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Abstract 

Detta arbete handlar om edutainmentprogram (d.v.s. datorprogram som syftar till någon 

form av läroprocess (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001)) i förskola och i 

grundskola. Arbetets syfte är att studera hur pedagoger i förskola och grundskola 

beskriver användandet av edutainmentprogram i sin verksamhet och hur de resonerar 

kring detta. Utifrån vårt syfte har vi ställt följande frågor.  

• Hur beskriver pedagogerna i förskola och grundskola sin inställning till 

edutainmentsprogramens betydelse för lärande?  

• Hur resonerar pedagogerna i förskola och grundskola kring integreringen av 

edutainmentprogram i den dagliga verksamheten?  

För att få svar på våra frågor genomförde vi en kvalitativ undersökning där vi intervjuade 

åtta pedagoger i förskolan och grundskolan. Resultatet visar att pedagogerna uttrycker sig 

genomgående positivt kring användandet av edutainmentprogram för barns lärande. Dock 

finns det skillnader i vad pedagogerna säger att barnen lär sig. Det finns även en skillnad i 

vad pedagogerna har för syfte med aktiviteten.  

Integreringen av edutainmentprogram skiljer sig åt mellan förskolan och grundskolan, då 

man har en mer uttalad integrering i grundskolan.  

Analysen är gjord med utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att 

resultatet tolkas mot bakgrund av att förskolan och grundskolan utgör olika sociala 

praktiker. 

Ämnesord: Edutainmentprogram, Förskola, Grundskola, Sociokulturellt perspektiv  
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1 Inledning 

Det här arbetet handlar om hur pedagoger i förskola och grundskola beskriver användandet av 

edutainmentprogram i sin verksamhet och hur de resonerar kring detta. Edutainmentprogram 

är beteckningen på en rad olika typer av produkter för datorer vars gemensamma nämnare 

syftar till någon form av läroprocess (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). I arbetet 

används benämningen pedagoger för yrkestitlarna barnskötare, förskollärare, fritidspedagog 

och grundskollärare. För att underlätta för läsaren har även vi valt att genomgående använda 

benämningen barn oavsett om det är förskolebarn eller grundskoleelever som åsyftas. I detta 

kapitel finns en bakgrund, en definition av begreppet edutainmentprogram, syfte samt arbetets 

disposition.  

1.1 Bakgrund 

Det har bedrivits en hel del forskning om barn och datorer och under vår verksamhetsförlagda 

utbildning, VFU, har vi sett att det finns olika sätt att använda och resonera kring datorer och 

edutainmentprogram.  

Det har satsats mycket pengar på datorer i förskolor och grundskolor under det senaste 

decenniet men forskningen inom området är splittrad och det råder delade meningar om 

huruvida edutainmentprogram bör användas i förskolan och grundskolan eller inte (se 

exempelvis Ellneby, 2005; Linderoth, 2004). Flera forskare menar att det är nödvändigt att 

programmerare och pedagoger samarbetar mer för att edutainmentprogram av god kvalitet ska 

kunna utvecklas (Appelberg & Eriksson, 1999; Rognhaug, 1996). Även Ellneby (2005) och 

Linderoth (2002) tar upp problemet att datorspelsindustrin styrs av så starka kommersiella 

krafter. Johansson, Hildén, Nilsson och Thorell (2001) skriver dock att den svenska 

datorspelsindustrin tar tillvara pedagogers erfarenheter och många av idéerna kommer från 

just denna yrkesgrupp. Samma sak gäller dock inte de datorspel som kommer från 

internationella företag.  
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Läroplanerna för grundskolan och förskolan säger följande om användningen av datorer i 

verksamheten: 

I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) går det att läsa att IT ska vara ett redskap i det 

pedagogiska arbetet. Detta innebär bland annat att skolan ansvarar för att alla barn efter 

genomgången grundskola har kunskaper om medier och deras roll och kan använda 

informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande. För förskolan innebär 

uppdraget enligt Lpfö 98 att ”multimedia och informationsteknik kan användas såväl i 

skapande processer som i tillämpning” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 10). 

Uppdraget att använda datorer i verksamheten som ett redskap för lärande är alltså tydligt 

formulerat i styrdokumenten och under vår VFU har vi sett att pedagogerna bland annat 

använder sig av edutainmentprogram för att genomföra detta uppdrag. Men hur är då synen på 

användandet av edutainmentprogram som verktyg för lärande i förskolan och grundskolan? 

Vilka för och nackdelar ser pedagogerna och hur resonerar de när det gäller 

edutainmentprogrammens betydelse för barnens lärande och programmens plats i 

verksamheten? Finns det en övertro på programmens pedagogiska möjligheter eller en rädsla 

för att programmen skulle kunna vara skadliga?  

1.2 Edutainmentprogram 

Ordet är en kombination av education och entertainment och betecknar ett program, oftast ett 

spel, som är både lärorikt och underhållande (Oxford American Dictionaries).  

Programmen skiljer sig mycket ifrån varandra, här finns olika typer av spel och interaktiva 

element, men lärandet står i centrum (Alexandersson m.fl., 2001). Dessa spel är starkt 

efterfrågade idag men är ibland väldigt svårdefinierade och det finns även en svårighet att 

mäta vad användaren lär sig av innehållet (Appelberg & Eriksson, 1999). Programmen är 

uppbyggda på olika sätt men vanligast bland de yngre barnen är olika kända sagomiljöer. Där 

deltar barnen med figurerna i olika aktiviteter så som pussel och memory eller konstruerar och 

bygger saker, ett exempel på ett sådant spel är Krakel Spektakel ABC. I andra simulerar 

barnen olika förlopp hämtade från verkligheten såsom att återge trafikregler i en virtuell 

stadsmiljö. Det finns även utforskande spel i virtuella världar där barnen exempelvis kan 
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studera ekosystemet och laborera för att förstå olika näringskedjor. Bland dessa spel finns Sim 

City som exempel (Appelberg & Eriksson, 1999). Det finns även rent mekaniska övningar 

bland edutainmentprogrammen där barnen ska lära sig ren fakta såsom engelska glosor eller 

matematik. Här används spelupplägget för att motivera barnet till att utföra uppgiften. Ett 

exempel på spel inom denna kategori är Matteborgen. Strategi och äventyrsspel är ytterligare 

en grupp spel som ingår bland edutainmentprogrammen. Här befinner sig spelaren i en 

narrativ miljö med fakta integrerad i spelets gång, ibland i form av pauser i spelandet innan 

det går att komma vidare. Genom avbrott i spelet med frågeställningar och problem uppmanas 

spelaren att skaffa sig mer information. I andra spel av denna typ är själva faktainhämtningen 

spelet i sig. Här finner vi spel som Svea Rike och Sverigejakten (Alexandersson m.fl., 2001). 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att studera hur pedagoger i förskolan och grundskolan beskriver 

användandet av edutainmentprogram i sin verksamhet och hur de resonerar kring detta. 

1.4 Arbetets disposition 

I kapitel ett finns en bakgrund, en definition av begreppet edutainmentprogram, ett syfte och 

en disposition. I kapitel två, litteraturgenomgången, redovisas aktuell forskning samt litteratur 

som berör ämnet. I kapitel tre finns frågeställningarna presenterade. I kapitel fyra redovisas 

arbetets teoretiska utgångspunkter och därefter följer kapitel fem där metodologiska 

utgångspunkter, metodval och urval samt genomförande, utskrift och bearbetning av 

intervjuer beskrivs. I detta kapitel tas även etiska överväganden upp. I kapitel sex redovisas 

och analyseras resultatet. I kapitel sju följer en resultatdiskussion samt en metoddiskussion. 

Slutligen kommer förslag på fortsatt forskning i kapitel åtta och en kort sammanfattning av 

arbetet i kapitel nio. 

2 Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången beskrivs vilka satsningar som gjorts på datoranvändning i för- och 

grundskolan och sedan redovisas forskning kring edutainmentprogram ur olika aspekter.  
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2.1 Satsningar på datorer i förskolan och grundskolan 

 Ljung-Djärf (2004) skriver att datorn har blivit ett vanligt verktyg i vardagen för arbetet i 

förskolan. Dock har de flesta resurserna för utveckling och utbildning riktats mot skolan. Det 

var först när förskolan kunde söka projektpengar från Stiftelsen för Kunskaps- och 

Kompetensutveckling, KK-stiftelsen, under 1996–1998 som den blev erbjuden att delta i det 

nationella projektet Informations- och KommunikationsTeknologi, IKT. Att förskolan tidigare 

inte var involverat i IKT kan bero på att det var först 1998 förskolan ställdes under 

utbildningsdepartementet. Förskolan gavs inte heller möjlighet att delta i IT i skolan, ITis, det 

senaste nationella projektet. Författaren skriver dock att många kommuner lägger pengar på 

utvecklingsarbete och projekt för förskolan. 

KK-stiftelsen startades 1994 och redan under hösten det året satsade stiftelsen cirka en miljard 

kronor på ITis-projektet. Stiftelsen erbjöd kommuner att få ett bidrag på cirka 15 miljoner 

kronor om de själva satsade samma summa på projektet (Ljung-Djärf, 2004). Flera andra 

projekt har också genomförts och såväl stat som kommuner har satsat pengar, exempelvis 

ITis. (Tydén & Thelin, 2000). Det har dock konstaterats att grupper av pedagoger som deltagit 

i stora datorsatsningar inte fortsatt med detta då intresset har svalnat efter en kort tid 

(Jedeskog, 1996).  

2.2 Edutainmentprogram i förskolan och skolan 

Linderoth (2002) påpekar i en rapport skriven för ITis att ingen kan bli förvånad av att vi lär 

oss i allt vi gör, därmed även då vi spelar och leker. Lärandet är inte något som endast skolan 

har monopol på. Hade det varit så, skulle mänskligheten sannolikt inte kunnat utvecklas. 

Människan har alltid lärt sig saker även utanför skolan. 

I Storbritannien har det i år (2005) startats ett stort projekt där syftet är att studera hur 

pedagoger kan integrera datorspel i skolundervisningen och därigenom hjälpa både skolorna 

och speltillverkarna att ta fram spel i edutainmentavdelningen. Pedagogerna som deltar i 

projektet får handledning av experter inom både spel och undervisning för att ta fram 

undervisningsmetoder där spel blir inkluderade. Spel som ingår i projektet är Civilization, Age 

of Empires och The Sims. Målet är bland annat att få en dialog mellan skolan och 
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spelindustrin där båda parterna ska dela med sig av sina kunskaper (BBC News UK Edition, 

2005–04–21; BBC News UK Edition, 2005–08–10). 

