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Sammanfattning 

 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka innehåll och urval av applikationer i 

förskolan samt vilket syfte förskollärare har med sina val av applikationer. 

Frågeställningarna i studien berör vilka applikationer som används på förskolan och hur 

de är utformade och designade, hur urval av applikationer sker samt syftet bakom 

urvalen. Som metod för att få svar på våra undersökningsfrågor genomfördes intervjuer 

med sju förskollärare där vi fick ta del av deras resonemang kring urval av applikationer 

samt dess innehåll och struktur.  

 

Studiens resultat visar att applikationers innehåll och struktur har betydelse för vilka 

möjligheter eller begränsningar som skapas för barns lärande. När det handlar om val av 

applikationer framkom av resultatet att förskollärarna har ett syfte med deras val och att 

valen sker utifrån vad barnen och barngruppen behöver samt vad barnen är intresserade 

av. Val av applikationer sker även i samklang med förskolans läroplan och strävansmål 

samt utifrån olika teman som förskolorna arbetar med. Dock framkom att tid, pengar 

och kompetens är begränsningar som förskollärarna anser kan påverka deras val av 

applikationer och vilket innehåll barnen får tillgång till.   
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Förord 

Att genomföra detta examensarbete har varit både intressant och lärorikt och vi vill ge 

ett stort tack till de förskollärare som medverkat i intervjuerna till vårt examensarbete. 

Er medverkan har bidragit till att vi har kunnat genomföra vår studie som 

förhoppningsvis kan bidra med kunskap om innehåll och urval av applikationer i 

förskolan. Ett stort tack även till vår handledare Ingrid för råd och vägledningen under 

arbetets gång.  

Caroline Kalles och Marie Eriksson 
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1 Inledning 

Barns tillgång till digitala verktyg och användningen av surfplattan har ökat kraftigt 

under de senaste åren och tillgången till surfplattan i hemmet har fördubblats sedan 

2012/2013 (Medierådet, 2015). IKT (Information och kommunikationsteknik) är också 

något som växer fram allt mer i förskolans verksamhet, där surfplattan är ett viktigt 

verktyg i relation till barns lärande och utveckling (Lundgren Öhman, 2014). 

Förskolans läroplan (Skolverket 2016) framhåller: 

Förmågan att kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 

nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en 

snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt 

kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram 

som alla i samhället behöver (s.6). 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer så som 

bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av 

tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att 

främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, 

konstruera och nyttja olika material och teknik. Multimedia och 

informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer 

som i tillämpning (s.7). 

Som vi ser det kan surfplattan användas i relation till många av förskolans strävansmål 

och fungera som ett komplement till många andra aktiviteter och fysiska material i 

förskolan. Alla barn kanske inte har tillgång till surfplatta i hemmet på grund av 

ekonomiska skäl och vi ser därav vikten av att förskolan kan erbjuda barnen den 

möjligheten eftersom digital kompetens blir alltmer viktigt i dagens samhälle. 

Aglassinger, Strindholm, Kallin och Rudnik Norling (2012) menar att det är viktigt att 

ha ett pedagogiskt syfte med användandet av surfplattan och att arbetet kan kopplas till 

läroplanen för att det ska bidra till barns lärande. Saknas syfte riskerar surfplattan 

istället att användas som ett tidsfördriv som kan göra att barns möjlighet till lärande 

hindras. Utifrån våra erfarenheter har vi sett att många faktorer kan påverka 

förskollärarnas val av applikationer som t.ex. kompetens och inställning. Vi har också 

ibland upplevt applikationer som saknar ett pedagogiskt syfte och att förskollärare 

ibland inte är medvetna om innehållet i olika applikationer. Därmed skapades vårt 

intresse att undersöka om förskollärarna har ett syfte bakom val av olika applikationer i 

förskolan. I och med framväxten av IKT och digitala verktyg i förskolans verksamhet är 

val av applikationer och hur det påverkar barnen något som blir allt viktigare för 

förskollärare att vara medveten och ha kunskap om. Surfplattan är ett relativt nytt och 

outforskat område i förskolan och är ett område som kräver vidare undersökning. 

Genom att i detta examensarbete synliggöra förskollärares resonemang kring val av 

applikationer är vår förhoppning att kunna bidra med kunskap kring applikationers 

betydelse och påverkan för barns lärande och utveckling. Vi hoppas även kunna bidra 

med kunskap och förståelse kring vikten av att som förskollärare ha kompetens och en 

medvetenhet om de val de gör. 
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1.1 Begreppsförklaring 

För att skapa en bättre förståelse av texten och underlätta läsningen presenteras här 

förklaringar på olika begrepp som vi kommer att använda oss av i arbetet.  

 

IT 

En förkortning av Informationsteknik och ett samlingsbegrepp för saker som rör 

datateknik och telekommunikation. 

IKT 

En förkortning av Informations- och kommunikationsteknik. IKT används istället för IT 

för att betona den kommunikation mellan människor som möjliggörs av IT.  

USB-minne 

Ett minne där man överför filer mellan olika enheter. 

Digitala verktyg 

Digitala verktyg är ett samlingsnamn för olika digitala enheter så som datorer, 

mobiltelefoner och surfplatta. 

Surfplatta 

En liten handdator med pekskärm som innehåller olika applikationer och program och 

kan även kallas för lärplatta. Vi har i vårt arbete valt att använda begreppet surfplatta då 

vi anser att det är ett mer generellt begrepp.  

Applikation 

Applikation är ett mobilt program som oftast finns på mobila enheter, så som 

mobiltelefoner, datorer och surfplattor och är skapat för olika användningsområden. 

Applikationer är ofta interaktiva, dvs. att man kan skriva, bläddra i menyer och klicka 

på ikoner och kan innehålla en mängd olika ljud och bilder. 

App 

App är en förkortning av ordet applikation. 

 

1.2 Arbetets disposition  

I arbetets inledande del presenteras studiens och våra egna intressen kring det valda 

området samt en begreppsförklaring. I avsnitt två presenteras en översikt av tidigare 

forskning kring barns lärande i relation till surfplattan, applikationers innehåll samt 

förskollärares kompetens, förhållningssätt och val av applikationer. I avsnitt tre 

presenteras studiens syfte och frågeställningar och i avsnitt fyra beskrivs studiens 

teoretiska perspektiv. I avsnitt fem beskriver vi studiens metod med metodval, urval av 

intervjupersoner, genomförande av studien samt bearbetning av det insamlade 

materialet. Studiens resultat redovisas i avsnitt sex och följs av en metod och 

resultatdiskussion i avsnitt sju. Avsnitt sju avslutas med en kort slutreflektion av studien 

samt förslag på vidare forskning.   



 

3 

 

2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras forskning som rör utformning och struktur av olika 

applikationer samt barns lärande i relation till digitala verktyg. Avsnittet berör även 

forskning kring förskollärarnas kompetens och förhållningssätt samt val av 

applikationer. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av forskningen. Den litteratur 

som vi använt oss av i studien är artiklar och avhandlingar som vi ansåg vara relevant 

till vår undersökning. Artiklar söktes via databaserna Discovery och Google Scholar. 

Sökorden applications, preschool, digital tablets, tablets, learning, ipad, ipads, play, 

ICT, litteracy, Sweden, digital, media, forskning, förskollärare, appar, datorplatta, 

förskolan användes i olika kombinationer för att finna relevant forskning (bilaga 1). 

 

2.1 Applikationers utformning och design 

Nilsén (2014) menar att applikationers struktur och utformning har stor betydelse och 

då framförallt i relation till lärande. Applikationer som innehåller någon form av 

belöning då barn utför rätt handling gör att det inte går att se om ett lärande sker. Detta 

eftersom barnen i dessa fall kan använda applikationen som en dra- och- släpp aktivitet 

och istället gissar och provar sig fram till rätt svar. Även Petersen (2015) menar att 

utformning och struktur samt vad olika applikationer erbjuder är betydelsefullt eftersom 

det påverkar barns användning. Om applikationen erbjuder barn möjlighet att skapa 

egna innehåll där de ges möjlighet att t.ex. rita, berätta eller sjunga skapas en känsla hos 

barnen att det är de själva, deras val och handlingar som är viktiga. 

Applikationer kan innehålla både ”öppna” och ”stängda” innehåll vilket kan innebära 

olika möjligheter och begränsningar samt påverka möjligheterna för barns lärande. De 

”öppna” innehållen ger barn större handlingsutrymme och de kan själva vara med och 

skapa innehållet. De öppna innehållen medför till bättre lärandemöjligheter samt bidrar 

till att levandegöra aktiviteten, stimulera barns kreativitet samt skapa mer engagemang 

hos dem. De öppna innehållen bidrar också till att barn ges större möjlighet att 

samarbeta och öka deras motivation till att utveckla digital kompetens. De stängda 

innehållen innebär i stället att innehållet i applikationerna är låst vilket begränsar barns 

handlingsutrymme och barns kreativitet eftersom de inte kan vara med och skapa själva 

och innehållet inte kan ändras eller utvidgas av barnen. De stängda innehållen bidrar till 

att barns lärande i vissa fall begränsas och att de snabbare tappar intresse och 

engagemang (Flewitt, Messer & Kucirkova, 2015). I linje med detta menar även Palmèr 

(2015) att applikationers innehåll och utformning har påverkan på barns lärande och 

utveckling. Författaren menar att innehållet och utformningen kan påverka 

kommunikationen och interaktionen mellan barn och lärare samt påverka barns 

delaktighet och inflytande. Enligt författaren kan applikationer med öppna innehåll ge 

barn möjlighet att välja och ha kontroll över sitt eget lärande samt stimulera barns 

kreativitet, intresse och engagemang. De öppna innehållen saknar ofta tidsbegränsningar 

vilket medför till större möjligheter för delaktighet och inflytande bland barnen och 

främjar också en mer fri dialog mellan barn och lärare. De stängda innehållen begränsar 

istället barns delaktighet och inflytande eftersom innehållet är mer bestämt och låst. De 

stängda applikationerna innehåller ofta tidsbegränsningar som innebär att det snabbt 
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tillkommer en ny uppgift efter varje slutförd uppgift. Detta begränsar möjligheten till 

reflektion mellan barn och lärare och kommunikationen blir då av mer bestämd och 

riktad karaktär.  

