delat intresse kan mötas och delge varandra information, 

men samtidigt kunna bidra till sin egen expertis i ämnet. Detta kan kopplas till utdrag ur 

intervju 2 fråga 7 gällande barnens lek kopplad till populärkulturen. Då flera barn besitter 

kunskap i ett specifikt ämne kan de delge varandra och ibland även tillföra något nytt, detta 

kan medföra en längre och mer utvecklad lek.  
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  Jenkins (2008) tankar kring språkligafärdigheter stödjer även Rönnberg (2008), 

som menar att barn har lätt att ta till sig språk och att TV- och datorspel kan bidra till detta, 

men att den främsta orsaken kan vara då svenskar väljer att inte dubba alla filmer utan 

använder sig utav textremsor då den som tittar på filmen aktivt hör det språk de talar. Även 

om barnen inte kan läsa än, så här de engelska i stor utsträckning på TV. Detta är en av våra 

teorier till deras utvecklade kunskap, se episod 14. 

  Jenkins (2008) tar upp ett exempel ur sin fältstudie gällande Harry Potter, där 

barnen i studien fick skapa ett eget rum på Hogwarts. Detta rum skulle hjälpa barnen att möta 

och ta del av de regler som gällde men även de olika karaktärerna. Han menar vidare att barn 

behöver rollspela för att kunna skapa en helhet och en djupare förståelse i ämnet. I utdrag av 

intervju 2 fråga 2 med den ena pedagogen berättade hon om ett par pojkar som gick på den 

andra avdelningen sedan en tid tillbaka. De hade ett väldigt stort intresse för Gormiti och i 

samverkan med pedagogerna skapade barn och pedagoger ett Gormiti rum. De inredde 

tillsammans rummet och pedagogerna valde att köpa in egna figurer till förskolan. Författaren 

menar att denna typ av rollspel gör att barnen har lättare att förstå sammanhang och utbyta 

kunskaper. Han menar även att genom detta samspel utvecklar barnen språkliga färdigheter, 

färdigheter som redan värderas högt inom skolans värld.  

  Söderlund (2000) diskuterar skolans roll i att medverka till att eleverna lär sig att 

hantera IT för att motverka klyftor i samhället. Även Lpfö98 (reviderad 2010) tar upp detta 

gällande förskolan. De menar att barnen ska vistas i en utvecklande miljö som stimulerar och 

hjälper dem att lösa problem i det föränderliga samhälle som vi lever i. I episod 15 tolkar vi 

det som att då Esma inte vet hur musen ska användas försöker hon styra datorn genom att röra 

på skärmen. Detta kan vara ren okunskap, eller så bygger detta på tidigare kunskap som 

involverar touch screen. Dock ser man då att det är av stor vikt att ge barnen en relevans i 

deras datoranvändande.  

 

6.1.8 Populärkulturen på väggarna 

Under fältstudien tittade vi även efter vad som fanns dokumenterat på väggarna med 

inriktning på datorspels- och populärkultur.  

 

Utdrag ur intervju 2 fråga 1. 

Hur väljer ni vad som ska sättas upp på väggarna och synas offentligt på förskolan? 

 



42 
 

Pedagogen menar att när barnen skapat något som är bra så frågar pedagogen barnet om 

det är ok att deras skapelse sätts upp på väggen eller in i deras pärm. Om barnet 

godkänner så sätts det upp på väggen. Barnens populärkultur visar sig ganska tydligt 

och det finns olika trender som följer med. Just nu på denna förskola är ”PetShop” och 

barbiedockor de leksaker som diskuteras mest. Pedagogen menar även att saker de får 

skickade på internmailen om tillexempel olika evenemang som anordnas sätts upp på 

väggen som en information till föräldrarna.  

 

Då en av delarna i vårt arbete var att uppmärksamma kulturen tittade vi på vad som fanns 

dokumenterat på väggarna på förskolan. Pedagogen uttryckte att när barnen skapat något bra 

ifrågasattes ett godkännande från barnet för att sedan sätta upp detta på väggen. Det vi kunde 

se på väggarna i form av populärkultur, var bland annat en musikuppvisning där barnen hade 

imiterat artister som Veronica Maggio, Erik Saade och The Moniker. En annan 

dokumentation som fanns på en av väggarna ute i tamburen, byggde på en fråga som ett av 

barnen hade ställt. Frågan löd: får man verkligen fyrkantiga ögon av att se på TV, vilket 

pedagogerna undersökte tillsammans med barnen. Först hade de tittat på TV tillsammans 

under en specifik tid, därefter hade det följt upp detta genom att titta sig själva i spegeln. 