Hernwall (2001) menar i sin avhandling att dagens barn är den första generationen som växer 

upp i ett samhälle där informations- och kommunikationsteknik är utbrett. Detta blir för dem 

deras referensram för hur samhället uppfattas. När barnen sedan kommer till skolan blir det en 

kulturkrock, eftersom pedagogerna har upplevt en tid då datorn inte hade de förutsättningarna 

som den nu har. Barnen kommer idag till skolan med erfarenheter från många olika 

mediaformer, som ger dem tillgång till information. Detta betyder för skolan att barnen har 

tillgång till, vad Hernwall beskriver som, kunskap från andra håll än endast från skolan. Det 

kommer med all säkerhet dröja innan skolan använder sig av datorns hela kapacitet som en 

naturlig del av lärandet. Hernwalls forskning visar att datorn i skolan i princip endast används 

till Internetsökning och renskrivning. I en enkätstudie som Hernwall tidigare gjort bland barn 

i skolår nio, uttryckte en pojke att i skolan användes datorn mer som en bok än som det 

verktyg den är. Detta menar Hernwall beror på att skolan är fast i det gamla sättet att se 

lärande som textbaserat.  

Linderoth (2004) har i en av sina studier tagit upp undervisningspotentialen av att använda sig 

av datorspel och program. Han menar att forskningen visar att detta är lika kontroversiellt som 

synen på om lek och spel hör hemma i undervisningen. Här finns det två läger: de som menar 

att leken i sig är grundläggande för den kognitiva utvecklingen och de som menar att leken 

endast är för lust och glädje, att den därmed är berättigad i undervisningen men att funktionen 

inte riktigt är klar. Hernwall (2001) menar att flertalet pedagoger ser datorn som något som 

barnen får använda för att ha lite roligt, som ett tidsfördriv.  

2.3 Edutainmentprogram och lärande 

Användandet av edutainmentprogram befinner sig ännu i ett förstadium inom forskningen och 

forskarna är inte överens om vad användandet har för konsekvenser för lärandet. En del 

forskare är positiva medan andra är mer negativa och där emellan finns det de som håller sig 

mer neutrala. Den svenska forskaren Jedeskog (2000) skriver att det inte finns entydiga 

resultat som pekar på att barnens lärande förbättras när de använder sig av datorer. 

Bill Gates (Microsofts grundare) uttrycker följande om hur viktigt det är att se både för- och 

nackdelar med teknologin. ”Det är viktigt att både de goda och de dåliga sidorna av de 
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teknologiska framstegen diskuteras brett, så att samhället som helhet, inte bara några få 

teknologer, kan styra deras inriktning.” (1995, s. 276).  

2.3.1 Fördelar  

Appelberg och Eriksson (1999) ställer sig positiva till användandet av lek och lärprogram i 

skolan. De ser det som ett utmärkt redskap för att väcka intresse särskilt för det skrivna 

språket och matematikprogrammen blir en källa till motivation och inspiration när ett nytt 

ämne introduceras. Alexandersson m.fl. (2001) anser dock att detta bottnar i en mycket 

pessimistisk kunskapssyn där lärandet är så tråkigt att pedagogerna måste ta till något roligare 

för att inspirera barnen att lära sig. Samtidigt lägger de fram argumentet att 

edutainmentprogram har en rad kvaliteter som möjliggör för barnen att vara medansvariga i 

sitt eget lärande. Genom edutainmentprogram får barnen ta initiativ och beslut. De får även 

tänka på helheten och använda sig av sin nyfunna kunskap.  

Alexandersson m.fl. (2001) framhåller att det i dag finns forskning som pekar på att vi tar till 

oss information på olika sätt, så kallade lärstilar. Enligt författarna finns det möjligheter att 

edutainmentprogram i så fall skulle tilltala många fler än vad en bok eller en skiva kan göra. 

Enligt denna forskning tar vissa människor bättre till sig den visuella informationen (behöver 

se för att lära) medan andra är mer auditiva (behöver höra för att lära) och ytterligare andra är 

mer taktila (behöver känna för att lära och behöver hålla fingrarna sysselsatta). 

Edutainmentprogram tillgodoser alla dessa. Författarna skriver vidare att programmen även 

stämmer väl med lärandeprocessen enligt Piagets konstruktivistiska teori. Piaget pekade bland 

annat på vikten av att barnen är aktiva och delaktiga i sitt eget lärande och hur viktigt det är 

att barnen själva får ta ansvar för processen. Edutainmentprogrammen bygger på 

problemlösning och strategiskt tänkande genom att användaren kan påverka och förändra 

innehållet i samspel med datorn. Programmen ger användaren möjligheter att påverka 

utgången genom åtgärder såsom olika former av val. Detta för användaren framåt i 

programmet (Alexandersson m.fl., 2001).  

Lager och Bremberg (2005) skriver i sin rapport att det finns starka bevis för att datorspelande 

förbättrar spatiala förmågor (det vill säga rumsuppfattningen) hos förskole- och skolbarn. De 

skriver vidare att den spatiala förmågan ses som en mycket viktig del i vår intelligens och att 
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den genomsnittliga intelligensen har höjts de senaste årtiondena, författarna lyfter fram 

forskning som styrker att detta delvis beror på användandet av tv- och datorspel. 

Program som drillar barnen i en specifik färdighet ses ibland som opedagogiska då de inte 

uppmuntrar barnen till eftertanke och reflektion (Ellneby, 2005; Papert, 1999). Att dessa 

program skulle vara förkastliga ur pedagogisk synpunkt menar dock Linderoth (2002) inte 

stämmer. Vissa färdigheter måste faktiskt nötas in, påpekar han. Dock poängterar Linderoth 

att drillprogram inte är någon universalmedicin utan bör ses som ett komplement till övrig 

undervisning och ersätter endast samma typ av uppgifter. I sin artikel skriver Linderoth också 

om mer komplicerade spel, exempelvis Sim City där barnen får möjlighet att lära sig mer om 

orsak och verkan. Linderoth menar att spelet tycks kunna fånga många komplexa frågor (om 

exempelvis miljö och ekonomi) och därför kan förbättra barnens lärande. Detta har även IT-

kommissionen (2001) kommit fram till i sin rapport. 

Rushkoff (1996) skriver att vi har kommit till ett evolutionärt språng. Rushkoff kallar dagens 

barn för ”screenagers” därför att de inte är bundna till gamla idéer om ordning utan växer och 

frodas i det kaos som finns bland annat på Internet. Barnen är inte i behov av det linjära 

tänkandet som finns i böcker utan har utvecklat ett mer holistiskt tänkande. 

 Ljung-Djärf (2004) skriver att pedagoger lyfter fram två olika delar när det gäller vad barn 

kan lära sig med hjälp av datorn. Dels menar pedagogerna att barnen kan lära sig hantera 

tekniken, exempelvis hur de startar och stänger datorn, dels kan barnen lära sig av själva 

datorprogrammet. 

2.3.2 Nackdelar 

Enligt den amerikanska utvecklingspsykologen Healy (1999) finns det idag inga bevis för att 

datorn som verktyg i förskolan och i skolan påverkat barnens intellekt och berikat deras liv 

eller förändrat undervisningen till det bättre. Hon menar att dagens barn är försökspersoner i 

ett omfattande optimistiskt experiment där det är de stora företagen som satsar enorma 

summor och därför är beroende av en stor avkastning. Hon frågar sig hur den amerikanska 

regeringen kan satsa så mycket på Internetuppkoppling till skolorna för att barnen ska komma 

närmare informationen och tillgodogöra sig denna, samtidigt som samma regering genomför 

nationella nedskärningar i anslagen till bibliotek och skolor. Lika frågande ställer hon sig till 

att åttio procent av den amerikanska befolkningen som planerar att köpa en dator gör det för 
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sina barns utbildning. Dock ska det påpekas att Healys forskning bygger på amerikanska 

förhållanden och därmed inte är direkt jämförbar med svenska förhållanden.  

McKibben (1993) talar om den frustration han känner inför barnens isolering från naturen då 

barnen blir mer medvetna om det globala informationssamhället. Barnen får här inte samma 

möjlighet att lära sig tålamod och samverka med den fysiska omgivningen, anser McKibben. 

Han menar att det finns lika viktig kunskap att studera här och nu som vid datorn eller annan 

media. Även Ellneby (2005) för fram kritiska frågor kring att allt mer kan/ska göras i datorn 

istället för i verkligheten. Barn blir mer kreativa av att bygga lego med riktiga legobitar 

istället för att bygga i datorn menar hon och ställer frågan varför föräldrar och pedagoger 

övertygas om att satsa på dataspel istället för leksaker.  

1996 var bland de tio mest sålda CD-ROM spelen i USA fyra stycken för barn under tre år. 

(Motsvarande statistik gällande svenska förhållanden finns inte att tillgå.) Healy (1999) ställer 

sig frågan varför det är sådan brådska att sätta barn framför datorerna. Mognaden för att spela 

ett visst spel är av stor betydelse då ett spel som är menat för äldre barn faktiskt kan vara 

skadligt för yngre, anser Healy. Författaren menar att frågan när barn är redo i sin utveckling 

för att börja använda datorn knappt har undersökts. Även om barn genomför ett moment i ett 

spel som ser komplicerat ut betyder det inte att de lärt sig något som de har nytta av. Healy 

anser att det är viktigt att ge barnen rätt sorts erfarenheter i olika åldrar. Genom detta formas 

inte bara barnens intelligens utan även barnens ”tankevanor” för resten av deras liv. Hjärnan 

genomgår olika perioder, både kritiska och känsliga, under uppväxten där lärandemiljön är 

mycket betydelsefull och där vissa typer av stimulans är mer lämpad än andra. Under dessa 

perioder är rätt sorts erfarenhet av största vikt, menar Healy.  

Ellneby (2005) skriver att små barn behöver ägna sig åt aktiviteter där alla sinnen samverkar 

för att de ska utvecklas och hon menar att så inte är fallet när barn spelar datorspel. I 

synnerhet för förskolebarn är det av stor vikt att de är mycket ute i skogen istället för att sitta 

framför datorn för att de ska utvecklas på ett bra sätt. Ellneby (2005) menar vidare att datorn 

skulle kunna vara bra för barnens lärande, dock är många av de program som finns ytliga och 

låter endast barnen svara på frågor för att sedan informera om svaret är rätt eller fel. Linderoth 

(2002) tar upp problemet att barn ibland tänker ut strategier för att få positiv feedback i spelet 

utan att behöva anstränga sig, exempelvis genom att ställa in en alltför låg svårighetsgrad eller 

använda sig av uteslutningsmetoden istället för att läsa orden eller räkna talen.  
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När det gäller tiden barn tillbringar framför datorn skriver Ellneby (2005) att många 

barnläkare i både Sverige och andra länder anser att förskolebarn inte bör sitta framför datorn 

mer än högst en timme per dag och barn som är mellan sju och tolv år gamla inte bör sitta där 

mer än två timmar per dag. Ellneby påpekar också att föräldrar till förskolebarn ofta frågar 

henne hur mycket barnen kan spela och vilka spel som är bra, medan föräldrar med tonårsbarn 

undrar över hur de ska få barnen att inte spela så mycket datorspel. Barnläkaren Lars H 

Gustavsson jämför i Ellnebys bok datorspelande med mediciner. ”I rätt dos kan datorn vara 

jättebra och tillföra mycket. I för hög dos finns allvarliga risker för biverkningar” (s. 99–100).  