Falloon (2014) lyfter i sin forskning bra applikationer och menar att sådana 

applikationer innebär att både innehåll och instruktioner är lätta att förstå samt lätt för 

barn att använda någorlunda självständigt. Applikationer som däremot innehåller svåra 

instruktioner kan göra att barnen istället väljer en annan applikation och begränsa 

lärandet. Om det är möjligt bör olika spel barn använder enligt författaren innehålla 

någon form av feedback, vara anpassade för olika lärmiljöer och barns behov. 

 

2.2 Barn, surfplatta och applikationer 

Det finns många möjligheter med surfplattan då den kan bidra med utveckling och 

kunskap inom flera områden och där barnen kan inspirera varandra och ha ett eget 

inflytande över lärandet. För små barn är surfplattans pekskärm ett bra hjälpmedel 

eftersom det möjliggör för dem att kunna skriva, rita och använda applikationer innan 

de utvecklat penngrepp och öga-hand-koordination (Aglassinger et al., 2012). Lucrezia, 

Jewitt och Price (2014) menar att surfplattan är ett lätthanterligt verktyg för barn att 

använda sig av och kan bidra till ökad motivation, engagemang och kreativitet. Även 

Falloon (2014) menar att surfplattan är enkel att använda eftersom den går att flytta och 

bära med sig. Surfplattan har också en stor potential i relation till barns lärande eftersom 

den innehåller unika gränssnitt med bland annat olika bilder, symboler och ljud och en 

stor möjlighet för barn att använda olika program och spel. 

Forskning visar att vissa spel som barn använder på surfplattan skapar interaktiva och 

roliga upplevelser för dem. Detta främjar barns lärande och förståelse samt bidrar till 

fysiska aktiviteter. Många av de digitala spel som barn har tillgång till fokuserar i 

största del på att stimulera barns olika färdigheter, så som sociala, matematiska, läs- och 

skriv och perceptuella färdigheter samt finmotorik, kreativitet och personliga uttryck 

(Lieberman, Chesley Fisk & Biely, 2009). Digitala spel har också fått mycket kritik då 

de anses hämma barns kreativitet. Däremot finns studier som visar att barn är kreativa 

då de använder sig av applikationer med olika teckensystem, så som bilder, symboler, 

ljud och andra kommunikationsformer på surfplattan. De använder applikationer på 

andra sätt än de egentligen är tänka till och frångår lärares didaktiska tanke, skapar 

själva aktiviteter, nya betydelser samt provar olika identiteter kring användandet av 

applikationerna. Barnen blir därmed producenter/formgivare istället för 

konsumenter/elever. Barn omskapar det tänkta innehållet i applikationerna för att 

komma närmre sina egna intressen och upplevelser för att göra det meningsfullt för 

dem. Genom att barn ofta använder surfplattan tillsammans med andra så utvecklar de 

också sin samarbetsförmåga (Kjällander & Moinian, 2014; Kjällander, 2014). 

Walldén Hillström (2014) menar att beroende på hur barn förhåller sig till och hanterar 

applikationens förutsättningar blir surfplattan och dess olika applikationer de använder 

också en sammankopplande del och påverkar deras interaktion med varandra. 

Surfplattans applikationer kan påverka barns deltagande eftersom barn förhandlar om 
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sitt deltagande och måste i detta förhålla sig till andra barn, pedagoger och till den 

applikation som används. Flera andra forskare (Kjällander, 2014; Flewitt et al., 2015) 

menar däremot att användningen av surfplattan kan gynna barns sociala samspel genom 

att de bland annat använder sig av turtagning och samarbete. Det visade sig också hur 

barnen stödjer varandra, där mer kunniga barn vägleder sina kamrater vid användningen 

av surfplattan i Flewitt et al. (2015) forskning.  

Förutom det sociala samspelet framhäver forskning att användningen av surfplattan är 

betydelsefull för barns koncentrationsförmåga, motivation, engagemang, självständighet 

och identitetsutveckling. Användningen av surfplattan gynnar också barns läs- och 

skrivutveckling, språk och kommunikation (Flewitt et al., 2015). Även matematiskt 

lärande har visat sig gynnats av användningen av digitala verktyg där barn får möjlighet 

att uttrycka och använda olika matematiska begrepp så som mönster, former och 

sortering. Applikationer och dataprogram som erbjuder en kombination av olika ljud, 

tecken och bilder kan även utveckla det estetiska lärandet. Forskning visar positiva 

resultat då det gäller barns trygghet, självkänsla och självförtroende och barnen 

utvecklade en mer positiv inställning till användandet av surfplattan som bidrog till 

positiva inlärningsmetoder. Färdigheter i språk och kommunikation var också något 

som visade sig gynnas av användningen av surfplattan. Barnens kompetens ökade i både 

talat och skrivet språk samt deras förmåga att lyssna och kunna återberätta historier. 

Barnens tekniska kunskaper utvecklades även det i samband med användandet av olika 

digitala verktyg där de utvecklade en förståelse för olika funktioner (Stephen & 

Plowman, 2003, 2008). 

 

2.3 Förskollärare och applikationer 

Nedan presenteras forskning kring förskollärare och applikationer vilket redovisas i två 

underrubriker. Först lyfts förskollärares kompetens och förhållningssätt som sedan följs 

av ett avsnitt med förskollärares val av applikationer. 

2.3.1 Kompetens och förhållningssätt 

En av de viktigaste delarna när det gäller användandet av IKT i förskolan är lärares 

kompetens och inställning. Lärare bör ha en positiv inställning till IKT samt ha kunskap 

kring den digitala tekniken, hur barn lär sig och ha en förståelse för hur digitala verktyg 

kan användas i relation till barns lärande. Det är också av betydelse att lärare har 

kunskap om digitala verktygs användningsområden för att kunna vägleda och fånga 

barns uppmärksamhet mot innehåll och på så sätt möjliggöra för lärande. Viktigt är att 

lärare inte ser IKT som ett eget användningsområde utan något som ska integreras i 

vardagliga aktiviteter (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003). Även Flewitt et al. 

(2015) anser att lärares kompetens och inställning har betydelse vid användandet av 

digitala verktyg. Enligt forskning var kompetenta lärare mer bekväma med att hantera 

och anamma den digitala tekniken. De såg också större möjligheter med att använda 

digitala verktyg tillsammans med barnen och hade lättare att skapa lärandeaktiviteter. 

Mindre kompetenta lärare visade sig istället vara mer osäkra på användningen av 

digitala verktyg i relation till barns lärande. 



 

6 

 

Enligt forskning har lärare stor betydelse för vilka aktiviteter som skapas kring digitala 

verktyg i förskolan. Det är viktigt att lärare är medvetna om hur barnen kan vägledas i 

aktiviteter samt hur deras didaktiska tanke påverkar och kan bidra till barns lärande 

(Nilsén, 2014). Även Nikolopoulu och Gialamas (2015) anser att lärares kunskap, 

erfarenhet och utbildning gentemot IT är aspekter som har betydelse och påverkan på 

lärares uppfattning, syn och hur de förhåller sig till användandet av digitala verktyg i 

förskoleverksamheten. Beroende på hur positiva inställningar lärare har i relation till IT 

och barns lärande medför i vilken mån de väljer att använda surfplattan i olika 

aktiviteter i förskolan. Kunskap och erfarenhet är även något som påverkar hur lärare 

ser på barns lärande och utveckling i relation till användandet av digitala verktyg och i 

vilken mån de anser att digitala verktyg gynnar eller inte gynnar barnen. Lärare med 

IKT utbildning visade sig ha en mer positiv inställning och syn till att IKT kan vara ett 

bra verktyg för barns lärande än de lärare utan IKT utbildning. Det är också av 

betydelse att lärare är medvetna om hur de kan stödja barn i aktiviteter kring digitala 

medier och att vara medveten om digitala miljöns potential för barns lärande 

(Nikolopoulo och Gialamas, 2015). Kjällander (2014) synliggör i sin forskningsstudie 

Appknapp att förskollärare med ett medforskande förhållningssätt där de utgår från 

barns intresse och erfarenheter, kan bidra till att barns handlingsutrymme ökar i den 

digitala miljön. Genom det medforskande förhållningssättet skapas en jämlik relation 

mellan barn och vuxen, där de tillsammans utforskar det digitala gränssnittet, skapar 

mening och lär av varandra. 

2.3.2 Val av applikationer 

Nilsén (2014) menar att applikationer som anses vara ”Pedagogiska” inte alltid är de 

bästa applikationerna. Det är av stor betydelse att välja applikationer som anpassas till 

barns nivå för att inte tappa deras intresse. Valet av applikationer menar även Petersén 

(2015) kan vara av stor betydelse då det kan påverka barns handlingsutrymme och 

medföra både möjligheter och hinder för barns handlande. Walldén Hillström (2014) 

synliggör i sin studie hur pedagogerna arbetar med att hitta bra applikationer att 

använda sig av. Enligt pedagogerna är bra applikationer sådana som bidrar till att 

utmana barns lärande, problemlösande samt stimulerar barns språkliga färdigheter och 

förmåga till samarbete.  