Senare provade de även vad som skedde med ögonen efter att de hade tittat på en datorskärm.  

 

6.1.9 Barns syn på datorn 
Nedan nämns ett exempel på hur barnen pratar kring datorn. 

 

Episod 15. Fem barn sitter vid datorn. De pekar och skrattar åt figurerna i spelet och de 

talar om bland annat rumpor, snoppar och blöjor. 

– Datorn blir ledsen, säger Sara. 

– Blir datorn ledsen? Frågar Michelle men får inget svar. 

– Har datorn känslor? Frågar Camilla. 

– Datorn blir ledsen, man får inte säga bajskorv på dagis, svarar Sara. 

Johansson (2000) menar att förskolebarn befinner sig i det metafysiska stadiet då det ser 

datorn som ett likvärdigt fenomen som känner empati. När Sara svarade på vår fråga gjorde 

hon det väldigt tyst, de andra barnen i rummet ansåg att inte datorn hade några känslor men 

Sara som agerade ägaren i denna situation fick sista ordet i diskussionen. 
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6.2 Sammanfattning 
Här nedan följer en sammanfattning utav resultat och analys delen. 

 

Ur våra empiriska delar har vi kunnat se att trots att pedagogerna sällan medverkade vid 

datorn tog sig barnen an uppgifterna och löste dem på ett strategiskt sätt. Ofta samarbetade de 

fram en lösning tillsammans. Dock medförde detta i många lägen att barnen byggde en 

strategi i hur de skulle klara av spelets uppgifter, istället för att reflektera och bemästra de 

delar som var tänkta med uppgiften.  

 De barn som hade en större kunskap kring dator och datorspelande tog för sig 

mer kring datorn. Då pedagogerna inte fanns närvarande kring datorn förblev det så att de 

barn med större kunskap tog över. Hade pedagogerna medverkat vid datorn på ett aktivt sätt 

hade de kunnat hjälpa de barn med färre kunskaper i deras användande och även uppmuntra 

ett ökat samarbete mellan barnen.  

 I diskussion och intervju med barnen visade det sig att de hade en tidigare 

kunskap i ämnet, dock var inte datorspel något som barnen på förskolan talade om själva, 

därmed var det svårt att urskilja hur utbredd deras datorspelkultur var. Vi upplevde därför att 

datorspel och datorspelkulturen sammanfogades och vi kunde se barnens kultur genom 

exempelvis lek, kläder, diskussioner. 

 Pedagogerna på förskolan visade och talade om för oss att datorn inte 

prioriterades särskilt högt i verksamheten, och ett stående argument var barnens användande 

utav datorn hemma. I diskussion och intervju med pedagogerna visade det sig att de ställde 

sig positiva till datoranvändandet. Även om vi inte kunde se det i deras agerande så framgick 

det tydligt att de ändå reflekterade aktivt kring datoranvändandet på förskolan. Problematiken 

hos pedagogerna verkade dock bero på osäkerhet och okunskap i ämnet.  

 En intressant aspekt var att Ljung-Djärfs avhandling, en av de studier vi har 

använt oss utav väldigt aktivt är från år 2004, vilket betyder att den utgavs för åtta år sedan. 

Tekniken har gått framåt och det känns väldigt oroväckande att denna avhandling fortfarande 

håller en sådan relevans gentemot denna förskola.  
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7. Diskussion 

Vårt övergripande syfte med denna studie var att belysa hur datorspelsanvändande kom till 

uttryck på en förskola och vilken betydelse det gavs i den pedagogiska verksamheten.  

Här nedan följer de delar som har varit mest utmärkande för vår studie och som vi vill 

diskutera vidare.  

En av våra frågeställningar gällde pedagogernas medverkan i datorspelsanvändandet. Vi 

kunde under våra observationer se att pedagogerna inte medverkade vid datorn särskilt 

mycket. De startade upp datorn under tystnad och förde ingen fortsatt dialog med barnen. Då 

vi såg pedagogerna medverka i andra aktiviteter med barnen upplevde vi att deras intresse och 

närvaro på ett annat sätt. Med det menar vi att pedagogerna integrerade mer aktivt med 

barnen, då mer djupgående samtal fördes mellan barn-pedagog. Vi märkte även att barnen 

ansåg att det var naturligt att pedagogerna var frånvarande vid deras datoranvändande. Om de 

uppstod problem i andra aktiviteter till exempel då barnen pärlade, gick de till pedagogerna 