2.3.3 Social utveckling och samarbete 

Postman (1998) skriver i sin bok att det inte bara handlar om vad tekniken gör utan också vad 

den omintetgör. En alltför häftig teknisk tillväxt skulle kunna innebära att förmågan till 

empati och medmänsklighet förstörs. Linderoth (2002) menar tvärtom att barnen också tränar 

sina sociala förmågor när de spelar datorspel. Även Sjöberg (1999) skriver att spelen, i 

synnerhet när det gäller pojkar, har en viktig social funktion: pojkarna spelar tillsammans och 

diskuterar spelen med varandra. Även Appelberg och Eriksson (1999) skriver att resultatet av 

deras forskning visar att barns samarbete ökar vid datoranvändning.  

 Ljung-Djärf (2004) har identifierat olika roller som barnen tar eller får när de använder 

datorn. Dessa benämner hon: ägaren, deltagaren och åskådaren. Ägaren är det barn som har 

kontroll över musen, deltagaren är det barn som sitter bredvid och kommer med idéer och 

förslag till ägaren och åskådaren är det barn som inte deltar aktivt i spelet utan står vid sidan 

av och tittar på. Rollerna skiftar och samma barn har olika roller vid olika tillfällen (Ljung-

Djärf, 2004). Lindahl (1998) skriver om hur barn lär sig genom observation, detta skulle 

innebära att även åskådaren vid datorn lär sig. Genom att observera hur de andra beter sig i en 

situation kan barnet samla information för att sedermera själv delta aktivt.  

2.4 Pedagogerna och datorn 

I detta avsnitt tas pedagogernas förhållningssätt till datorer i verksamheten upp. Här finns 

även ett avsnitt om feedback som i flera studier ses som en mycket viktig uppgift för 

pedagogerna då de använder sig av edutainmentprogram i sin verksamhet. Avslutningsvis 

finns ett stycke som handlar om vad pedagoger bör tänka på då de väljer edutainmentprogram. 
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2.4.1 Pedagogernas förhållningssätt 

Vid ett projekt genomfört av Jonsson och Nordström (1997) kallat Mjölkfilen konstaterades 

att introducerandet och användandet av datorer i förskolan inte tog någon verksamhetstid ifrån 

andra projekt på plats. Detta trots att många av pedagogerna inte hade tidigare erfarenheter 

kring datorer och att det fanns dåligt med anslag till fortbildning. Orsaken visades vara att 

några pedagoger som redan hade kunskaper kring datorhantering drev projektet framåt. Dessa 

anammare ansåg dock att de inte fick gehör från de andra pedagogerna eller förståelse för 

behovet av utbildning och materialinköp. De menade även att övriga pedagoger inte hade 

någon förståelse för behovet av att datoranvändandet skulle integreras i den övriga 

verksamheten (Appelberg & Eriksson, 1999). Appelberg och Eriksson menar också att en del 

av kommunerna lägger mycket pengar på den tekniska utrustningen men att de glömmer bort 

att utbilda pedagogerna på ett tillfredställande sätt. Därutöver finns problemet att pedagogerna 

inte hinner med att utveckla ett tryggt förhållande med den datorutrusning som finns på 

förskolorna och skolorna. För att de ska använda programmen med barnen behöver 

pedagogerna få tid att utveckla sin kompetens. 

Flera studier, bland annat Alexandersson, Linderoth och Lindö (2000), visar att barnen ofta 

lämnas ensamma vid datorn. Pedagogerna gör detta i tron att barnen inte vill bli störda. 

Linderoth (2002) påpekar att barnen inte alltid uppmärksammar det de ska lära sig och att de 

inte alltid kan överföra kunskapen de fått från datorspelen till andra sammanhang. Därför är 

det viktigt att det också finns pedagoger vid datorn som kan diskutera med barnen vad som 

händer i spelet och varför. Pedagogerna måste också hjälpa barnen att förstå vad spelet 

verkligen gestaltar (Ellneby, 2005; Linderoth, 2002; Papert, 1999). Att pedagogerna verkligen 

gör det är dock ovanligt, skriver Linderoth, och det beror enligt honom på att de ofta tror att 

barnen automatiskt lär sig av dataspelen utan stöd från dem. Alexandersson m.fl. (2000) 

jämför edutainmentprogrammen med hur människor lär sig av en skriven text och finner att 

lärandet beror på hur man läser texten. Med detta menar de att om en person inte vet varför de 

gör något så lär de sig ingenting av det.  

Linderoth menar vidare att om datorspelande verkligen ska leda till lärande så måste 

pedagogerna också förmedla att det är viktigt. ”Spelandet får inte bli något som läggs på den 

ordinarie verksamheten som ’en kul grej’ barnen gör lite på skoj efter den ’riktiga’ 

undervisningen.” (2002, s. 16) 



 

15 

Ljung-Djärf (2004) pekar på att datorn har en mycket underordnad plats i 

förskoleverksamheten. Datoranvändning tillhör den typen av aktivitet som barnen får 

sysselsätta sig med under sin fria lek efter att de bett om lov. Pedagogerna deltar sällan när 

barnen använder datorn utan går främst in om det uppstår en konflikt eller barnen stöter på ett 

problem de behöver hjälp med. Datorn används alltså under barnens fria tid om pedagogerna 

godkänner det. Datorn kan också användas för att sysselsätta eller lugna barnen.  Ljung-Djärf 

skriver vidare att pedagogernas olika förhållningssätt till datorn resulterar i olika lärmiljöer. 

Ses användningen av datorer ”som ett hot mot andra och viktigare aktiviteter” (s. 83) 

resulterar det i att pedagogerna försöker dämpa det intresse barnen visar för datorn. Ser 

pedagogerna däremot datoranvändningen som något som barnen själva har möjlighet att välja 

om de vill sysselsätta sig med resulterar det i en lärmiljö där barnen uppmuntras att använda 

datorn men där användningen ändå sker på barnens initiativ. Pedagogerna kan även se datorn 

som något viktigt och betydelsefullt och det förhållningssättet resulterar i en lärmiljö där 

pedagogerna visserligen utgår från barnens intresse för daton men också ser det som sin 

uppgift att väcka ett intresse för datorn hos de barn som inte visar något sådant. 

 Ljung-Djärf (2004) skriver vidare att pedagogerna i förskolan i högre grad tycks se datorn 

som en risk än som en möjlighet. Pedagogerna menar att det finns risk för att barnen spelar 

för mycket och många har därför infört en tidsgräns för hur mycket barnen får använda datorn 

på förskolan.  Ljung-Djärf frågar sig varför just datorn, i pedagogernas ögon, anses kunna ge 

upphov till missbruk. Om barnet ofta sitter och skriver med papper och penna skulle det då 

också kallas missbruk? Pedagogerna ger även uttryck för en rädsla att barnen ska bli allt för 

passiva och detta är en av anledningarna till att pedagogerna väljer att begränsa antalet barn 

som samtidigt får vara vid datorn. 

Det finns, enligt Allwood (1998), även en viss genusskillnad när det kommer till intresset för 

datorer bland vuxna. Männen visar större intresse för själva datorundervisningen med 

inriktning på datorn medan kvinnor intresserar sig mer för tillämpningen av datorn i 

verksamheten.   

2.4.2 Feedback 

Rognhaug (1996) skriver att det i de flesta program finns någon form av feedback. Hon menar 

att om barnen ska lära sig något är just feedbacken ytterst viktig. Däremot anser hon att 
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edutainmentprogram inte innehåller tillfredställande sådan. En pedagog ger feedback 

anpassad efter uppgift och vad barnen behöver, det kan inte ett datorprogram göra. Däremot, 

menar Appelberg och Eriksson (1999), kan det vara lättare för ett barn att ta emot negativ 

kritik från ett program. Barnet kan rätta sitt fel utan att någon person behöver veta att det har 

gjort fel. Feedbacken i spel kan ibland vara överdriven till den grad att den blir pinsam i form 

av höga hurrarop och raketer. Detta samtidigt som den negativa feedbacken kan upplevas som 

kränkande med burop och nedlåtande grimaser. Då barnen i många fall inte får någon 

förklaring till vad som gjorts fel är denna typ av feedback helt onödig (Appelberg & Eriksson, 

1999). 

2.4.3 Val av program 

Appelberg och Eriksson (1999) skriver att det kan vara en svår uppgift för pedagogerna att 

välja vilket av alla edutainmentprogram de ska använda. Det är en omöjlighet att själv gå 

igenom alla programmen och sätta sig in i alla detaljer. De flesta barn använder sig av sin lust 

och kreativitet och testar sig helt enkelt fram. Flera pedagoger upplever det som ett problem 

att många program är importerade och översatta och därmed inte innehåller å, ä och ö. 

Författarna tipsar om att pedagoger som undervisar i exempelvis engelska, franska och tyska 

kan använda sig av program som är producerade för småbarn i dessa länder. 

Det pedagogerna bör titta på när de väljer lek- och lärprogram till skolan, förutom syftet med 

programmet, är enligt Appelberg och Eriksson vem som har producerat det och vilka som är 

målgrupperna. Utöver detta kan de titta på möjligheterna att anpassa metoder och uppgifter 

för olika barns behov, feedbackens utformning och barnens möjligheter att göra om vid 

misstag. Något som kan vara viktigt för pedagogen är om det finns möjlighet att dokumentera 

vissa uppgifter. Den grafiska framställningen är också viktig. Om ett spel har tråkig grafik 

eller är allt för detaljrikt så blir inte barnen tilltalade, får svårt att ta till sig innehållet och 

spelar det inte. Appelberg och Eriksson anser att processen att välja program för yngre barn 

ska baseras på samma kriterier som när pedagogerna väljer andra leksaker eller läromedel. 

Papert (1999) ger exempel på hur datorspel bör vara konstruerade. Han skriver bland annat att 

det är viktigt att barnet styr, inte datorn. Barnet måste förstå att det lär sig något när det spelar 

och spelet bör uppmuntra långsiktigt tänkande istället för snabba reaktioner. 
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3 Problemformulering 

• Hur beskriver pedagogerna i förskola och grundskola sin inställning till 

edutainmentsprogramens betydelse för lärande?  

• Hur resonerar pedagogerna i förskola och grundskola kring integreringen av 

edutainmentprogram i den dagliga verksamheten?  

4 Teoretiska utgångspunkter 

Detta arbete bygger på utgångspunkter ur ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella 

perspektivet på lärande handlar främst om hur människor lär sig av sin omgivning, att 

kunskap och färdighet rekonstrueras i samhället och sedan utvecklas. Lärandet sker således i 

interaktion mellan människor. Detta betyder att det mesta lärandet inte sker i skolan, utan idag 

sker mycket av lärandeprocessen i interaktion med medier, exempelvis TV:n, tidningen och 

datorn. Hur människor uppfattar situationer är beroende på deras sociala inramning då 

människor med hjälp av tidigare erfarenheter skapar sig en förväntning av hur saker ska 

fungera. Därför kan exempelvis pedagogerna i förskolan uppfatta en situation på ett annat vis 

än pedagogerna i skolan gör. Säljö (2000) skriver att människor agerar på ett sådant sätt som 

förväntas av situationen. Förskola och skola är två olika sociala praktiker där pedagogerna har 

olika sätt att se på barn. Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) beskriver detta som att det finns 

”två skilda sociala konstruktioner av barnet” (s. 13). På förskolan ses barnet enligt författarna 

som ”natur”, vilket innebär att allt redan finns i barnet och att det därför är viktigt att barnet 

fritt får testa sig fram och utvecklas. I skolan däremot ses barnet som ”kultur- och 

kunskapsåterskapare”, vilket innebär att barnet ses som någon som ska anpassas efter det 

rådande samhället. Arbetet i skolan blir därmed mer framtidsinriktat och resultatorienterat än i 

förskolan. 