 

Applikationer som används på surfplattan kan påverka barns deltagande och 

kommunikation. Lärare bör ha kunskap samt vara medvetna om vilka konsekvenser och 

möjligheter deras val av applikationer kan få, både för dem själva men framförallt för 

barns möjlighet till delaktighet och inflytande. Det är viktigt att lärare har ett syfte med 

användningen av applikationer i relation till lärandesituationer (Palmér, 2014). Även 

Aglassinger et al. (2012) menar att det är viktigt att ha ett pedagogiskt syfte med 

användandet av surfplattan och att arbetet kan kopplas till läroplanen för att det ska 

bidra till barns lärande. Saknas syfte riskerar surfplattan istället att användas som ett 

tidsfördriv som kan göra att barns möjlighet till lärande hindras. 
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Flewitt et al. (2015) menar utifrån sin forskning att lärare i både förskolan och de 

tidigare skolåren har en betydelsefull roll då det gäller val av applikationer och hur de 

förhåller sig till valen. Att välja applikationer med lämpligt innehåll som kan gynna 

barnen, deras skapande och lärande kan vara en utmaning för lärare. När det gäller val 

av applikationer som passar för olika lärandemål är planering, tid och engagemang 

betydelsefullt för att skapa aktiviteter som är givande för barnen och som kan 

möjliggöra för deras lärande. Lärares tid kring urval av applikationer är också 

betydelsefullt för att genom detta sätta surfplattan i ett bredare sammanhang. Det är inte 

bara viktigt att hitta passande applikationer för barnen utan stor vikt ligger också vid att 

utveckla lokala läroplaner och en pedagogik som stödjer barns kreativa användning av 

digitala verktyg. Tiden och det engagemang lärare lägger ner på urval av applikationer 

kan också ses som en nackdel då det är tidskrävande. En annan nackdel med 

användandet av digitala verktyg är att tekniska problem kan förekomma vilket kan störa 

användningen av surfplattan. Lärare uttrycker dock förhoppningar om att dessa så 

kallade nackdelar, tiden, engagemanget och de tekniska problem som kan uppstå kan 

komma att öka deras IT kompetens, och därmed underlätta användandet av surfplattan i 

förskolan (Flerwitt et al., 2015). Val av applikationer anser Falloon (2014) ha stor 

betydelse för barns lärande och utveckling och han menar att lärare bör vara medvetna 

och ha kunskap om applikationers innehåll samt vara kritiska till vilka applikationer 

som väljs ut och varför. Lärare bör också utvärdera och lägga mycket tid åt de 

applikationer eller program som används för att se till att de är tillgängliga för barnen 

samt att de passar barnens behov och verksamhetens mål. 

 

2.2 Sammanfattning av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis visar forskning att surfplattan är ett lätthanterligt verktyg och har 

stor potential i relation till barns lärande och utveckling. Surfplattan ger barn stor 

möjlighet att använda olika applikationer med många funktioner, bilder, ljud och 

symboler och kan bidra till barns lärande och utveckling inom flera olika 

kunskapsområden, bl. a matematik, teknik samt språk och kommunikation. Barns 

sociala och individuella förmågor samt deras motivation, engagemang och 

koncentration kan också gynnas av användningen av surfplattan och olika applikationer. 

Däremot har innehåll och struktur i applikationer stor påverkan och kan både gynna 

eller begränsa barns lärande, delaktighet, inflytande samt handlingsutrymme genom 

deras öppna och stängda innehåll. Forskning framhäver därmed att lärare har en viktig 

roll när det gäller användandet av surfplattan och vid val av applikationer, där kunskap 

och förhållningssätt är två viktiga aspekter. Enligt forskning är det viktigt att lärare är 

medvetna och har kunskap om innehåll i applikationer samt om vilka konsekvenser eller 

möjligheter deras val kan medföra. De är också viktigt att lärare har ett syfte med val av 

applikationer och innehållet i applikationer bör vara anpassat utifrån barnens behov och 

intressen samt verksamhetens mål för att det ska bidra till barns lärande. Forskning visar 

därmed att det är viktigt att lärare har ett kritiskt förhållningssätt, lägger ner tid och 

noggrann planering när det gäller val av applikationer. 
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka innehåll och urval av applikationer i 

förskolan samt att undersöka vilket syfte förskollärare har med sina val av applikationer. 

Följande frågeställningar ligger till grund för analysen av undersökningen:  

 

 Vilka applikationer används på surfplattan i förskolan? 

 Hur är applikationerna utformade och designade?  

 Hur görs urval av applikationer? 

 Vad är syftet bakom urval och användning av applikationerna? 
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4 Teoretiskt perspektiv  

Vi undersöker förskollärares val och syfte bakom urval av applikationer och därför är de 

didaktiska frågorna vad och varför centrala i vår undersökning. Didaktik handlar om 

teori och praktik som syftar på undervisning och inlärning. Med det menas att didaktik 

berör både didaktiska modeller och teoretiska utgångspunkter som undervisning kan 

förstås utifrån samt den konkreta undervisningen som blir när förskollärare undervisar 

barnen (Wahlström, 2015). Det didaktiska perspektivet handlar enligt Skolverket (2012) 

om förståelsen för vilka faktorer som påverkar undervisning och lärande och de belyser 

tre centrala frågor i det didaktiska perspektivet; vad, hur och varför. Vad-frågan 

innefattar vilket innehåll undervisning i förskolan bör ha, Varför-frågan innefattar vilket 

syfte man har med undervisningen och Hur-frågan handlar om vilken metod som väljs 

för att förmedla innehållet till barnen. Skolverket belyser de tre grundfrågorna på ett 

förenklat sätt i den didaktiska triangeln (figur 1) där innehåll, metod och syftet kan 

påverka undervisning och lärandet. 

 

 
Figur 1. Didaktiska triangeln (Skolverket, 2012) 

 

Enligt Skolverket (2012) finns det utöver de tre didaktiska grundfrågorna andra faktorer 

som påverkar undervisningen, barn som står i centrum för lärande samt förskollärare 

som ska bidra till varje barns utveckling och uppnå strävansmål utifrån förskolans 

läroplan. Förskollärares och barns identiteter, erfarenheter och samhällssyn är alltså 

faktorer som påverkar undervisningen. Andra faktorer som påverkar undervisning och 

lärande är den kontext förskollärare och barn befinner sig i, både förskola och samhället 

vilket innebär att olika faktorer ingår i en samhällelig kontext som får betydelse för 

skolorganisationen och synen på lärande. Förskollärares didaktiska val påverkas av och 

är relaterat till de innehåll och metoder som presenteras och används i undervisningen. 

Barns lärande påverkas med andra ord av innehållet i undervisningen, de metoder som 

används för att förmedla innehållet samt den kontext de befinner sig i. Detta synliggörs 

av den didaktiska pyramiden som är en utvidgad modell av didaktiska triangeln (figur 

2). 
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Figur 2. Den didaktiska pyramiden Skolverket, 2012) 

            

Även Wahlström (2015) lyfter den utvidgade didaktiska triangeln och menar att det 

förutom förskollärare, barn och innehåll också bör innefatta hela 

undervisningssituationen, förskola och samhälle och att dessa faktorer även de bör tas 

hänsyn till. Förskolan är en del av samhället där lärandet påverkas utifrån de 

samhällsförändringar som sker som tex. teknisk utveckling och samhällsstrukturer. 

Vidare poängterar författaren förskollärares professionella uppdrag att skapa och 

presentera ett innehåll som är relaterat till förskolans läroplan för att på bästa sätt främja 

barns lärande och där förskollärares val av metod och innehåll påverkar undervisningen 

och lärandet. Utifrån ovanstående menar författaren att varje undervisningssituation är 

komplex och består av ett antal didaktiska aspekter som ska tas i beaktning. Detta gör 

att förskollärare inte kan förhålla sig lika till alla barn och utgå från samma metoder och 

modeller vid all undervisning. Förskollärare ställs därmed inför didaktiska val som 

hjälper förskollärare att strukturera och skapa varierad undervisning.  

 

I vår studie fokuserar vi på applikationer på surfplattan i förskolan där vi undersöker 

vilka applikationer som används, vad de innehåller samt förskollärares syfte med deras 

val av applikationer. Därmed blir det didaktiska perspektivet med fokus på frågorna vad 

och varför samt den didaktiska triangeln med fokus på innehåll och syfte betydelsefull 

för vår studie. 
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5 Metod  

Under detta avsnitt beskrivs först vilken metod som används i undersökningen därefter 

följer en beskrivning av urval av informanter och genomförandet av intervjuer. Till sist 

beskrivs tillvägagångsättet av analysarbetet. En beskrivning på vilka etiska 

överväganden som gjorts i undersökningen genomsyras i hela metodavsnittet. 

 

5.1 Metodval 

Eftersom syftet var att undersöka förskollärares resonemang kring val av applikationer 

på surfplattan så valdes intervju som metod för att på bästa sätt kunna få svar på våra 

undersökningsfrågor och kunna gå djupare i undersökningens syfte. Vi har i studien 

utgått från semistrukturerade intervjuer och använt oss av en intervjuguide (bilaga 2). 