för att få hjälp, viket inte inträffade då de satt vid datorn. Utifrån dessa tolkningar vi har gjort, 

funderar vi kring varför vi kunde se en sådan skillnad mellan aktiviteterna. I diskussioner 

sinsemellan kom vi fram till att det möjligtvis kunde finnas tre bidragande faktorer till varför 

det var en sådan skillnad mellan olika aktiviteter. Vi diskuterade huruvida datorn inte anses 

vara en naturlig aktivitet i förskolan. Detta resonemang grundar vi på tankarna kring en 

tidsbegränsning vid datorn. När vi kom ut på förskolan fick vi bekräftat att datorn inte 

prioriterade särskilt högt av pedagogerna. En fråga vi ställde till pedagogerna var huruvida det 

fanns en tidsbegränsning på hur länge barnen fick sitta och spela datorspel. Till exempel om 

en studie istället hade haft fokus på barns läsning, hade man då diskuterat en tidsbegränsning 

för barns läsning? Eller om en studie hade fokuserat på barns skapande, diskuterar man då om 

hur länge man ska sätta äggklockan på för att begränsa när barnen har målat klart? Med detta 

menar vi att vissa frågor man ställer sig kring datorn ställer man sig inte gällande andra 

aktiviteter på förskolan och något vi personligen anser är att datorspelande i förskolan ännu 

inte är fullt accepterat. En annan aspekt som vi tror spelar in gällande då barnen inte frågar 

om hjälp vid datorspelandet är pedagogernas inställning till datorspel. Antingen känner 

barnen av att pedagogerna inte prioriterar datorspel särskilt högt eller så kan det bero på att 

barnen känner att pedagogernas kunskaper inom detta inte är tillräckligt breda. En tredje 

möjlig aspekt kan vara att barnen från början har fått göra upptäckande kring datorn och 

datorspel självständigt och därigenom arbetat fram ett flertal strategier för att ta sig förbi de 

olika hinder som uppstått. I diskussioner sinsemellan kom vi även fram till att datorspel som 

fenomen kommer ta ett tag innan det blir fullt accepterat som en naturlig del av den 

pedagogiska verksamheten. Precis som vi nämnt tidigare i arbetet handlar konvergens om hur 
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mediesamhällets ständiga framväxt innebär att pedagogerna bör bli mer medvetna i barns 

populärkultur för att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper de bär med sig utifrån ett 

samhällsperspektiv. För att detta ska bli en naturlig del av förskolan vilar en stor tyngdpunkt 

på pedagogerna men även på förskolechef och andra högt uppsatta individer inom förskolans 

värld, gäller det att arbeta med attityder gentemot den digitala tekniken och istället finna de 

positiva och användbara för att bidra till fortsatt utveckling. Samtidigt som det bör finnas en 

medvetenhet kring de nackdelar som mediet för med sig.  

  I observationerna kunde vi se hur barnen intog olika roller vid datorn och även 

hur deras kunskap och erfarenhet varierade mellan barnen. Det vi kunde uppmärksamma med 

vår studie var hur barnen närmade sig datorn utifrån sina tidigare erfarenheter. Ett barn visste 

exempelvis inte hur hon skulle hålla datormusen för att styra sig vidare i spelet. För detta barn 

blev utmaningen inte det som fanns i spelet utan snarare det grundläggande användandet av 

datorn och dess funktion. Medan ett annat barn i nästan samma ålder visade en större kunskap 

kring datorn. Han visste dels hur han skulle starta upp datorn, sätta igång högtalarna, starta 

upp spelet samt var han skulle trycka för att ta sig vidare till spelets meny. Våra diskussioner 

kring dessa två exempel rör vad skillnaden kan bero på. En tänkbar förklaring till detta kan 

vara barnens egna intressen samt hur hemmiljön kan påverka. Om barnet har funnit ett 

intresse kopplat till datoranvändandet anser vi att det faller sig naturligt att barnet kommer 

undersöka och utforska datorns olika möjligheter. Däremot kan barnet som inte har erövrat 

datorns grundläggande egenskaper vara mer försiktig i datoranvändandet och påverka barnets 

attityd gentemot datorn. De barn som inte har erövrat datorn kan vara i behov av stöd då de 

möter datorn för att utveckla en trygghet och ett intresse kring detta. Vi anser då att förskolan 

kan utgöra en arena för barnet då det finns möjlighet till stödjande pedagoger men även 

samspel kring datorn tillsammans med andra barn. Återigen kommer vi tillbaka till 

pedagogernas roll kring datorn och deras inställning och attityd till datorn, då pedagogerna 

har huvudansvaret i hur de bemöter de olika aktiviteterna på förskolan.  