Det viktiga är inte den samlade kunskap som människor har, menar Säljö (2000), utan hur de 

använder sig av den. Det vill säga att människor i ett fysiskt sammanhang kan använda det de 

har lärt sig. Säljö menar att kunskapen inte kommer till sin rätt om människor inte vet hur de 

ska använda sig av den. För att underlätta för oss människor att använda vår kunskap har vi 

skapat redskap. Exempel på sådana redskap är miniräknaren och datorn. Säljö kallar dessa 

fysiska redskap ”artefakter”.  
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Säljö lyfter bland annat upp ett exempel där forskning framhåller att datorn i klassrummet ger 

ett större samarbete mellan barnen, ett samarbete som känns naturligt och produktivt. 

Närvaron av en artefakt gör att barnen har något samarbeta kring. Genom detta samarbete 

delger barnen varandra sina kunskaper och det sker ett utbyte. Detta är ett typiskt exempel på 

det sociokulturella perspektivet på lärande. I vårt arbete ställer vi oss frågan hur pedagoger i 

förskolan och grundskolan ser på ett sådant samarbete och hur pedagogen arbetar med barnen 

som sitter vid datorn.  

Säljö (2000) tar även upp den splittring som finns inom forskningen idag kring vad den ”nya” 

tekniken innebär för skolan och pedagogiken. Han talar om hur vissa forskare upphöjer den 

”nya” tekniken medan andra talar om den som ett hot. Säljö jämför debatten med den som 

funnits i alla tider när nya artefakter tar form.  

I detta arbete resoneras det kring hur pedagoger ser på edutainmentprogram som en del av 

verksamheten med bakgrund av det sociokulturella perspektivet. Detta innebär att vi haft i 

åtanke att pedagogerna som intervjuas arbetar i en miljö med etablerade rutiner där agerandet 

styrs av förtolkade situationer. Med detta menas att pedagogerna säger saker som speglar den 

verksamhet de befinner sig i. Pedagogernas sätt att uttrycka sig påverkas av den verksamhet 

de befinner sig i (Säljö, 2000).  

5 Metod 

I detta kapitel beskrivs metodologiska utgångspunkter, metodval och urval samt 

genomförande och bearbetning av insamlad data. Slutligen tas etiska överväganden upp.  

5.1 Metodologiska utgångspunkter 

Vi har använt oss av den forskningsmetodologiska utgångspunkt som Säljö (2000) skriver om 

när vi analyserat våra resultat. Säljö menar att det inte nödvändigtvis finns något samband 

mellan vad vi säger och vad vi tänker utan att detta ofta skiljer sig åt. Därför kan man inte, 

menar Säljö, genom intervjuer ta reda på hur människor tänker om en viss sak, däremot får 

man reda på hur de uttrycker sig och talar om saken ifråga. Dessutom skriver Säljö att 

människor vanligtvis hellre ger ett mindre genomtänkt svar än inget svar alls och det måste 

den som använder sig av intervjuer vara medveten om. Det man får reda på genom en intervju 

är alltså hur människor uttrycker sig om det de blivit tillfrågade om och hur de väljer att 
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utrycka sig är beroende på situationen. Säljö poängterar att situationen aldrig är neutral och 

helt speglar hur en människa tänker. 

5.2 Val av metod 

Vi har i vår undersökning valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Genom intervjuer kan 

man få en mer djupgående information i det ämne undersöks (Denscombe, 2000; Johansson & 

Svedner, 2001). Både Denscombe och Johansson och Svedner påpekar dock att informationen 

i intervjuer bygger på färre respondenters åsikter och därmed blir ”smalare” än vad som är 

fallet om exempelvis enkäter används. Johansson och Svedner menar ändå att intervju klart är 

att föredra eftersom den kan ge information om pedagogens sätt att se på undervisningen. Vi 

anser oss inte heller vara i behov av ett stort urval då vår avsikt inte är att kunna dra generella 

slutsatser, utan att utreda hur just de pedagoger som finns med i vår undersökning resonerar 

kring edutainmentprogram.  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer, det vill säga att intervjun utgår 

från ett antal frågor (se bilaga I) som vi bestämt, men att respondenterna har frihet att själva 

utveckla sitt resonemang och att vi som intervjuare är flexibla när det gäller frågornas 

ordningsföljd (Denscombe, 2000). Repstad (1993) menar att en semistrukturerad intervju har 

goda förutsättningar att leda till ett bättre resultat än en strukturerad eftersom respondenten 

blir mer motiverad när han/hon har möjlighet att uttrycka sig fritt.  

5.3 Urval 

Vi har genomfört undersökningen på tre skolor och fyra förskolor i fyra olika kommuner i 

södra Sverige. Vi har valt att intervjua fyra pedagoger som arbetar i grundskolan och fyra som 

arbetar i förskolan. Vi har gjort ett subjektivt urval, vilket innebär att vi själva handplockat 

våra respondenter, då vi menar att vi på så sätt kan få ut mer av intervjuerna. Detta har vi gjort 

för att kunna göra ett medvetet val där respondenterna har olika åsikter, ålder och 

erfarenheter. Ytterligare en anledning har varit att vi hoppats att respondenterna skulle bli 

tryggare, eftersom de kände oss sedan tidigare och då uttrycka sina åsikter friare. Ett 

subjektivt urval kan både vara mer informativt och mer ekonomiskt än sannolikhetsurval 

(Denscombe, 2000). 
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5.3.1 Intervjuade pedagoger 

Vi har intervjuat fyra pedagoger som arbetar i förskolan och fyra som arbetar i grundskolan. 

De intervjuade pedagogerna är i åldrarna 25–50 år och bland de intervjuade finns sju kvinnor 

och en man. Vi har givit respondenterna bokstavsbetäckningarna A–H. 

Pedagogerna i förskolan: 

• Datoransvarig barnskötare som arbetar på en småbarnsavdelning med barn som är 

mellan ett och tre år gamla. Pedagogen har arbetat inom förskolan i cirka tio år och 

arbetar i en by. (A) 

• Datoransvarig barnskötare som arbetar på en syskonavdelning med barn som är mellan 

tre och fem år gamla. Pedagogen har arbetat inom förskolan i cirka fem år och arbetar 

i en by. (B) 

• Förskollärare som arbetar på en syskonavdelning med barn som är mellan tre och fem 

år gamla. Pedagogen har arbetat inom förskolan i cirka 15 år och arbetar i en stad. (C) 

• Grundskollärare som arbetar som förskollärare på en småbarnsavdelning med barn 

som är mellan ett och tre år gamla. Pedagogen har arbetat inom förskolan i mindre än 

ett år och arbetar i en by. (D) 

Pedagogerna i grundskolan: 

• Mellanstadielärare i engelska samt skolbiblotikarie mm. Pedagogen har arbetat inom 

skolan i cirka 30 år och arbetar i en by. (E) 

• Förskollärare som utbildar sig till specialpedagog och arbetar med barn i behov av 

särskilt stöd i en liten grupp. Barnen är mellan sju och åtta år gamla. Pedagogen har 

arbetat inom förskolan/skolan i cirka 25 år och arbetar i en by. (F) 

• Grundskollärare som arbetar med barn i behov av särskilt stöd i en liten grupp. Barnen 

är mellan nio och tolv år gamla. Pedagogen har arbetat inom skolan i cirka 20 år och 

arbetar i en by. (G) 
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• Grundskollärare som har ett långtidsvikariat som fritidspedagog med undervisningstid 

på mellanstadiet. Pedagogen har arbetat inom skolan i mindre än ett år och arbetar i en 

stad. (H)  

5.4 Genomförande 

Vi delade upp respondenterna så att den ena av oss genomförde intervjuerna med 

pedagogerna i grundskolan och den andra med pedagogerna i förskolan. Detta gjordes för att 

effektivisera arbetet. 

Efter att vi med hjälp av en mall för granskning av program från Malmö högskola (bilaga II) 

skrivit våra intervjufrågor gjorde vi en pilotstudie där vi intervjuade en pedagog i förskolan 

och en pedagog i grundskolan för att testa hur frågorna fungerade. Efter att pilotstudien 

genomförts ändrades frågornas ordningsföljd och vissa förtydliganden gjordes. Därpå 

kontaktade vi de pedagoger vi ville ha med i studien per telefon eller genom att fråga dem 

personligen. Denscombe (2000) skriver att det är viktigt att i förväg kontakta respondenterna 

för att de ska få den information som behövs för intervjun. De pedagoger vi tog kontakt med 

var vi bekanta med sedan tidigare. Vi valde dessa då vi ansåg att det dels var lättare att få dem 

att ställa upp på en intervju, dels att just dessa pedagoger har olika ålder, arbetslivserfarenhet 

och syn på lärande, vilket kunde ge ett intressant resultat. Pedagogerna fick i möjligaste mån 

själva bestämma tid och plats för intervjun, vilket Repstad (1993) framhåller som positivt. 

Några dagar innan intervjun skickade vi intervjufrågorna via e-mail tillsammans med ett brev 

med information om syftet med vårt arbete samt en definition av begreppet 

edutainmentprogram. (Brevet finns i bilaga III. Arbetets titel och syfte har dock finjusterats 

efter det att intervjuerna genomförts varför det inte stämmer ordagrant.) Detta gjorde vi för att 

pedagogerna vi intervjuade skulle känna sig säkrare och mer förberedda och vår förhoppning 

var även att vi på så sätt skulle kunna få utförligare svar. Vi är dock medvetna om att den som 

utför intervjun alltid är i överläge i en intervjusituation. Denscombe (2000) påpekar att det 

finns undersökningar som visar att respondenterna svarar olika beroende på hur de uppfattar 

den som intervjuar dem. Våra identiteter påverkar således vilka svar vi får, enligt Denscombe. 

Varje intervju tog mellan 20–30 minuter och vi valde att använda bandspelare. Detta val 

gjorde vi eftersom bandspelare ger möjlighet att få en fullständig ordagrann dokumentation 

över vad som sagts och den som genomför intervjun kan koncentrera sig fullt ut på vad 
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respondenten säger (Denscombe, 2000; Johansson & Svedner 2001; Repstad, 1993). 

Denscombe (2000) tar även upp att respondenter påverkas olika mycket av bandspelaren och 

att de aldrig är helt opåverkade. Emellertid gjorde vi bedömningen att det insamlade 

materialet skulle bli både bättre och mer trovärdigt om bandinspelningar användes istället för 

anteckningar. I de två fall då respondenterna inte samtyckte till bandinspelning antecknades 

svaren istället. En nackdel med detta är att intervjuaren måste förlita sig på minne och 

tolkning och att en objektiv upptagning av intervjun saknas (Denscombe, 2000).  