Intervjuguiden användes som utgångspunkt under intervjuerna där vi formulerade ett 

antal öppna frågor för att få en struktur samt för att kunna fokusera på specifika 

områden under intervjuerna. Detta med utgångspunkt från Bryman (2011) som menar 

att forskningsprocessen i semistrukturerade intervjuer är flexibla där intervjupersonerna 

har stor frihet att svara på frågorna på sitt sätt, samt där frågorna i intervjuguiden inte 

behöver komma i en viss ordning utan mer fungera som ett stöd. I och med att vi 

formulerade och använde oss av öppna frågor så möjliggjorde det för oss att få mer 

djupgående och utförligare svar vilket kan vara begränsat vid stängda frågor. 

Under intervjuerna användes ljudupptagning i samtycke med förskollärarna med 

utgångspunkt från de etiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2011). Ljudupptagningen 

gjorde det lättare för oss att kunna fokusera på samtalen och inte riskera att gå miste om 

viktiga utsagor från förskollärarna. Användandet av ljudupptagningen underlättade 

också bearbetningen av materialet eftersom det möjliggjorde för uppspelning av 

intervjuerna flera gånger. Enligt Bjørndal (2002) har ljudinspelning fördelar eftersom 

det möjliggör att kunna spela upp materialet flera gånger samt att detta kan skapa bra 

möjligheter för att hitta nya intressanta innehåll. 

 

5.2 Urval 

I vårt urval av intervjupersoner valde vi att intervjua förskollärare med och utan 

kompetensutbildning inom IKT på fem olika förskolor i två kommuner i mellansverige. 

Anledningen till att vi valde förskollärare både med och utan kompetensutbildning inom 

IKT var för att kunna få en mer verklig bild av hur det ser ut i verksamheten, där 

kompetensen kan variera och påverka. I studien deltog sju kvinnliga förskollärare i 

varierad ålder, varav fyra med kompetensutbildning inom IKT, en med utbildning inom 

IT samt två med enbart förskollärarutbildning.  

Urvalen gjordes på olika sätt på de olika förskolorna. Vid tre av förskolorna fick vi 

själva tillfråga förskollärare om de ville delta och vid två av förskolorna valde 

förskolechefen, utifrån våra önskemål, vilka förskollärare som skulle delta. Urval av 

intervjupersoner presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1. Urval av intervjupersoner  

Namn Ålder Ålder på barngrupp Utbildning 

Greta 40-50 3-4 Förskollärare, Utb. Inom IT 

Ellen 30-40 2-6 Förskollärare, Utb. inom IKT 

Sofie 40-50 1-3 Förskollärare 

Kristina 30-40 2-6 Förskollärare, Utb. inom IKT 

Julia 40-50 2-5 Förskollärare, Utb. inom IKT 

Moa 50-60 4-5 Förskollärare 

Emma 30-40 2-5 Förskollärare, Utb. inom IKT 

 

 

5.3 Genomförande 

Vi började med att kontakta förskolecheferna på respektive förskola där vi informerade 

om studiens syfte och utförande samt där förskolecheferna gav oss tillåtelse att 

genomföra studien på deras förskolor och tillfråga förskollärare om deltagande. Ett 

informationsbrev (bilaga 3) skickades ut till förskollärarna där det informerades om 

studiens syfte samt etiska aspekter (Vetenskapsrådet, 2011). De fick information om att 

deltagandet är frivilligt och anonymt samt vad materialet är avsett att användas till. 

Förskollärarna som var intresserade av att delta i undersökningen hörde därefter av sig 

till oss och vi bestämde tillsammans tid och dag för intervjun. Intervjuplats, dag och tid 

anpassades efter förskollärarnas önskemål och intervjuerna utfördes på respektive 

förskola. Alla sju intervjuerna genomfördes under en tidsperiod på två veckor där vi 

valde att dela upp intervjuerna och utförde 3 respektive 4 intervjuer var. Anledningen 

till att vi delade upp intervjuerna var dels för att minska den överordnade positionen 

som kan bli vid fler intervjuare samt för att spara tid. Vi valde även att göra enskilda 

intervjuer med förskollärarna för att minska att deras svar skulle påverkas av varandra. 

Trost (2010) menar att flera intervjuare kan skapa makt och att den intervjuade hamnar i 

underläge. Författaren menar också att gruppintervjuer kan medföra att deltagarna 

påverkar varandra och att det därmed kan skapas någon form av majoritet av åsikter 

bland deltagarna samt att vissa åsikter inte lyfts fram.   

Intervjuerna ägde rum på respektive förskola i ett avskilt rum för bästa möjlighet att 

undvika påverkan från andra och att kunna sitta ostört. Innan intervjuerna började 

tillfrågade vi intervjupersonerna om samtycke att delta och informerade om de etiska 

aspekterna; samtycke, anonymitet, vad arbetet är avsett att användas till samt att de när 

som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. Vi tillfrågade även om deras samtycke att 

spela in intervjuerna där vi också informerade om att det inspelade materialet förvaras 

oåtkomligt för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga intervjupersoner gav sitt 

samtycke att bli inspelade. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon där vi använde oss 

av en diktafonapplikation och som komplement till inspelningarna fördes också 

anteckningar ifall något skulle hända med ljudupptagningen. Innan varje intervju skulle 

genomföras kontrollerades batterinivån på telefonen för att minska risken att batteriet 

skulle ta slut under intervjun samt att ljudet fungerade bra. Telefonen vi använde som 

ljudupptagning placerades på bordet mellan oss deltagare för att på bästa sätt få med vad 

båda sa under intervjun. 
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Under intervjuerna utgick vi från vår intervjuguide med frågor utifrån studiens syfte för 

att få en struktur samt avgränsning i relation till studiens frågeställningar. Längden på 

intervjuerna varierade och pågick mellan ungefär trettio till sextio minuter. Det 

inspelade materialet varierade mellan tio till tjugofem minuter där förskollärarna 

svarade på våra intervjufrågor samt visade applikationer och innehåll på ett konkret sätt. 

Förskollärarna visade även konkret material efter inspelningarna och därav blev hela 

intervjutiden längre. 

5.4 Bearbetning och analys av data 

Efter varje intervju överfördes ljudfilen från intervjuerna till ett USB-minne och 

raderades från telefonen för att minska risken att den hamnar i obehöriga händer. 

Därefter har varje intervju lyssnats igenom ett flertal gånger och i samband med det 

skrivits ut till skriftlig form. I utskrifterna har vi valt att ta bort överflödiga ord och 

handlingar som inte har någon påverkan på resultatet som tex harklingar och upprepade 

ord. Utifrån etiska riktlinjer har vi valt att ha fingerade namn för att intervjupersonerna 

ska vara anonyma (Vetenskapsrådet, 2011). Utskrifterna gjordes enskilt utifrån de 

intervjuer var och en av oss utfört. Därefter har vi tillsammans lyssnat och gått igenom 

utskrifterna samt anteckningarna för att på så sätt få en större uppfattning och förståelse 

vad som sades under varje intervju. Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi 

genom utskrifterna funnit olika kategorier där vi valt utsagor från förskollärarnas 

resonemang som identifierar de olika kategorierna. 

Studien utgår från ett didaktiskt perspektiv där lärares didaktiska val, de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför samt den didaktiska triangeln med innehåll, metod och 

syfte är faktorer som påverkar förskolans undervisning och barns lärande. Det 

insamlade materialet i vår studie har analyserats och tolkats med hjälp av 

analysverktygen den didaktiska triangeln med fokus på innehåll och syfte samt de 

didaktiska frågorna vad och varför. I vår studie fokuserar vad-frågan och innehåll på 

vilka applikationer förskolorna använder samt applikationernas utformning och struktur. 

varför-frågan och syfte fokuserar på förskollärarnas val och varför de väljer de olika 

applikationerna. Studien har även analyserats utifrån den utvidgade triangeln där 

samhället är en påverkansfaktor i undervisningen samt utifrån tidigare forskning. 
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6 Resultat  

Under detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet av intervjuerna med 

förskollärarna. Utifrån bearbetning av det insamlade datamaterialet kunde vi hitta tre 

övergripande kategorier; Applikationer, Applikationer och urval och Applikationer och 

syfte. Dessa kategorier är relaterade till studiens syfte och frågeställningar och de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför samt den didaktiska triangeln med fokus på 

innehåll och syfte. Under dessa tre huvudkategorier presenteras ett flertal olika 

underkategorier. 

 

6.1 Applikationer   

Denna kategori handlar om vilka applikationer som används på förskolorna och dess 

innehåll och struktur vilket kan relateras till den didaktiska frågan vad och 

innehållsaspekten i den didaktiska triangeln. Denna kategori redovisas i två 

underkategorier; Populäraste applikationerna och applikationers innehåll och struktur. 

Under den första kategorin redovisas de applikationer som förskollärarna ansåg vara 

populära bland barnen på förskolorna samt vilka som var populära bland de äldre 

respektive de yngre barnen. Detta presenteras i två tabeller. Under den andra kategorin 

redovisas hur förskollärarna resonerar kring innehåll och struktur av olika applikationer. 

6.1.1 Populäraste applikationerna   

Tabell 2 visar en sammanställning på de applikationer som förskollärarna ansåg vara 

populärast som barnen använder på förskolorna, vilket innefattar den didaktiska frågan 

vad. Vi har valt att sortera dem under olika kunskapsområden för att lättare få en 

överblick på applikationernas innehåll.   