  Datorspelskulturen var en del av kulturen på förskolan dock visade den sig 

endast i samband med och kring datorn. I övriga aktiviteter som inte var kopplade till datorn 

hade vi svårt att urskilja vilka delar som hörde till populärkulturen och vilka som skulle kunna 

höra samman med datorspelskulturen. Under barnens lek var pedagogerna närvarande och 

aktiva, de lekte och skämtade med barnen och i våra tolkningar av det vi såg verkade de 

glädjas av samspelet. Dock samspelade aldrig pedagogerna med barnen kring datorn och vi 

upplevde att datorn ansågs vara en enskild aktivitet. Med andra ord hade leken en högre 

prioritering än datorspelet som aktivitet. Samtidigt som datorspelet hade en låg prioritet, vill 
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vi belysa hur pedagogerna värdesatte leken i sin verksamhet och att även vi anser att det bör 

vara ett viktigt inslag i verksamheten. Vi tre är eniga om att vi mötte aktivt reflekterade 

pedagoger som strävade efter att utveckla sin verksamhet och utmana barnen. Med denna 

insikt anser vi att pedagogerna utifrån sin kompetens och förmåga hade kunnat stödja barnen 

kring datorn genom att öppna upp för en dialog och bli en del av datorspelskulturen, istället 

för att exkludera sig själva. 

 

7.1 Metoddiskussion 
Här nedan följer en diskussion gällande vårt val av metod, samt vilka för- och nackdelar de 

har medfört under våra observationstillfällen på förskolan. 

För att kunna besvara våra frågeställningar, har vi under vår studie förhållit oss till olika 

metoder, syfte har hög trovärdighet och tillförlitlighet. De metoder och tillvägagångssätt vi 

har använt oss utav har varit filmkamera, fältanteckningar från observationer och intervjuer. 

Anledningen till att vi har använt oss utav både våra fältanteckningar och filmkameran beror 

på att vi vill fånga upp sådana tillfällen med kameran som vi riskerade att missa med 

anteckningarna. 

Fältanteckningar har fungerat som ett väl fungerande metodval, i mening att det 

är enkelt att ta med sig skrivblocket och pennan i alla miljöer på förskolan, utan en 

tidskrävande förberedning som andra metoder kan ta. Med olika miljöer menar vi 

inomhusmiljön och dess olika rum, samt utomhusmiljön på förskolans utegård. En märkbar 

nackdel med att föra fältanteckningar uppkom då barnen behövde hjälp med olika saker under 

och medförde därför att vi vid ett par tillfällen fick avbryta våra observationer för att hjälpa 

dem. Med andra ord kunde det vara krångligt att skriva och anteckna under de tillfällen som 

barnen ville ha hjälp. 

Fördelar med att använda en filmkamera i observationssyfte har visat sig vara en 

väl fungerande metod, för att fånga upp både samtal, ageranden och interaktioner som sker i 

rummet. Vi presenterade kameran för barnen redan under första tillfället vid 

morgonsamlingen och demonstrerade dess funktion, samt vad vårt syfte var med att använda 

den på förskolan. När vi bearbetade filmmaterialet upptäckte vi sådana saker som inte fanns 

med i våra anteckningar och på sätt har det visat sig vara en informationsrik metod att utgå 

ifrån. Även om vi anser att det finns fördelar med att använda filmkameran upptäckte vi att 

det också finns nackdelar. En nackdel är att det är tidskrävande att förbereda filmkameran då 

det gäller var den ska stå för att fånga upp det som sker i rummet eller vid en specifik 

placering i rummet, samt förse den med tillräckligt batteri och ström.  
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  Vid det första tillfället använde vi oss utav en kamera som först var placerad ca 

tre meter bort från datorn, högre upp på en hylla riktad mot dess skärm. Sedan valde vi att 

omplacera kameran närmare datorn på en fönsterkarm, precis bredvid datorn, för att kunna 

observera de detaljer som pågick i spelet samt barnens kroppsspråk och samspel. Vid 

bearbetningen av all inspelad data upptäckte vi genom ljudupptagningen att vi hade missat de 

tillfällen som pedagogerna kom in i rummet eller stod i dörröppningen för att samtala med 

barnen. Av den anledning bestämde vi oss för att använda två kameror istället, för att kunna 

fånga upp både det som skedde vid datorn samt rummet i helhet. 