De tillfrågade pedagogerna ställde alla upp på intervju utom i ett fall där en pedagog var 

tvungen att avstå på grund av sjukdom och ersattes med en annan. Samtliga frågor besvarades 

av respondenterna utom i ett fall där respondenten inte använde sig av edutainmentprogram 

och den som genomförde intervjun hoppade därför över de frågor som därmed blev omöjliga 

för respondenten att besvara.  

5.5 Utskrift och bearbetning 

De intervjuer som bandats transkriberades och anteckningarna renskrevs. Detta gjordes 

genom att vi ordagrant renskrev materialet, dock skrevs inte pauser ut och inte heller 

diskussioner vid sidan om ämnet. Anledningen till det var att vi inte ansåg det relevant för 

resultatet. Därefter bearbetades intervjuerna genom att vi, med utgångspunkt i syfte och 

problemformulering, identifierade olika områden/teman. Detta gjordes genom att intervjuerna 

lästes flera gånger och olika teman markerades med olika färger med hjälp av 

understrykningspennor. I resultatkapitlet redovisas resultatet genom att svaren citeras, 

sammanfattas och analyseras under olika rubriker/teman.  

5.6 Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) huvudkrav har vi, när vi kontaktade våra 

respondenter, informerat dem om syftet med undersökningen och även låtit dem ta del av våra 

intervjufrågor i förväg. All medverkan i undersökningen sker av fri vilja och respondenterna 

har själva, när de blivit informerade om undersökningens syfte, fått välja om de är 

intresserade av att medverka eller inte. De har även informerats om att de har rätt att när som 

helst avbryta sin medverkan. Respondenterna ska även garanteras konfidentialitet och i vårt 

arbete framgår det därför inte vilka förskolor respektive grundskolor respondenterna arbetar 
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på. Vi använder oss även av bokstavsbeteckningar istället för namn i arbetet. De uppgifter vi 

samlat in under våra intervjuer används endast för att besvara de frågeställningar som finns i 

det här arbetet och alla respondenter har även blivit erbjudna att få ett exemplar av det färdiga 

arbetet. 

6. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultatet från intervjuerna. Vi gör det genom att citera några 

respondenters svar och sedan sammanfatta och analysera resultaten under några olika 

rubriker. 

6.1 Pedagogernas syn på lärande genom edutainmentprogram 

Vi kan genom intervjuerna konstatera att pedagogerna samstämmigt säger att 

edutainmentprogrammen främjar lärandet för barnen.  

Sedan skiljer det sig mellan vad pedagogerna i förskolan och grundskolan har för åsikt om 

vad barnen lär sig. På förskolan talar pedagogerna om hur barnen utvecklar datorvanor och 

när det gäller hur barnen lär sig av edutainmentprogrammen talar de om detta i termer av lek.  

”Och från början så visst inte barnen… de bara satt och klickade de 

visste inte hur man skulle göra. Sedan förstod de att: – Aha, den 

flyttar sig när jag rör handen.” (B) 

”Alltså det är precis som att leken blir ett lärande och på något 

vis så blir ju datorspelandet ett lärande, alltså det är ju med en 

lek. Alltså på något vis, att det blir en lekgrej av det och i leken 

lär man.” (C) 

I skolan talas det om rena ämneskunskaper som barnen lär sig genom programmen. 

”Eleverna gillar att sitta vid datorn och programmen gör vissa 

övningar roligare än om de varit på papper. Till exempel 

glosövningar och rena upprepningsövningar i matematik. Det blir mer 

som i verkligheten” (E) 

I skolan talar pedagogerna om programmen mer som ett komplement till den befintliga 

undervisningen. En av pedagogerna säger att programmen är en mycket bra lösning för de 

barn som har koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.  
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”Jag som då arbetar med barn med koncentrationssvårigheter tycker 

att de har lättare att fokusera vid datorn.” (F)  

Pedagogerna i förskolan använder istället programmen mer som ett verktyg att hålla barnen 

sysselsatta och lugna under den fria leken eller när det finns tid över.  

”På förskolan blir det ofta att man använder dem för att lugna ner 

barnen. Att de sitter vid datorn istället för att springa runt.” (A) 

Förskolepedagogerna talar om det lärande barnen får dels genom att använda datorn, dels 

genom själva datorprogrammen och de talar om lärandet genom edutainmentprogram som en 

del av lärandet genom leken. Att pedagogerna i förskolan använder sig av 

edutainmentprogrammen som en del av leken kan bero på att verksamheten är så genomsyrad 

av lek. Dahlberg och Lenz Taguchis (1994) resonemang om barnet i förskolan som behöver 

leka fritt för att testa och utvecklas stämmer överens med de resonemang som de intervjuade 

förskolepedagogerna ger uttryck för. Dahlberg och Lenz Taguchis resonemang om synen på 

barnen som kultur- och kunskapsåterskapare stämmer med resultatet av vår undersökning. I 

grundskolan är det, enligt de intervjuade pedagogerna, snarare behovet av att lära sig nya 

saker som är anledningen till att de använder sig av edutainmentprogram. Samt ett behov av 

att låta barnen testa sina nya kunskaper i ett virtuellt samhälle. Tonvikten hamnar då, precis 

som Dahlberg och Lenz Taguchi skriver, på framtiden snarare än på leken här och nu.  

Grundskolepedagogerna säger att många övningar som av barnen upplevs som tråkiga att göra 

på papper, blir roliga genom användandet av edutainmentprogram. Framförallt lyfter de 

pedagoger som arbetar med specialpedagogisk verksamhet edutainmetprogrammens fördelar 

när de arbetar med barn med läs- och skrivsvårigheter samt barn med 

koncentrationssvårigheter. En av pedagogerna lyfter fram hur viktigt det är att se att barn lär 

sig på olika vis. Många av pedagogerna i både förskolan och grundskolan framhåller att 

möjligheterna till lärande är helt beroende av programmens pedagogiska kvalitet.  

6.2 Användandet av edutainmentprogram 

Av intervjuerna framgår att pedagogerna resonerar helt olika kring barnens behov av att 

använda edutainmentprogram och datorer. En av pedagogerna från grundskolan säger att när 

den ser att ett barn behöver en viss övning sätter den barnet vid datorn.  
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”Jag har ett schema där eleverna kan skriva upp sig. Eller så ser 

jag vilka elever som behöver sitta där och ber dem då gå dit.” (E) 

Detta till skillnad från pedagogerna i förskolan som resonerar så att de barn som kommer och 

frågar får använda datorerna medan de som inte kommer och frågar inte anses ha behov av 

det.  

”Men det är mycket på barnens initiativ själv. Jag menar de barnen 

som inte var där de gjorde ju andra saker som var viktiga för dem. 

Så det är ju en avvägning alltså vilket… Kan man se till så att alla 

får göra det eller är det de som är intresserade av det? Då tror jag 

att det är viktigare att de som är intresserade av det får göra 

det...” (C)  

I grundskolan ger pedagogerna uttryck åt en syn på edutainmentprogram som en del av 

undervisningen och den planerade verksamheten medan verksamheten i förskolan mer utgår 

från att barnen fritt får testa sig fram (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994).  

6.3 Pedagogernas egna kunskaper 

När vi ställer frågan om pedagogerna känner att de har tillräckliga kunskaper att använda sig 

av edutainmentprogram i sin verksamhet, svarar pedagogerna i förskolan att de har det.  

”Ja, spelen för de små barnen är inte så svåra.” (A)  

Pedagogerna i grundskolan säger emellertid att deras kunskaper inte riktigt räcker till och att 

de inte har tid att skaffa sig dem.  

”Nej, det har jag inte. Jag känner att jag inte heller har tid att 

sätta mig för att titta på programmen för att lära mig.” (F) 

De som nyligen utexaminerades från lärarhögskolan anser att de där inte fått tillräckliga 

kunskaper om hur de ska använda nya medier, såsom edutainmentprogram. De säger att detta 

är något som skolan borde tänka på. 

”Det har jag inte. Ingenting som jag skulle tycka att man la ner 

någon större vikt på under min utbildning som jag avslutade våren 05 

vid högskolan ….” (H) 
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Pedagogerna uttrycker även en frustration över att kolleger inte alltid har tillräckliga 

kunskaper för att använda sig av datorer och därmed inte har något intresse av att låta barnen 

använda dem. 

”Här i huset är väl de flesta intresserade. Så de säger liksom inte 

nej, även om de inte kan så säger de inte: – Nej, jag vill inte. Men 

sen finns det ju vissa som jag har hört då, där det är: – Nej usch 

nej! De rör inte datorn bara och det är lite tråkigt.” (B) 

En av pedagogerna i förskolan säger att kollegernas negativa inställning utgör ett hinder för 

att kunna integrera edutainmentprogram i verksamheten.  

6.4 Vad pedagogerna såg som edutainmentprogrammens nackdelar 

Pedagogerna i förskolan uttrycker sig mer kritiskt om användandet av datorer i verksamheten 

än vad pedagogerna i grundskolan gör. Förskolepedagogerna använder sig av argumenten att 

barnen inte ska sitta för länge vid datorn, att det är viktigt att även göra andra saker. De 

uttrycker sig i termer av att det är viktigt att finna en balans. 

”Nackdelen är om det skulle gå till överdrift barnen kan ju inte 

göra allt vid datorn utan man måste hitta en balans, det är viktigt 

att göra annat också.” (D) 

I grundskolan talar pedagogerna snarare om nackdelarna i form av att det är tidskrävande och 

att programmen är dyra. Grundskollärarna säger att de inte har tid att sitta ner och testa 

programmen under sin planeringstid och att bristen på datorer gör att det tar mycket av 

lektionstiden. 

”…Vi har inte tid att sitta ner lära oss hur man kan använda det på 

bäst sätt. Framför allt kostar det väldigt mycket pengar. ” (F) 

Pedagogerna nämnde ett flertal anledningar till att pedagogerna inte har tillgång till 

programmen i verksamheten i den utsträckningen som de önskar. Dels att det är för få datorer 

och de som finns har för dålig kapacitet så att de inte klarar av de program som produceras 

idag. Sedan är det den ekonomiska aspekten, programmen kostar för mycket för att skolorna 

ska prioritera dem i sin budget. 
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6.5 Tidsgränser  

I grundskolan säger pedagogerna att de inte använder sig av direkta tidsgränser utan barnen 

sitter med edutainmentprogrammen till dess att de klarat av sin uppgift. En av de intervjuade 

pedagogerna i förskolan för de äldre barnen har gått över till detta system. 

”Vi har till och med haft perioder när vi har haft klocka, tio 

minuter. Men nu är det nog mer att vi har koll på, alltså 

programmet… så att man liksom inte avbryter mitt i.” (C) 

Den andra förskolepedagogen för de äldre barnen använder sig av äggklocka. De som arbetar 

på småbarnsavdelningar säger att de inte behöver någon tidsgräns då barnen ändå inte kan 

sitta ner så länge.  