 

Tabell 2. Populära applikationer 
Matematik och 

Konstruktion 

Språk och 

kommunikation 

Naturvetenskap 

och teknik 

Musik Böcker och 

skapande 

Färger och fordon Bornholmslek Pettsons 

uppfinningar 

Svenska 

barnvisor vol.1  

The three Billy 

Goats Gruff 

Spökbus Soundtouch Pettsons 

uppfinningar 2 

Svenska 

barnvisor vol.2 

Puppet Pals 

LEGO Juniors 

Create & Cruise 

Babblarna Toca doctor  
 

LEGO DUPLO Ice 

Cream 

Blox 3D junior Letter school Pepi tree  
 

Toca Hair Salon  

Lolas Mattetåg Bokstavspussel Tripp Trapp Träd 
 

Radioapan  

Lolas Mattetåg 2 Lolas alfabetståg 
  

Lilla ska sova 

Merry Cubes 
   

My play home 
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Tabell 3 visar vilka utav de populäraste applikationerna som förskollärarna ansåg vara 

populärast bland de äldre respektive yngre barnen. Applikationerna är skriva utan 

inbördes popularitets ordning.  

 

Tabell 3. Populära applikationer bland äldre och yngre barn 

Äldre barn  Yngre barn  

Tripp Trapp Träd Tripp Trapp Träd 

LEGO Juniors Create & Cruise LEGO Juniors Create & Cruise 

Bornholmslek  Bornholmslek 

Pepi Tree Pepi Tree 

My play home  My play home 

Blox 3D Junior Blox 3D Junior 

Merry Cubes Merry Cubes 

LEGO DUPLO Ice Cream LEGO DUPLO Ice Cream 

Lilla ska sova Lilla ska sova 

Lolas Mattetåg  Babblarna 

Lolas Mattetåg 2 Färger och fordon 

Lolas alfabetståg Svenska barnvisor vol.1 

Pettsons uppfinningar  Svenska barnvisor vol. 2 

Pettsons uppfinningar 2 Radioapan  

The three Billy Goats Gruff Soundtouch 

Bokstavspussel  
 

Letter school 
 

Spökbus  
 

Puppet Pals 
 

Toca Hair Salon  

Toca Doctor  

 

6.1.2 Applikationers innehåll och struktur 

I följande utdrag från intervjuerna resonerar förskollärarna kring applikationers innehåll 

och struktur vilket innefattar innehållsaspekten i den didaktiska triangeln. 

 

Pettson och Findus och den här tycker jag är väldigt bra, för den är långsam. Barnen får 

klura själv. Den är långsam, funkar väldigt bra. Det går inte att sätta hur som, man 

måste välja. Ett problem, så det blir en uppfinning och så får man prova när maskinen 

fungerar å så. (Greta) 

Greta resonerar kring applikationers innehåll där det synliggörs att hon menar att 

Pettson och Findus uppfinningar är en bra applikation eftersom den bygger på att barnen 

själva ska komma på lösningar till olika uppfinningar. Av utsagan framkommer också 

att Greta menar att hastigheten har betydelse eftersom det ger barnen tid att hinna tänka 

då det inte finns någon tidbegräsning. Detta kan förstås som att Greta resonerar kring 

vikten av att applikationer ska ha en bra struktur för att skapa goda möjligheter för barns 

egna handlande. 
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Figur 3. Applikationen Pettson och Findus 

I en av intervjuerna resonerar Ellen kring strukturen av applikationen Radioapan i 

samband med att hon resonerar kring applikationer som hon inte ser så stort 

lärandesyfte med. Hon menar att det är en populär applikation bland barnen eftersom 

den bygger på en struktur och ett innehåll med mycket ljud, som ger barnen belöning 

och respons av olika slag. 

Radioapan, jag tror att det låter, man får mycket liksom, dom får mycket respons 

tillbaka hela tiden, belöning och det händer grejer, dom gillar dom ju. (Ellen) 

   
Figur 4. Applikationen Radioapan  

I två av intervjuerna resonerar Sofie och Ellen kring vilka möjligheter innehållet i de 

interaktiva applikationerna Puppet Pals och Lilla ska sova kan ge barnen. Både Sofie 

och Ellen anser att dessa applikationer bygger på ett bra innehåll eftersom barnen får 

möjlighet att själva vara med och välja, skapa och styra innehållet. Utifrån utsagan med 

Sofie synliggörs även att innehållet i applikationen Puppet Pals har bidragit till att 

barnen blivit mer bekväma med att använda Ipaden. Det kan utifrån förskollärarnas 

resonemang förstås som att innehållet i applikationerna har stor betydelse och påverkar 

barnens möjligheter till delaktighet och ökat självförtroende.   

Appen Puppet Pals har hjälpt barn som inte vågat använda Ipaden riktigt som tyckte det 

varit jobbigt att göra saker på kommandon så denna app hjälpte dem då de själva får 

vara med och styra innehållet, efter det används alla möjliga appar av barnen. (Sofie) 

Lilla sover något sånt och så väljer man vem som ska gå och sova med en och då kan 

man skriva mamma och sen får man välja ett gosedjur så får man välja om man vill vara 
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en pojke eller flicka, hudfärg, hårfärg, ögon och vilken vuxen som ska vara med, då är 

man själv med i sagan lite så. (Ellen) 

 

   
Figur 5. Applikationen Puppet pals  

 

  

Figur 6. Applikationen Lilla ska sova 

Det framkommer också att applikationer kan innehålla begränsningar där Greta i 

nedanstående utsaga uttrycker att det finns begränsningar i en Legoapplikation. Hon 

uttrycker att barnen inte har möjlighet att konstruera fritt vilket hon menar kan bero på 

att applikationen är en gratisversion. Därmed framkommer även hur förskolans budget 

kan styra och påverka vilket innehåll barnen har tillgång till och att det därmed kan 

begränsa och påverka barnens kreativitet och skapande. 

Lego, som jag sett när de spelar så är den ingen fri lego utan du bygger en maskin, 

appen har ju sin begränsning du kan ju inte bygga hur som du vill, på uppdrag ska du 

bygga det här. Det beror nog på att det är en gratisversion sen går det säkert att köpa en 

som du kan konstruera hur som men det är, vi har ju inte hög budget. (Greta) 
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Figur 7. Applikationen Lego Duplo  

Vidare resonerar Greta kring innehållet i applikationen Räkneapan som är en 

applikation som de själva inte valt utan som fanns på surfplattan då den kom till 

förskolan. Det framgår av nästkommande utsaga att strukturen inte alls är bra eftersom 

hastigheten går för fort och där innehållet inte passar barnens förmågor eftersom nivån 

är alldeles för svår. Detta kan förstås som att surfplattan kan innehålla applikationer som 

förskollärarna anser saknar pedagogiskt syfte och där förskollärarna själva inte har 

någon möjlighet att påverka vilka applikationer surfplattan innehåller. Det pedagogiska 

syftet och att innehållet i applikationer är anpassat efter barnens förmågor kan utifrån 

Gretas resonemang framstå som viktiga aspekter att ha i beaktning när förskollärarna 

väljer applikationer.  

Räkneapan, det är den här som är jättesvår. Det går för fort på slutet, jag tycker liksom 

inte att upplägget är så kul för att i början manar den ju inte till att vara aktiv. Det här är 

alldeles för svår matematik tycker jag, det är min personliga uppfattning. (Greta) 

  
Figur 8. Applikationen Räkneapan  

 

6.2 Applikationer och urval 

Denna kategori handlar om hur urval av applikationer går till på förskolorna och syftar 

till att svara på den didaktiska frågan hur. Urval av applikationer sker på olika sätt på de 

olika förskolorna. Resultatet redovisas utifrån vem/vilka det är som gör urvalen på 

förskolan och redovisas i tre olika kategorier; IKT-ansvariga, IT-kontoret och 

Specialpedagog. I varje kategori beskrivs vem som gör urvalen samt på vilka sätt 

urvalen sker. 
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6.2.1 IKT-ansvariga 

Av samtliga intervjuer framkom det att det är förskollärare eller barnskötare med 

utbildning inom IKT som har det största ansvaret för val och inköp av olika 

applikationer på förskolorna. Det framkom också av intervjuerna att personalen på varje 

avdelning även de har ett ansvar för vilka applikationer de anser förskolan behöver. 

Personalen på varje avdelning kan komma med egna önskemål av applikationer som de 

vill ha men det är IKT-ansvariga som köper in. Det är även IKT-ansvariga som testar de 

applikationerna personalen ber om att få köpa in till förskolan. 

Förskollärarna förklarar i intervjuerna att de som har ansvar för IKT i förskolan har 

IKT-träffar där de tillsammans diskuterar kring de applikationer de har samt ger förslag 

på olika applikationer till varandra. För att hitta lämpliga applikationer så framkommer 

det att de ofta använder olika sökportaler, framförallt Pappas appar vilket innehåller 

recensioner av varje applikation, vilken ålder applikationen är anpassad för samt vad 

applikationen innehåller. Det framkom också att de utgår från andra portaler, så som 

Skolappar och Fredagsappen. 

6.2.2 IT-kontoret 

Utifrån några av intervjuerna framkom också att surfplattorna redan då de kom till 

förskolorna innehöll ett antal olika applikationer. Dessa applikationer var något som IT- 

avdelningen i kommunen laddat ner och valt och som personalen på förskolan i vissa 

fall inte har någon möjlighet att plocka bort från surfplattan. Däremot har all personal på 

förskolan möjlighet att själva komplettera med nya applikationer utifrån egna val. IT-

ansvarig från kommunen ger även förskolorna rekommendationer på olika applikationer 

som de anser vara bra där de ofta utgått från sökportalen Pappas appar. 

6.2.3 Specialpedagog 

Det framkom också ur vissa intervjuer att val av applikationer sker med utgångspunkt 

från specialpedagogers rekommendationer. Specialpedagoger som är kopplade till 

förskolorna ger förslag på applikationer som är anpassade utifrån barnens behov. 