Därefter som en komplettering till vår insamlade data följde vi upp med en 

intervju med en av pedagogerna på förskolan, då vi ville veta mer om hur de tänker kring 

användandet av datorn i förskolan. Intervjun ägde rum ett par dagar efter vår fältstudie var 

över. Fördelar med att intervjua är bland annat för att direkt kunna fråga pedagogen om dess 

egna tankar åsikter kring det fenomen som vi forskar kring. Pedagogen kan på så sätt bidra 

med nya tankar och funderingar för att ge oss en större förståelse över hur de förbereda oss 

kring barnens datorspelande och hur de värderar datorspel i förhållande till verksamhetens 

övriga aktiviteter. Liksom allt annat finns det även nackdelar med att intervjua och det har vi 

haft i åtanke då vi har formulerat våra intervjufrågor. Något som vi ansåg var viktigt var att 

ställa så pass öppna och tydliga frågor som möjligt, för att undvika att styra frågorna samt att 

pedagogen skulle missuppfatta dem. Vi genomförde ännu en intervju som var inriktad på 

förskolans datorspel- och populärkultur. Även där har vi strävat efter att formulera och ställa 

öppna och tydliga frågor. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Med vår studie har vi forskat kring hur datorspel kommer till uttryck på en förskola och 

vilken betydelse det ges i den pedagogiska verksamheten. Vårt fokus har främst varit riktat 

utifrån ett pedagogperspektiv, det vill säga hur pedagogerna medverkande vid barnens 

datorspelande, hur datorspelsanvändandet kom till uttryck, samt hur datorspelskulturen kom 

till uttryck i förskolans verksamhet. Något som vi upptäcker eller dokumentation och genom 

samtal eller lekar. Men däremot förstod vi att det ändå fanns ett visst intresse från barnens 

sida och det fanns en efterfrågan av att få spela datorspel från några barn. Hur kommer det i 

sådana fall sig att det inte finns någon datorspelskultur på förskolan? Kan pedagogernas 

bristande kunskap och intresse ha varit orsaken till detta. Som förslag till fortsatt forskning 

hade vi gärna studerat vidare kring denna tankegång och forskat kring hur pedagogers egna 

förhållningssätt antingen kan främja eller hämma barns utveckling. 
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9. Bilagor 
Här under finner ni våra samlade bilagor som innefattar information till föräldrar och 

förskolechef, samt intervjufrågor. 
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Bilaga 1 Informationsbrev till föräldrarna 
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Bilaga 2 Föräldrarnas godkännande av barnens deltagande 
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Bilaga 3 Informationsbrev till förskolechefen 
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Bilaga 4 Intervju gällande datoranvändning och pedagogernas medverkan. 

 

Intervju 1 

Gällande datoranvändning och pedagogernas medverkan. 

 

Fråga1. 

Hur och varför väljer ni just de datorspel som finns på förskolan idag? 

Fråga2. 

Får barnen bestämma när de ska spela? Finns där en förfrågan? 

Fråga 3. 

Finns där en tidsgräns eller ett max antal barn som får sitta vid datorn? 

Fråga 4. 

Hur ser ni på att barnen upplever att ni inte är med vid datorn? 

Fråga 5. 

Vilket värde sätter ni på datorn? 

Fråga 6. 

Hur kom ni överens om vart ni skulle placera datorn? 

Fråga 7. 

Hur introducerar ni datorspel för barnen? Eller är det barnen som introducerar det för er? 
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Bilaga 5 Intervju gällande datorspelskultur och populärkulturen 

Intervju 2 

Gällande datorspelskultur och populärkulturen. 

 

Fråga 1. 

Hur väljer ni vad som ska sättas upp på väggarna och synas offentligt på förskolan? 

 

Fråga 2. 

Hur tänker ni kring vad som är legitim kunskap/lärande? Går det att använda sig utav 

populärkultur i lärande syfte eller är det endast ett komplement vid sidan av? 

 

Fråga 3. 

Om barnen samtalar om filmer de har sett eller datorspel som de har spelat, hur förhåller ni er 

då? Försöker ni lyfta fram samtalet vidare? 

 

Fråga 4. 

Hur tar ni tillvara på datorspelkulturen? Får barnen ta med sig spel, filmer, leksaker som de 

kan visa för de andra barnen? 

 

Fråga 5.  

Använder ni datorn i lärande syfte? 

 

Fråga 6. 

Visar barnen ett intresse av att uttrycka sig av populärkulturen genom att tala om det, sjunga, 

måla eller att leka det? 

 

Fråga 7.  

Syns barnens populärkultur i deras lek? Händer det att de leker samma lek flera gånger? 

 

 

 