6.6 Pedagogernas delaktighet 

När det gäller pedagogernas delaktighet är det endast de pedagoger som arbetar på 

småbarnsavdelning som deltar aktivt när barnen använder sig av edutainmentprogram. De 

övriga har en aktiv roll endast i inledningsfasen och i övrigt finns de till hands när barnen 

behöver hjälp. Samtliga pedagoger uttrycker att de hade velat vara mer aktiva men de känner 

att det inte finns tid då övriga barn behöver deras hjälp.  

”Jag försöker att vara det inledningsvis. Det är svårt att sitta ner 

med ett barn under lång tid. Undantaget är då jag fungerar som 

specialpedagog, då sitter jag hela tiden och har en aktiv roll.” (G) 

Flera pedagoger framhåller feedbackens viktiga roll och beklagar att de inte har tid att sitta 

mer tillsammans med barnen. Då de uttrycker att feedbacken är avgörande för barnens 

lärande.  

”Men är det ett bra, pedagogiskt datorprogram så tror jag att det 

kan vara jättelärande. Men inte… Kanske inte bara sitta där ensam 

utan då måste de ju ha någon… Alltså att vi är där, någon pedagog … 

någon form utav feedback.” (C)  

 Säljö (2000) skriver att lärandet sker i interaktion mellan människor med detta menar han att 

kommunikation är grundläggande för lärande och att vi lär oss av varandra. Säljö påpekar att i 
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och med datoranvändning minskar kommunikationen mellan pedagogerna och barnen och 

istället utvecklas en form av handledning. 

6.7 Registrering av barnens resultat 

Det finns en markant skillnad mellan förskolan och grundskolan när det gäller sparandet av 

barnens resultat från edutainmentprogrammen. På förskolan sparas inte barnens resultat 

medan grundskolans pedagoger sparar allt, sedan görs det på olika sätt, en del skriver ut 

resultaten medan andra sparar resultaten i olika program.  

”Ja, dels finns det många program där man registrerar resultatet, 

dels inom matte och svenska. Jag gör det inom läsutveckling då 

skriver jag ut och sparar det.”(G) 

Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) skriver om de skilda traditionerna kring synen på barns 

lärande i förskola och skola och författarna ser skolan som mer framtids- och 

resultatfokuserad än förskolan. Resonerar man enligt Säljös (2000) sociokulturella perspektiv 

förklaras detta som en följd av att pedagogerna i förskolan respektive grundskolan skapar och 

är en del av olika sociala praktiker.  

6.8 Samarbete mellan barnen 

När det gäller samarbete mellan barn då de använder sig av edutainmentprogram så svarar 

pedagogerna i grundskolan att barnen får samarbeta om programmen tillåter det. Detta för att 

eftersträva en social träning och språklig utveckling. En del uttrycker dock en viss tveksamhet 

inför att låta barnen samarbeta och säger att det lätt kan bli trams. Pedagogerna säger även att 

det är svårt att hitta program som lämpar sig för samarbete. 

”Om programmet tillåter det och jag vet att eleverna klarar av det 

utan trams.” (E) 

På förskolan säger pedagogerna för de äldre barnen att barnen kan sitta två och två för att 

hjälpa varandra. Dock uttrycker pedagogerna att det inte är önskvärt att det blir för många 

barn kring datorn. 

”…utan ibland så sätter sig kanske en pojke eller flicka och så 

kommer nästa och sätter sig sidan om. Men när det börjar bli ett 
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helt led då brukar vi säga… Ja, två brukar vi begränsa det till.” 

(B) 

På småbarnsavdelningarna får barnen sitta flera och då tillsammans med en pedagog. 

Detta tyder på en stor förändring i synen på datorn från en leksak eller skrivmaskin till en 

sociokulturell kommunikativ artefakt (Säljö, 2000). Datorn utvecklar enligt Säljö barnens 

samarbete eftersom de har något gemensamt att naturligt samarbeta kring. Detta resonemang 

finns även hos de intervjuade pedagogerna.  

6.9 Integrering av edutainmentprogram i verksamheten 

Integreringen av edutainmentprogrammen i verksamheten är utvecklad i grundskolan. 

”Det är ett komplement till det jag gör, t.ex. klockan då kan vi 

tillsammans titta på klockan hur den fungerar, olika slags klockor, 

bygga egna, räknar med klockor i matteboken och så har vi ett bra 

edutainmentspel med klockor. Man vinklar det på olika sätt och detta 

fungerar jätte bra med de eleverna som jag har.” (F) 

 I grundskolan är edutainmentprogram en naturlig del i undervisningen, men det är inte alltid 

en planerad aktivitet. Däremot integreras inte användandet i förskolans verksamhet.  

”Vi har inte planerat det. Tyvärr! Det blir mer att man tar det när 

det är en stund ledigt. Men jag skulle vilja använda det mer, 

integrerat inom ett tema eller så.” (D) 

En del av de intervjuade förskolepedagogerna uttrycker en önskan om att integrera 

edutainmentprogram i verksamheten men ingen av pedagogerna gör det idag. 

6.10 Slutkommentar  

Av våra intervjuer kan vi konstatera att samtliga intervjuade pedagoger anser att 

användningen av edutainmentprogram som verktyg i verksamheten är positiv för barnens 

lärande. Pedagogerna uttrycker att edutainmentprogrammen dock hade kunnat få en större roll 

i deras verksamhet om det hade funnits mer tid till planering och möjligheter att sätta sig in i 

programmet. Många säger även att mer utbildning också hade underlättat användandet, samt 

fler och bättre datorer på skolorna och förskolorna. I intervjuerna framkommer en tydlig 

skillnad i hur pedagogerna resonerar kring lärandet genom edutainmentprogram. I förskolan 
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resonerar pedagogerna mer kring barnens lärande genom lek medan pedagogerna i 

grundskolan fokuserar på ämnena. 

I grundskolan integreras edutainmentprogrammen i verksamheten och är därmed en del i 

undervisningen. I förskolan integreras dock inte edutainmentprogrammen utan är en 

sysselsättning som barnen kan välja vid fri lek. 

7. Diskussion  

Här förs först en resultatdiskussion och därefter en diskussion kring valet av metod.  

7.1 Resultatdiskussion 

Vårt syfte med arbetet var att studera hur pedagoger i förskolan och i grundskolan beskriver 

användandet av edutainmentprogram i sin verksamhet och hur de resonerar kring detta. 

Utifrån detta ställde vi oss två problemformuleringar. Vilken inställning pedagogerna i 

förskolan och i grundskolan har till användandet av edutainmentprogram samt hur de 

integrerar programmen i sin verksamhet. 

7.1.1 Edutainmentprogram och lärande 

Vi kan i vårt arbete konstatera att den forskning som bedrivs inte är överens om hur barns 

lärande påverkas vid användande av edutainmentprogram. Däremot ger våra respondenter 

uttryck för uppfattningen att edutainmentprogram gynnar barnens lärande. 

Undervisningspotentialen hos edutainmentprogram kan öka barnens motivation i samband 

med vissa typer av enkla drillövningar, detta konstaterar vi i litteraturdelen (Appelberg & 

Eriksson, 1999; Linderoth 2002). De pedagoger i grundskolan som vi intervjuade uttrycker att 

övningar som kan verka tråkiga i vanliga fall blir roligare vid användandet av 

edutainmentprogram. De som arbetar inom den specialpedagogiska verksamheten talar om 

edutainmentprogrammens fördelar när de arbetar med barn med läs- och skrivsvårigheter samt 

barn med koncentrationssvårigheter. Detta är även det något som stämmer med vad vi fick 

fram i litteraturdelen (Alexandersson m.fl., 2001). Många av respondenterna framhöll att 

möjligheterna till lärande var helt beroende av programmens pedagogiska kvalitet.  
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7.1.2 Edutainmentprogram och pedagogernas delaktighet 

I litteraturdelen konstaterade vi att om pedagogerna vill ha ut så mycket som möjligt av 

användandet av edutainmentprogram bör de arbeta aktivt med återkopplingar, feedback, som 

skapar en relation mellan speltillfälle och innehåll (se t.ex. Rognhaug, 1996). Pedagogen 

måste ha en aktiv roll där programmen är integrerade i undervisningen. Spelande i 

undervisningssammanhang som syftar till att barnen ska lära sig bör ramas in som en 

skoluppgift och tas på allvar. För att det ska bli något bra resultat får det inte bara bli en extra 

syssla barnen gör lite på skoj efter den ordinarie undervisningen. Om pedagogen inte hinner 

med någon feedback är risken stor att användandet av edutainmentprogram endast blir en skoj 

grej barnen får göra när de blir klara med övriga uppgifter (Linderoth, 2002). Här måste vi 

fråga oss vilka konsekvenser detta får för barnens lärande.  Ljung-Djärfs forskning och våra 

intervjuer pekar åt samma håll när det kommer till hur edutainmentprogram används i 

förskolan. Programmen används av pedagogerna för att sysselsätta och lugna barnen under 

den fria leken eller när de har tid över. Enligt vår åsikt behöver detta inte vara till nackdel i 

användandet av edutainmentprogram för lärande, så länge det finns någon form av feedback 

från pedagogerna. Problemet som har kommit fram i våra intervjuer är att barnen inte får 

någon feedback, då pedagogerna upplever att de inte har tid, med undantag av de pedagoger 

som arbetar på småbarnsavdelningarna. Forskningen gällande pedagogernas delaktighet när 

barnen använder sig av datorer pekar på att pedagogerna undviker att delta för att inte störa 

barnen (Alexandersson m.fl., 2000). Vår undersökning tyder istället på att pedagogerna inte 

har tid att sitta med barnen vid datorn.  

7.1.3 Användandet av edutainmentprogram 

De intervjuade pedagogerna uppfattar behovet av att använda edutainmentprogram och 

datorer olika. En respondent från grundskolan erbjuder barnet att arbeta vid datorn när den ser 

att det finns behov av det medan en annan schemalägger en viss övning för de barn som 

behöver det. Pedagogerna i förskolan resonerar istället så att de barn som kommer och frågar 

får använda datorerna, de som inte kommer och frågar anses inte ha behov av det. Vi ställer 

oss då frågan hur det kan komma sig att barnen själva anses vara kapabla att bedöma om de 

ska använda sig av edutainmentprogram, medan dessa barn inte själva får avgöra om de ska 

vara med i samlingarna och om de ska äta vid samma tidpunkt som de andra. För oss ter sig 

detta mycket motsägelsefullt och vi får inget svar på detta genom våra intervjusvar. Däremot 
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kan man då spekulera i om det är så att syftet med aktiviteten är olika i grundskolan och 

förskolan och att pedagogerna därför styr barnens datoranvändande i olika grad. Vi anser att 

våra intervjusvar tyder på detta då det framkommit att pedagogerna i skolan ser 

edutainmentprogrammen som ett komplement till övrig undervisning, medan de som arbetar i 

förskolan använder edutainmentprogrammen för att lugna och sysselsätta barnen. 

När det gällde frågan om registrering av barnens resultat svarar samtliga respondenter i 

förskolan att de inte registrerar barnens resultat då de använder edutainmentprogram. 