Personalen på förskolan väljer ofta dessa applikationer eftersom de är granskade av 

specialpedagogen och därför anses vara bra i relation till vad barnen behöver. 

 

6. 3 Applikationer och syfte 

I detta avsnitt presenteras förskollärarnas resonemang kring val av applikationer som 

syftar på den didaktiska frågan varför och syfte i den didaktiska triangeln. Resultatet 

redovisas i följande fem kategorier; barns behov, barns intressen, barns lärande och 

läroplanen, teman samt begränsningar i val. De första fyra kategorierna visar hur 

förskollärarna resonerar kring varför man väljer olika applikationer. I den femte och 

sista kategorin redovisas olika begränsningar som kan påverka förskollärarna val. 
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6.3.1 Barns behov  

Ur intervjuerna där vi frågade förskollärarna hur valen går till och varför de väljer 

applikationerna så framkom att förskollärarna väljer applikationer utifrån vad de anser 

att barnen och barngruppen behöver. 

Vi har barn som har språksvårigheter som behöver det, så då har vi ju fått tips om appar 

som tränar språket på olika vis och lika med matematik, och då har vi valt att ta det 

eftersom det är anpassade efter vissa barns behov (…) Så man försöker ju anpassa apparna 

efter barngruppens behov. (Julia) 

Det är utifrån barnens behov, det kan ju vara den här spökbus, vi har en pojke, han 

behövde träna på under, över och bakom och då söker man ju upp en sån app. (Ellen) 

Ja där har vi ju liksom tänkt till lite om det är vissa barn som behöver träna på språk och 

så, så att vi har en hel del t.ex om det är mycket konflikter så har vi laddat hem en app 

som heter Peppy Pals, då får dom träna mycket på empati och sånt och hjälpa djur och 

sånt där i det. (Kristina) 

I utsagorna uttrycker Julia, Ellen och Kristina att de haft barn som varit i behov av att 

träna på olika saker, så som språket, matematik och lägesord samt empati och att lösa 

konflikter. Det framkommer att förskollärarna har ett tydligt syfte med valen eftersom 

de tänkt till och försökt välja applikationer som varit anpassade till barnens behov. 

Kristina övergår sedan i att prata om tvåspråkiga barn där det utifrån nedanstående 

utsaga kan framstå som att förskollärarna lägger vikt vid att välja applikationer med 

andra språk. Detta för att tvåspråkiga barn ska ges möjlighet att komma i kontakt med 

sitt hemspråk. 

Och sen har vi haft mycket, vi på just våran avdelning har haft många, många ja barn med 

annat hemspråk, ja tvåspråkiga barn och då har man ju tänkt lite så att man tar hem appar 

och sånt som kan läsas upp på deras språk. (Kristina) 

I intervjun med Greta kom samtalet in på att förskolan har arbetat med att introducera 

surfplattan och applikationer för alla barn. Detta har bidragit till att barnen fått mer 

kunskap och lärt sig använda surfplattan. Det framkommer ur nedanstående utsaga att 

val och användandet av olika applikationer numera ses som en viktig del i arbetet med 

surfplattan, där förskollärarna nu istället kan fokusera mer på det pedagogiska och vad 

barnen är i behov av att lära sig. 

 

För nu har alla våra barn på förskolan haft möjlighet att prova vad är en app eller en 

platta, hur använder man plattan, om jag gör såhär med den här appen, så att nu kan vi 

mer fokusera på vad som är viktigt, vad vi vill pedagogiskt sätt vad barnen behöver lära 

sig. (Greta) 

 

Utifrån utsagorna synliggörs att förskollärarna har ett tydligt syfte med sina val av 

applikationer. De lägger stor vikt vid barnens behov och val av applikationer sker 

utifrån vad de anser barnen och barngruppen behöver. 



 

21 

 

6.3.2 Barns intresse 

Av intervjuerna framkom det att förskollärarnas val av applikationer också sker utifrån 

vad barnen är intresserade av vilket utsagorna visar: 

Ja där har vi tänkt till lite vad dom har för intresse, om barnen visar intresse för rymden 

till exempel eller för bokstäver så tänker man ju till och liksom försöker utgå från deras 

intressen. (Kristina) 

Det var ju dom som var väldigt intresserade av bokstäver så då letade hon på det såklart. 

(Sofie) 

Det beror på vad man har för barn, allt beror på vad barnen är intresserade av. (Greta) 

Om vi har barn som är väldigt intresserade av bokstäver då har vi ju tagit hem dom, en del 

barn är väldigt intresserad av siffror och då tar vi, och på så sätt har dom inflytande fast 

inte direkt men det är deras intresse som styr lite och så ju. (Ellen) 

Av intervjuerna med förskollärarna framkommer det att de utgår från barnens intressen 

och att barnens intressen är en viktig del att ta hänsyn till när de väljer applikationer. 

Ellen uttrycker också att barnen till viss del har inflytande i valen eftersom de utgår från 

barnens intressen. Av utsagan kan det förstås som att hon menar att det fortfarande är 

förskollärarna som gör valen utifrån tolkningar av barnens intressen. Detta gör att 

barnens inflytande därmed sker indirekt eftersom barnen inte uttrycker att det är dem 

själva som vill ha applikationerna. 

6.3.3 Läroplanen och barns lärande 

Förskollärarnas val av applikationer visade sig, utifrån intervjuerna även ske i relation 

till läroplanen och barns lärande. 

Det ska ju finnas ett syfte, det ska ju vara något som går med läroplanen, det får ju inte 

vara candy crush (...) Det går ju att få in mycket du kan ju skapa i apparna, vi har gjort 

filmer och skriva, räkna. Alltså lära sig tekniken så det får man ju också tänka på när man 

tar hem apparna, att de gärna ska gå och koppla till läroplanen. (Ellen) 

Det är ju utefter läroplanen eftersom jag har delat in det i matematik och naturkunskap 

och efter utveckling och lärande, strävansmålen där. Det är det som ska va tanken, att det 

ska finnas ett utbud utifrån läroplansmålen såklart. (Julia) 

Utsagorna med Ellen och Julia synliggör att förskollärarna inte kan välja vilka 

applikationer som helst utan att de bör ha ett pedagogiskt syfte samt gå i relation till 

läroplansmålen. Detta synliggörs tydligt genom Ellens uttryck med applikationen Candy 

Crush, vilket kan framstå som att hon menar att det är en applikation förskollärare inte 

bör välja då den saknar syfte i relation till barns lärande. Även Greta resonerar kring 

applikationers syfte där hon uttrycker att hon har svårt att se det pedagogiska syftet 

bakom alla applikationer som används på förskolan. Detta är något som hon i intervjun 

diskuterar i relation till att valen inte alltid gjorts av förskollärarna själva utan där 

applikationer redan funnits nedladdade på surfplattan och där förskollärarna inte haft 

möjlighet att ta bort dessa.   

Sen vet jag, jag har svårt att se det pedagogiska syftet med alla apparna som finns. (Greta) 
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Utifrån förskollärarnas resonemang kring val av applikationer synliggörs därav att 

förskollärarna lägger stor vikt vid att utgå från strävansmålen samt att ha ett syfte 

bakom sina val. Även Kristina framhäver vikten av att utgå från läroplanen i sina val av 

applikationer och att applikationerna de väljer ska fungera som ett komplement till det 

fysiska material som redan finns på förskolan. Hon uttrycker tydligt att applikationerna 

inte ska ersätta fysiska material utan mer fungera som ett komplement, vilket kan 

förstås som att hon tycker de fysiska materialen också är viktiga för barnen. 

Vi vill att det här ska vara ett komplement till allt som finns på avdelningen, allt vi 

erbjuder dom där, att vi har bokstäver på väggarna och då tänker vi att då borde vi ha 

någonting här som komplement, det är ju ingenting som ska ersätta någonting, alltså 

ersätta alla fysiska material. Man tänker ju på läroplanen, vad vi har för strävansmål med 

teknik och svenska språket, som sagt vi följer läroplanen och tycker att vi fått in många 

ämnen här i som ett komplement till allt, allt som redan finns. (Kristina) 

Det framkom också av förskollärarnas resonemang, vilket synliggörs i kommande 

utsagor, att syftet bakom urval och användningen av applikationerna handlar om 

lärandet, att barnen ska lära sig något och tycka att det är roligt. Detta kan förstås som 

att förskollärarna anser att lärandet ska vara lustfyllt och meningsfullt för barnen. 

Samarbete mellan barnen är också något som förskollärarna tar upp som ett syfte då de 

resonerar kring val och användandet av olika applikationer. 

Syftet är att de ska ha roligt, att dom förhoppningsvis ska lära sig saker, det är väl det, det 

är ju lite samarbetsträning också kan jag tycka det här när man sitter och pratar med 

varann, visar varann det är väl också lite. (Sofie) 

Ja, det ska vara utvecklande och utmanande förstås för barnen, att man ska lära sig 

någonting. Det ska dessutom vara roligt, sen vill vi att de ska kunna få prova den nya 

tekniken, alla barn har ju inte det, det är grundsyftet i alla fall. (Greta) 

Samarbete många gånger när det är lite såhär samspel som de tränar och det är väl att lära 

sig tekniken vi kan ju inte bromsa utvecklingen, det är ipad, iphone som gäller. Som 

Pettson, du har teknik, lärande, utveckling. (Moa) 

Greta och Moa anser också att det är viktigt att barnen ges möjlighet till teknisk 

utveckling och att detta är ett syfte bakom val och användandet av applikationerna och 

surfplattan. Det kan förstås utifrån utsagorna att tekniken i samhället får allt större 

betydelse. Alla barn bör därmed ges möjlighet att ta del av ny teknik för att få tekniska 

kunskaper som kan vara viktiga för barnen i framtiden. Vi kan utifrån förskollärarnas 

resonemang se att de lägger stor vikt på läroplanen och strävansmålen när de väljer 

applikationer i förskolan.  