Respondenterna från grundskolan svarar samstämmigt att de registrerar barnens resultat på 

olika sätt, dels genom att skriva ut, dels genom att spara resultatet i programmet. Än en gång 

tror vi att skillnaden beror på att pedagogerna har olika syfte med aktiviteten. 

7.1.4 Pedagogernas kunskaper 

För att det ska vara möjligt att få ut något av användandet av programmen krävs det en hel del 

av pedagogen, konstaterar vi i vår teoretiska del (Ellneby, 2005; Linderoth, 2002; Papert, 

1999). I intervjun frågade vi respondenterna om de ansåg att de hade tillräckliga kunskaper 

för att använda edutainmentprogram i sin verksamhet. Pedagogerna i grundskolan svarar att 

de inte har tillräckliga kunskaper och att de saknar tid att sätta sig in i hur programmen 

fungerar. Däremot säger pedagogerna i förskolan att deras kunskaper är tillräckliga då 

programmen är så pass enkla att de ofta kan hjälpa barnen trots att de inte är insatta. Som vi 

ser det beror denna skillnad dels på att programmen i förskolan är enklare uppbyggda och 

lättare att förstå men vi ser även en skillnad i vilket syfte pedagogerna i förskolan respektive 

grundskolan har med aktiviteten. Som vi skrev i vår teoretiska utgångspunkt har förskolan och 

skolan olika sätt att se på barn (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994), vilket resulterar i olika 

sociala praktiker (Säljö, 2000).  

I intervjuerna har det framkommit att många pedagoger i förskolan upplever att deras kollegor 

inte har tillräckliga kunskaper för att kunna använda sig av datorer. Detta anser vi kan bero på 

brister i deras utbildning. Vi kan även konstatera att det inte blivit bättre med de 

nyutexaminerade pedagogerna, då de respondenterna anser att även de har brister i den 

didaktiska kunskapen kring datoranvändandet. Kan det vara så att eftersom lärarstudenterna 

själva kan använda sig av datorer förväntas de även kunna hjälpa barnen att använda dem? 

Som vi skrev tidigare i diskussionen anses barnen i förskolan själv kunna avgöra om de 
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behöver sitta vid datorn eller inte men de har inte möjlighet att själva avgöra om de behöver 

vara med på samlingen. Är det samma resonemang som sker på lärarutbildningen, studenten 

får själv avgöra om den ska ha kunskaper i datordidaktiken, men däremot inte om den 

behöver mer kunskaper i exempelvis didaktiken kring miljöfrågor. Vi ställer oss då frågan vad 

detta säger om synen på datorn som ett pedagogiskt verktyg. 

7.1.5 Edutainmentprogrammens för- och nackdelar 

Synen på edutainmentprogrammens för- och nackdelar är lika splittrad bland våra 

respondenter som bland forskarna i den litteratur vi läst. Även Säljö (2000) tar i sin bok upp 

splittringen inom detta område. Han skriver att det dock inte är något ovanligt när nya 

artefakter presenteras inom förskolan och grundskolan. Liknande diskussioner har förts kring 

film och miniräknare.  

Vi kan av våra intervjuer konstatera att pedagogerna i förskolan är mer kritiska till 

användningen av edutainmentprogram än pedagogerna i grundskolan. Tittar vi i läroplanerna 

för respektive verksamhet kan vi där se två eventuella anledningar till denna skillnad. I Lpfö 

98 står det att förskolan kan använda sig av multimedia medan IT i skolan ska användas som 

ett redskap i det pedagogiska arbetet enligt Lpo 94. Lpfö 98 lägger också större vikt vid 

rörelse och utevistelse än vad Lpo 94 gör. Ytterligare en faktor kan vara att skolan under en 

längre tidsperiod tagit del av ekonomiska- och utbildningssatsningar än vad förskolan gjort, 

vilket kanske gör att grundskolans pedagoger känner sig tryggare i användandet av 

edutainmentprogram i sin verksamhet än vad förskolans pedagoger gör (Ljung-Djärf, 2004). 

7.1.6 Integrering av edutainmentprogram 

Resultatet av våra intervjuer visar att det till stor del är respondenterna i grundskolan som har 

kommit längst när det handlar om integreringen av edutainmentprogram i verksamheten, även 

om det i vissa fall blir krystat. Däremot används det kontinuerligt av alla i grundskolan i 

ämnena matematik och språk. Pedagogerna i förskolan integrerar emellertid inte alls 

edutainmentprogrammen i sin verksamhet. Detta förvånade oss då förskolans verksamhet 

brukar betona helheten mer än vad skolan gör (Utbildningsdepartementet, 1998). Vi kan då 

ställa oss frågan hur det kommer sig att datorn uteblivit från den integrerade verksamheten. 

Dels tror vi att det beror på okunskap, att pedagogerna inte har tillräckliga kunskaper kring 

hur de kan integrera edutainmentprogram i verksamheten, dels att det bygger på en tro att 
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barn rör sig mer om de inte sitter vid datorn. Vi undrar då om de rör sig mer om de sitter och 

ritar eller om de pusslar? Pedagogerna inom förskolan talar ofta om datoranvändning i termer 

av att hitta en balans, att det är viktigt att inte sitta vid datorn för länge. Att ett förskolebarn 

föredrar att tillbringa mycket tid i exempelvis dockvrån är dock något som, enligt vår 

erfarenhet, inte alls ses som lika oroande av förskolepedagogerna. Dock är det ingen av 

respondenterna som tar upp de faror med datoranvändningen som tas upp i litteraturdelen. Där 

framkommer synpunkter på att små barn behöver ägna sig åt aktiviteter där alla sinnen 

samverkar för att de ska utvecklas och att så inte är fallet när barn spelar datorspel (Ellneby, 

2005). Respondenterna har inte direkt tagit upp dessa aspekter men respondenterna från 

förskolan talar om datoranvändning på ett sådant sätt att det indirekt framgår att de är väl 

medvetna om dessa eventuella faror.  

7.1.7 Samarbete och edutainmentprogram 

På frågan om barnen får samarbeta när de använder edutainmentprogram syns även här en 

tendens till olika syn mellan förskolan och grundskolan. I förskolan anser pedagogerna att det 

är bra om barnen sitter två och två eftersom de då kan hjälpa varandra men det får inte bli för 

många barn kring datorn, säger pedagogerna. I skolan är pedagogerna mer tveksamma. En 

respondent säger att det finns risk att det blir trams om barnen sitter tillsammans, medan andra 

respondenter tycker det är svårt att hitta program som lämpar sig för samarbete. I vår 

litteraturdel skriver vi om de olika roller som barn kan ha när de samarbetar vid datorn 

(Ljung-Djärf, 2004). Vi tror att då pedagogerna endast låter två barn sitta vid datorn 

tillsammans så tar/får barnen troligtvis rollerna ägare och deltagare. Detta är två aktiva roller 

men om fler barn deltar ökar chansen/risken att något av barnen får rollen som åskådare, viket 

kan te sig som en passiv roll. Detta kan kanske vara en av anledningarna till att pedagogerna 

vill hålla nere antalet barn som sitter kring datorn. Den uppfattningen vi fick av de pedagoger 

som ville hålla nere antalet barn till två var att den passiva rollen som åskådare inte gynnade 

barnens lärande. För oss är detta ett egendomligt resonemang då vi vet att barn lär sig på olika 

sätt och att vissa barn måste få tillfälle att iaktta andra innan de provar själva (Lindahl, 1998).  

7.1.8 Slutsats 

Vi kan verka kritiska mot förskolans verksamhet i vår diskussion men vi är medvetna om att 

förskolan och grundskolan har olika syften när de använder edutainmentprogram. Det ena är 
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inte mer rätt än det andra. Förskolans verksamhet bygger i enlighet med läroplanen på leken 

och det medför att pedagogerna där har ett annat sätt att se på lärande än vad grundskolan har. 

Därför används edutainmentprogram på olika sätt. I förskolan ser pedagogerna barnens lek 

som ett eget lärotillfälle, barnen lär sig genom leken. Denna syn är inte lika utvecklad i 

skolan. I våra teoretiska utgångspunkter framgår det att det inom förskolan respektive skolan 

finns olika sätt att se på lärande hos barn. Av detta följer att pedagogerna agerar på olika sätt 

eftersom de skapar och är en del av olika verksamheter (Säljö, 2000) och det är mot bakgrund 

av detta som resultatet måste förstås.  

Slutsatsen vi kan dra är att samtliga pedagoger uttrycker sig positivt när det gäller 

edutainmentprogrammens betydelse för barnens lärande. Skillnaden mellan förskolan och 

grundskolan som resultatet visar är att pedagogerna i förskolan resonerar mer kring barnens 

lärande genom leken medan pedagogerna i grundskolan utgår mer från ämnena. Grundskolans 

pedagoger integrerar edutainmentprogrammen i verksamheten, vilket inte förskolans 

pedagoger gör. Av detta kan vi konstatera att pedagogerna befinner sig i olika sociala 

praktiker i förskolan och grundskolan och därför agerar olika. Det är ofta pedagogernas egna 

uppfattningar som får styra användandet av edutainmentprogram i verksamheten. 

7.2 Metoddiskussion 

Vi valde att i vår undersökning använda oss av kvalitativa intervjuer, eftersom intervjuer kan 

ge djupare information än exempelvis enkäter (Denscombe, 2000). Innan vi genomförde 

intervjuerna gjorde vi en pilotstudie där en pedagog från förskolan och en pedagog från 

grundskolan intervjuades. Detta anser vi var till stor nytta då vi fick möjlighet att upptäcka 

vilka frågor som behövde förtydligas. När vi sedan genomförde våra intervjuer skickade vi ut 

frågor och information om arbetets syfte i förväg till respondenterna för att de skulle ha 

möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Vår förhoppning var att vi därigenom skulle få 

utförligare svar. Några av de intervjuade pedagogerna hade förberett sig genom att läsa 

igenom frågorna, några hade med sig anteckningar där de skrivit ner stödord som besvarade 

frågorna och använde sig av dessa under intervjun och några hade inte haft tid att ta del av 

frågorna i förväg. Emellertid så tycker vi ändå att det var viktigt att låta pedagogerna få 

chansen att ta del av intervjufrågorna i förväg så att de gavs möjlighet att förbereda sig i den 

utsträckning de ville. 
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Vi valde att kontakta pedagoger vi kände sedan tidigare och som vi ser det finns det både för- 

och nackdelar med det. En fördel som var avgörande för oss var att vi kunde välja 

respondenter som vi visste hade olika ålder, utbildning och erfarenhet och detta anser vi är 

viktigt för undersökningens resultat. En annan fördel var att det kan vara lättare att få 

människor som vi träffat tidigare att ställa upp på en intervju. Vår förhoppning var också att 

respondenterna skulle våga ge oss ärligare svar men det fanns även en uppenbar risk att de 

intervjuade pedagogerna tvärtom gav svar som de tyckte passade vårt syfte för att ”hjälpa” 

oss.  