6.3.4 Tema 

Tema och projekt som förskolorna arbetar med på de olika avdelningarna är också något 

som förskollärarna har som utgångspunkt då de väljer applikationer. Utifrån 

förskollärarnas resonemang synliggörs hur de väljer applikationer som kan ha koppling 

till teman de arbetar med och för att med hjälp av applikationerna kunna synliggöra 

temat på mer konkreta sätt för barnen. 
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Om man jobbar med någonting, ett teknikprojekt då kanske man vill ha sånt som Pettsons 

appar, dom är ju kluriga och bra med teknik och problemlösning och sånt, det är ju vad 

man jobbar med på avdelningen vad man vill ha. (Ellen) 

Ja det är ju olika syften på olika, olika vad man håller på jobba med, nu håller vi på jobbar 

med kroppen så då skaffade vi en app om där man ser hur maten går från munnen ända 

ner i magsäcken och runt i tarmarna och så och då var ju det syftet för att kunna 

visualisera det. (Emma) 

Sen försöker man ju utefter vad, när vi planerar verksamheten, som nu satt vi ju i måndags 

och då pratade vi om just det här olika lika och att vi har fått barn med andra, från andra 

länder med annat språk och att vi skulle försöka leta på appar med det också. (Julia) 

Det framkommer att förskollärarna har ett tydligt syfte med valen och att de väljer 

applikationer med innehåll som ska vara relaterat till verksamhetens olika teman och 

projekt. 

6.3.5 Begränsningar i val   

Utifrån intervjuerna framkom att det även finns begränsningar när det gäller 

förskollärarnas val av applikationer. De anser att begränsningar kan förekomma i form 

av tid, pengar och kompetens. 

Nej, vi får själva köpa in, det är upp till oss men våran budget är begränsad, vi är väldigt 

försiktiga med våra pengar. (Greta) 

Greta resonerar i sin intervju att många av applikationerna kommer från IT kontoret 

men att personalen även själva har möjlighet att välja om de vill köpa hem något 

speciellt. Hon anser däremot att en begränsning i förskollärarnas val kan vara deras 

budget som inte är allt för hög vilket utsagan med Greta visar. Budgeten är något även 

Emma resonerar kring, att de endast har en liten summa pengar de kan köpa 

applikationer för, vilket framkommer i följande utsaga. 

Vi har ju en liten pott med pengar och då brukar de säga till, till IKT- ansvariga om det är 

en app man skulle vilja ha. (Emma) 

Sofie anser däremot att både pengar, tid och kompetens är begränsningar då hon 

uttrycker att valen oftast styrs av kostnader, tid och kunskapen. Det framkommer av 

utsagan med Sofie att förskolans budget är begränsad för att kunna köpa applikationer 

och fördjupningar vilket kan påverka innehållet i applikationerna. Det framkommer 

också att tiden och kompetensen är en begränsning när det gäller valen och detta kan  

förstås som en önskan att någon med pedagogisk kompetens och tid kan införskaffa ett 

färdigt koncept för förskollärarna att välja applikationer ifrån. Det menar Sofie kan 

gynna förskollärarna och spara både tid och pengar. 

Man har inte riktigt den tiden känner jag, å sitta å välja och gå igenom och leta och prova. 

Det jag kan känna ibland är att det har blivit väldigt mycket gratis grejer därför det finns 

inga pengar att köpa fortsättningar, fördjupningar. Så vet man inte riktigt vilka spel man 

ska köpa fördjupningar till och det är sånt där som man inte kan. Så man önskar att nån 

högre upp hade tid och sätta sig ner och göra för hela kommunen (…) Att man får en lista 

med bra appar så man kan välja av dom utifrån vad man själv känner behöver. Det hade 
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sparat tid och pengar, att någon med pedagogisk bakgrund då så det inte är någon IT 

människa, utan att det är någon med pedagogisk bakgrund, det är skillnad där tror jag. 

(Sofie) 

Även Moa framhäver en begränsning och en osäkerhet kring val av applikationer där 

hon känner en viss osäkerhet om innehållet i applikationerna. Detta kan förstås som att 

osäkerheten kan bero på kompetensen och att kompetensen därmed kan påverka och 

begränsa förskollärarnas val. 

Det finns säkert många bra appar/spel men man tänker inte att dom är pedagogiskt rätt, 

eller vad jag ska säga. Jag som pedagog känner mig osäker, vad det är för någonting för 

att jag själv inte provat det. (Moa) 

Pengar, tid och kompetens är begränsningar som förskollärarna anser kan påverka valen 

av applikationer och därmed också påverka vilket innehåll barnen får tillgång till. Det 

kan förstås som att pengar, tid och kompetens är något som förskollärarna anser vara en 

bristvara men att det är tre viktiga faktorer när det gäller val av applikationer. 

 

6.4 Sammanfattning av resultat  

Sammanfattningsvis visar resultatet vilka applikationer som är de mest populära 

applikationerna som barnen använder på förskolorna samt förskollärarnas resonemang 

kring innehållet och strukturen utifrån några av de populäraste applikationerna. Av 

förskollärarnas resonemang framkom att applikationer kan innehålla både möjligheter 

och begränsningar för barnen. Applikationer där barnen själva får vara med och skapa 

och styra över innehållet visade sig vara något förskollärarna ansåg skapa goda 

möjligheter för barnens handlingsutrymme, delaktighet och ökat självförtroende. 

Utifrån förskollärarnas resonemang framkom att applikationer som innehåller för svår 

nivå och ett innehåll och en struktur där barnen inte har möjlighet att styra innehållet 

kan påverka barns kreativitet och skapande negativt. Dessa begränsningar i innehållet 

kan bero på förskolans budget eftersom förskolan inte har råd att köpa applikationer 

samt fördjupningar med innehåll som gynnar barnen och deras handlingsutrymme. 

Urvalen av applikationer visade sig ske på olika sätt på de olika förskolorna; genom 

IKT-ansvariga, IT-kontoret och specialpedagog. IKT-ansvariga är de som har det 

övergripande ansvaret för urval av applikationer men övrig personal på förskolan kan 

komma med önskemål på applikationer. När det handlar om IT-kontoret så är det de på 

IT- avdelningen i kommunen som i vissa fall laddat ner applikationer på surfplattan 

redan innan de lämnas ut till förskolorna. Förskollärarna har sedan själva möjlighet att 

komplettera med applikationer de vill ha. Urval av applikationer sker även i vissa fall 

utifrån specialpedagogers rekommendationer i relation till barns behov. 

När det handlar om val av applikationer framkom det av förskollärarnas resonemang att 

det finns ett syfte bakom deras val och att valen sker utifrån barns behov, barns intresse, 

barns lärande och läroplan samt tema. Förskollärarna väljer utifrån vad barnen och 

barngruppen behöver samt vad barnen är intresserade av. De lägger också stor vikt på 

att välja applikationer som ska stå i samklang med förskolans läroplan och strävansmål 
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samt applikationer som kan relateras till olika teman som förskolorna arbetar med. Av 

förskollärarnas resonemang framkom också att tid, pengar och kompetens är 

begränsningar som de anser kan påverka deras val av applikationer och vilket innehåll 

barnen får tillgång till.   
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7 Diskussion 

Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om innehåll och urval av 

applikationer i förskolan samt att undersöka vilket syfte förskollärare har med sina val 

av applikationer. I detta avsnitt redovisas först en metoddiskussion där fördelar och 

nackdelar med metodval diskuteras. Därefter följer en resultatdiskussion där vi 

diskuterar och analyserar resultatet med utgångspunkt i förskollärarnas val av 

applikationer samt dess innehåll och struktur i relation till de didaktiska frågorna vad 

och varför samt utifrån den didaktiska triangeln med fokus på innehåll och syfte. 

Resultatet diskuteras även utifrån den tidigare forskning som presenterats i studien samt 

utifrån ett vidgat perspektiv, ett samhällsperspektiv där vi utgår från den utvidgade 

didaktiska triangeln. Till sist följer en slutreflektion från studien samt förslag på vidare 

forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

Vårt val av metod gjordes utifrån studiens syfte och frågeställningar där studien syftar 

till att bidra med kunskap kring innehåll och urval av applikationer i förskolan samt 

undersöka vilket syfte förskollärare har med sina val av applikationer. Med 

utgångspunkt i detta ansåg vi att intervju var en bra metod för att synliggöra hur 

förskollärarna resonerar kring innehåll och urval av applikationer. Genom intervju som 

metod där vi utifrån Bryman (2011) använde oss av en intervjuguide med öppna frågor 

kunde vi få mer djupgående och kvalitativa svar av förskollärarna samt att det gav 

möjlighet att ställa följdfrågor. De öppna frågorna bidrog också till att förskollärarna 

kunde föra större och friare resonemang än vad de hade kunnat göra med slutna frågor. 

Intervju som metod gav oss större möjlighet att få djupare kunskap och större förståelse 

kring förskollärarnas resonemang kring applikationerna och dess innehåll eftersom 

förskollärarna hade möjlighet att på ett konkret sätt synliggöra applikationer med hjälp 

av surfplattan under intervjun. Den möjligheten hade vi inte fått om vi skickat ut enkäter 

och därmed ansåg vi intervju vara den mest relevanta metoden för vår studie för att nå 

ett tillförlitligt resultat. Vårt resultat visar dock bara på sju förskollärares resonemang 

kring val av applikationer och därmed kan inte vårt resultat visa hur det ser ut i alla 

svenska förskolor.   