Vi bandade intervjuerna eftersom vi på så sätt kunde få en ordagrann dokumentation över vad 

som sagts (Denscombe, 2000; Johansson & Svedner 2001; Repstad, 1993). Denscombe 

(2000) skriver att en respondent aldrig är helt opåverkad av bandspelaren men vi upplevde att 

bandspelaren inte synbart påverkade respondenterna. Möjligen kan detta bero på att 

respondenterna själv hade möjlighet att välja om de ville bli bandade eller inte. Som vi 

påpekade i metodkapitlet finns det dock en nackdel med att tvingas förlita sig på anteckningar 

och det är att intervjuaren måste förlita sig på minne och tolkning och att en objektiv 

upptagning av intervjun saknas (Denscombe, 2000). Vi anser också att resultatet inte blir lika 

utförligt eftersom intervjuaren inte hinner skriva allt som sägs.  

Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss så att den ena intervjuade pedagogerna i 

förskolan och den andra intervjuade pedagogerna i grundskolan. Detta tillvägagångssätt hade 

den fördelen att det var mer tidseffektivt och det underlättade också när vi skulle bestämma 

tid för intervjun eftersom tiden vi bestämde endast behövde passa två personer. Emellertid 

hade intervjuns tillförlitlighet blivit större om vi varit två och vi hade även kunnat ställa fler 

följdfrågor (Patel & Davidsson, 2003). Vi hade, av den anledningen, valt att genomföra 

intervjuerna tillsammans om vi genomfört undersökningen idag.   

En aspekt vi slutligen vill ta upp är det faktum att den som genomför en intervju alltid 

påverkar resultatet (Denscombe, 2000). Hur vi har påverkat resultatet kan vi bara spekulera i 

och vi kan här återkomma till det vi skrivit i vår teoretiska utgångspunkt om att människor 

agerar utifrån den situation de befinner sig i (Säljö, 2000). 
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8. Fortsatt forskning 

I detta stycke tar vi upp vad vi skulle vilja veta mer om efter att vi avslutat detta arbete. 

Många frågor har kommit upp men inte fått plats i arbetet. 

• Vad har grundskolans pedagoger för förväntningar på vad förskolebarnen ska kunna 

när det gäller datoranvändning? 

• Vad har spelindustrin för förväntningar på förskolorna och skolorna och vice versa? 

• Uppfyller högskolorna utbildningsdepartementets ambitioner för vad lärare ska kunna 

om datoranvändning i utbildningen?   

9. Sammanfattning 

Uppdraget att använda datorer i verksamheten är tydligt formulerat i förskolans och 

grundskolans läroplaner. Under vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU, har vi sett att det 

finns olika sätt att använda och resonera kring datorer och edutainmentprogram.  

Vårt syfte med arbetet är att studera hur pedagoger i förskolan och grundskolan beskriver 

användandet av edutainmentprogram i sin verksamhet och hur de resonerar kring detta. 

Edutainmentprogram är beteckningen på en rad olika typer av produkter för datorer vars 

gemensamma nämnare syftar till någon form av läroprocess (Alexandersson m.fl., 2001). 

Forskningen inom området kring hur edutainmentprogram kan påverka barns lärande är 

mycket splittrad. En del forskning pekar på att användningen av edutainmentprogram ökar 

lusten till lärande, utvecklar barnens helhetstänkande och intelligens. Denna forskning pekar 

även på att barns samarbete ökar vid användning av edutainmentprogram. Dock pekar annan 

forskning på att barns kreativitet försämras och att deras förmåga till empati riskerar att 

förstöras. Forskningen visar att pedagogerna inte vet hur de ska handskas med 

edutainmentprogram i sin verksamhet. Därmed har de olika pedagogerna olika 

förhållningssätt. 

Utifrån vårt syfte har vi gjort följande problemformuleringar: 
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• Hur beskriver pedagogerna i förskola och grundskola sin inställning till 

edutainmentsprogrammens betydelse för lärande?  

• Hur resonerar pedagogerna i förskola och grundskola kring integreringen av 

edutainmentprogram i den dagliga verksamheten?  

För att få svar på dessa frågor har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer med åtta 

pedagoger som arbetar i förskolan och grundskolan. Av resultatet kunde vi konstatera att 

samtliga pedagoger uttrycker sig positivt när det gäller edutainmentprogrammens betydelse 

för barnens lärande. Den skillnad mellan förskolan och grundskolan som resultatet visar är att 

pedagogerna i förskolan resonerar mer kring barnens lärande genom leken medan 

pedagogerna i grundskolan utgår mer från ämnena. I grundskolan integreras 

edutainmentprogrammen i verksamheten, vilket inte är fallet i förskolan. Slutsatsen vi kan dra 

är att pedagogerna befinner sig i olika sociala praktiker i förskolan och grundskolan och 

därför agerar olika. Det är ofta pedagogernas egna uppfattningar som får styra användandet av 

edutainmentprogram i verksamheten. 
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Bilaga I 

Intervjufrågor 

1. Vad har du för yrke/arbetsuppgift/-er? 

2. Hur länge har du arbetat inom för-/skolan? 

3. Kan du kort beskriva din arbetsplats? (Hur stor är för-/skolan, din barngrupp/klass, 
vilka består ditt arbetslag av) 

4. Hur är din inställning till edutainmentprogrammens betydelse för barnens lärande? 

5. Berätta om vilka fördelar och nackdelar du ser i användandet av edutainmentprogram? 

6. Hur är tillgången till programmen på din förskola/i din skola? Vilken möjlighet har 
barnen att använda sig av dem?  

7. Hur organiserar du så att alla barnen/eleverna får tillgång till programmen? 

8. Låter du barnen samarbeta när de använder sig av programmen? (Varför/Varför inte) 

9. Använder du dig av någon tidsgräns när barnen/eleverna sitter med programmen? 
(Varför/Varför inte)  

10. Vad tycker barnen om att använda edutainmentprogram? 

11. Hur använder du dig av programmen? 

12. Hur delaktig är du när barnen sitter vid datorn? 

13. Hur registrerar du barnens resultat efter användandet av edutainmentprogram?  

14. Hur integrerar du edutainmentprogram i din dagliga verksamhet?  

15. Vad tittar du på när du väljer edutainmentprogram? 

16. Känner du att du har tillräckliga kunskaper för att använda edutainmentprogram? (Om 
inte vilka kunskaper anser du att du saknar) 

17. Vilka satsningar har din kommun gjort inom IT-kommunikation och datorer för 
förskolor/skolor? 

18. Anser du att kommunen har satsat tillräckligt ekonomiskt för att din förskola/skola 
skall kunna använda edutainmentprogram? (Ge om möjligt exempel) 
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Bilaga II 

Mall för granskning av program 

Hämtat från: Malmö Högskola, Lärarutbildningen NMS, lisbeth.ringdahl@lut.mah.se  

Boken En röd tråd genom skolan – I spåren av ITiS gavs ut när skolorna i Sverige 

fortbildades genom ITiS-projektet. I boken finns en mall för granskning av pedagogiska 

program. Läs mer om boken på http://www.softogram.se/enrodtradgenomskolan.html  

Nedanstående punkter är till stor del tagna från ovanstående bok. Välj ut de punkter du anser 

angelägna eller tillämpbara på det program du vill granska. 

• Kan du hitta information om programmet hos återförsäljaren, t ex hos 

www.elevdata.se eller www.ferde.se eller www.alega.se ? 

• Är det ett s k edutainmentprogram (lek och lär) eller ett rent pedagogiskt program? 

• Är programmet gjort för hemmamarknaden eller för skolan? 

• För vilken ålder passar programmet; enligt återförsäljaren resp. enligt din åsikt. Tänk 

på både innehåll och layout. 

• Hur ser layouten ut? Kan äldre elever som behöver en grundläggande träning använda 

programmet utan att det blir för barnsligt? 

• Är det ett program som passar flera åldersgrupper eller tränas bara vissa moment inom 

en årskurs?  

• Finns en tydlig pedagogisk struktur så att det lätt kan integreras i min undervisning? 

Passar programmet pedagogiskt in i min undervisning?  

• Kan läraren eller eleven själv gå in och påverka programmet så det passar elevens 

nivå? 

• Kan läraren eller eleven välja en speciell övning eller ett moment och gå direkt dit 

utan omvägen över andra övningar? 
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• Kan läraren registrera vad eleverna har gjort eller vad de behöver träna på (s k 

lärarportfölj)? 

• Kan två–tre elever arbeta tillsammans vid datorn med programmet? 

• Hur lång tid tar det att göra en övning? Passar programmet att använda i klassrummet 

med endast en eller två datorer till alla eleverna? 

• Kan man enkelt förstå hur man ska hantera programmet? Finns hjälpfunktioner? 

• Kan eleven själv vara kreativ med hjälp av programmet? På vilket sätt? 

• Kan man när som helst avsluta programmet, spara de resultat man har och fortsätta vid 

annat tillfälle? 

• Får eleven ett resultat som visar hur det gick? Kan resultatet skrivas ut eller lagras i 

datorn? 

• Vilka licenser gäller (en-användarlicens, 5-pack, skollicens nätverk, privat eller annat) 

och vad kostar programmet?  

• Finns några särskilda krav på datorns kapacitet eller tillbehör? 

Övrigt (om du haft möjlighet att pröva programmet): 

• Vilka fördelar tycker du det finns att arbeta med detta program jämfört med enbart 

traditionell undervisning? 

• Vad tycker eleverna om programmet? 

• Hur organiserar man i klassrummet för att så många som möjligt ska få möjlighet att 

arbeta med programmet? 
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Bilaga III 

Brev till intervjuade pedagoger 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter vid Högskolan Kristianstad. Vi är nu inne på vår sista termin och 

skriver vårt examensarbete: Edutainmentprogram i Förskola och Skola – Det Ultimata 

Läromedlet?  

Vi vill som överenskommet sända Er intervjufrågorna i förväg så att Ni i lugn och ro kan läsa 

igenom och fundera. Detta för att Ni ska känna Er förberedda inför intervjun. Vi vill även 

informera er om examensarbetets syfte samt ge en definition av begreppet 

edutainmentprogram. 

Syftet är att studera hur pedagoger i förskolan och grundskolan använder sig av 

edutainmentprogram i undervisningen och hur de resonerar kring detta.  

Edutainmentprogram är beteckningen på en rad olika typer av produkter för datorer vars 

gemensamma nämnare syftar till någon form av läroprocess. Ordet är en kombination av 

education och entertainment och betecknar ett program, oftast ett spel, som är både lärorikt 

och underhållande.  

Vi är tacksamma för att Ni ställer upp på intervjun och vi vill betona att Ert deltagande är 

frivilligt och Ni får självklart avbryta intervjun om ni så önskar. Materialet kommer att vara 

konfidentiellt, vilket innebär att det endast är vi två som kommer att veta vem som intervjuats. 

Intervjun beräknas ta 20 minuter och kommer att bandas om ni samtycker till det. Den av oss 

som kontaktade er kommer att träffa er på avtalad tid. 

Än en gång: Stort Tack för Er medverkan! 

Marie Jönsson och Elin Jensen  