Utifrån Bjørndal (2002) valde vi att använda oss av ljudinspelning i samtycke med 

förskollärarna. Användningen av ljudinspelning gav oss större möjlighet att fokusera på 

samtalet och vad som sades i jämförelse med vad det hade gjort om vi antecknat. På så 

sätt fick vi också större förståelse för förskollärarnas resonemang. Eftersom vi gjorde 

separata intervjuer underlättade ljudinspelningen också vid bearbetningen av materialet. 

Det bidrog till att vi båda kunde lyssna igenom materialet ett flertal gånger och få en 

helhetsuppfattning av intervjuerna, vilket hade varit svårare om vi använt oss av bara 

anteckningar. Något som vi båda reflekterat över efteråt är att det hade varit bra att göra 

en provintervju innan vi utförde de riktiga intervjuerna eftersom vi båda upplevde att vi 

var mer bekväma och avslappnade vid de sista intervjuerna. Detta kan ha haft påverkan 

på utförandet av intervjuerna och hur vi ställde följdfrågor samt byggde vidare på 

förskollärarnas resonemang.   
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7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar på förskollärarnas resonemang kring val av applikationer och dess 

innehåll och struktur och resultatdiskussionen kommer att presenteras i två avsnitt; 

Applikationers innehåll och struktur och Val av applikationer. Vi diskuterar resultatet i 

relation till studiens teoretiska perspektiv samt i relation till tidigare forskning. 

7.2.1 Applikationers innehåll och struktur  

Enligt den didaktiska triangeln (Skolverket, 2012) påverkas barns lärande av innehållet i 

förskolans undervisning vilket syftar till den didaktiska frågan vad som i vår studie 

handlar om innehållet i applikationerna. Förskollärarna i vår studie menar att innehåll 

och struktur i applikationerna kan påverka vilka möjligheter och begränsningar som 

skapas för barns lärande. Applikationer som innehåller mycket ljud och ger barn 

belöning och respons visade sig utifrån förskollärarna vara populära bland barnen, men 

kan ibland vara applikationer som förskollärarna anser saknar lärandesyfte. Enligt 

Nilsén (2014) är det svårt att se om ett lärande sker när barnen använder applikationer 

som ger dem belöning när de utför rätt handlingar eftersom barnen i dessa fall kan 

använda applikationen som en dra -och släppaktivitet och prova sig fram till rätt svar.   

Petersen (2015) menar att utformning och struktur i applikationer är viktigt och 

påverkar barns handling. Författaren anser att applikationer som erbjuder barnen 

möjlighet att själva skapa innehåll gör att barnen känner att det är de själva, deras val 

och handlingar som är viktiga. Förskollärarna i vår studie menar att applikationer där 

barnen själva får skapa och styra över innehållet bidrar till att barnen ges mer 

handlingsutrymme, ökat självförtroende samt att barnen blev mer bekväma med att 

använda surfplattan. Förskollärarna beskriver även att applikationer kan innehålla olika 

begränsningar med innehåll och struktur som inte passar barnens förmågor, vilket kan 

vara för svår nivå och för hög hastighet där barnen inte hinner med att utföra uppdragen 

samt förbestämda konstruktioner som begränsar barns kreativitet. Nilsén (2014) anser 

att det är av stor betydelse att välja applikationer med ett innehåll som passar barnens 

nivå för att inte tappa deras intresse. Utifrån resultatet i vår studie blir det tydligt att 

innehållet och strukturen i applikationer har betydelse för vilka möjligheter eller 

begränsningar som skapas för barnen och vilka handlingsutrymmen barnen ges 

möjlighet till. Enligt Flewitt et al. (2015) kan applikationer innehålla både “stängda” 

och “öppna” innehåll vilket kan skapa olika möjligheter eller begränsningar och påverka 

barns lärande. Författarna menar att de “öppna” innehållen ger barnen större 

handlingsutrymme eftersom de själva kan vara med och påverka och skapa innehållet, 

vilket bidrar till större lärandemöjligheter. De “stängda” innehållen innebär enligt 

författarna att innehållet istället är låst och därmed begränsar barnens handlingsutrymme 

och lärande. 

Resultatet i vår studie synliggör att förskollärarna har en medvetenhet kring vilken 

påverkan innehållet i applikationer kan ha för barns lärande. Enligt den didaktiska 

triangeln (Skolverket, 2012) är innehållet och den didaktiska frågan vad av betydelse 

och är didaktiska aspekter som förskollärare bör ha i åtanke eftersom det påverkar 

undervisning och barns lärande. Med utgångspunkt i resultatet från vår studie blir 
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förskollärares medvetenhet kring applikationers innehåll därmed en viktig aspekt vid 

val av applikationer i förskolan. 

7.2.2 Val av applikationer 

Förutom innehållsaspekten i den didaktiska triangeln (Skolverket, 2012) påverkas barns 

lärande även av förskollärares syfte med undervisningen i förskolan, vilket syftar till den 

didaktiska frågan varför. I vår studie handlar den didaktiska frågan varför om vilket 

syfte förskollärare har med deras val av applikationer. Resultatet från vår studie visar att 

förskollärarna har ett syfte med urval och användningen av olika applikationer. 

Wahlström (2015) menar att förskollärares val av metod och innehåll påverkar 

undervisning och barns lärande och att varje undervisningssituation är komplex och 

består av ett antal didaktiska aspekter som ska tas i beaktning. Förskollärare ställs inför 

didaktiska val som hjälper dem att strukturera och skapa varierad undervisning. Utifrån 

Wahlström tolkar vi att förskollärarna i vår studie har en didaktisk medvetenhet och gör 

didaktiska val eftersom de har ett syfte med sina val av applikationer. Enligt Nilsén 

(2014) är det viktigt att lärare är medvetna om hur deras didaktiska tanke påverkar och 

kan bidra till barns lärande. 

Wahlström (2015) menar även att förskollärare har ett professionellt uppdrag att skapa 

ett innehåll som är relaterat till förskolans läroplan för att på bästa sätt främja barns 

lärande. Förskolans läroplan och barns lärande är något förskollärarna i vår studie har i 

åtanke då de väljer applikationer. De menar att de ska finnas ett utbud av applikationer 

med innehåll utifrån strävansmålen i förskolans läroplan. Val sker även utifrån teman 

som de arbetar med på förskolan samt utifrån barns behov och intressen. Enligt Fallon 

(2014) är det viktigt att applikationer är tillgängliga för barnen och passar barnens 

behov och verksamhetens mål. Barns behov och intressen framhävs även i läroplanen 

för förskolan och är något som förskollärare bör utgå från vid planering och utformning 

av den pedagogiska verksamheten. I förskolans läroplan lyfts också ett temainriktat 

arbetssätt och med ett sådant arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 

sammanhängande (Skolverket, 2016). Av resultaten i vår studie blir det tydligt att 

förskollärarnas val av applikationer sker i samklang med förskolans läroplan och utifrån 

didaktiska aspekter. 

Förskollärarna beskrev också att de ibland inte kan se det pedagogiska syftet med 

applikationerna. De nämner att det kan bero på att de själva inte valt att ladda hem dessa 

applikationer utan är något som kommunens IT- kontor laddat ner och som 

förskollärarna inte har möjlighet att plocka bort. Enligt Aglassinger et al. (2012) är det 

viktigt att ha ett pedagogiskt syfte med användandet av surfplattan och applikationer. 

Saknas syfte riskerar surfplattan istället att användas som ett tidsfördriv som kan göra 

att barnens möjlighet till lärande hindras. Med utgångspunkt från Aglassinger et al. och 

förskollärarnas resonemang kan vi se en viss problematik när förskollärarna inte har 

möjlighet att plocka bort applikationer som redan laddats ner. Trots att förskollärarna 

anser att applikationerna saknar syfte har barnen möjlighet att använda dessa och 

därmed kan användningen av applikationerna bli ett slags tidsfördriv. Den didaktiska 

frågan hur som i vår studie handlar om vem som gör val av applikationer har därmed 
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betydelse eftersom det kan skapa konsekvenser när förskollärarna inte kan påverka val 

av applikationer själva utan är något som valts av andra. 

När det gäller val av applikationer beskriver förskollärarna att begränsningar kan 

förekomma och att dessa begränsningar kan handla om tid, pengar och kompetens. De 

menar att de inte har den tiden som behövs för att kunna gå igenom applikationer och 

att innehållen i applikationerna kan begränsas på grund av kostnader. Flewitt et al. 

(2015) menar att lärares tid, planering och engagemang är betydelsefullt för att välja 

applikationer med innehåll som passar olika lärandemål och för att skapa aktiviteter som 

är givande och kan bidra till barns lärande. Författarna menar att lärarnas tid kring urval 

av applikationer också är betydelsefullt för att sätta surfplattan i ett bredare 

sammanhang. Förskollärarna i vår studie nämner också en viss osäkerhet kring vilket 

innehåll applikationer har och att de saknar kompetens. Val av applikationer anser 

Falloon (2014) ha stor betydelse för barns lärande och utveckling. Författaren menar att 

lärare bör vara medvetna och ha kunskap om innehåll, utvärdera och lägga mycket tid åt 

de applikationer som används. Förutom förskollärare, barn och innehåll är enligt 

Wahlström (2015) även samhället en påverkansfaktor som bör tas hänsyn till i 

undervisningen. Utifrån Wahlström kan det som förskollärarna nämner som 

begränsningar i form av kompetens, tid och pengar ses som samhällsfaktorer som kan 

påverka deras val av applikationer och därmed påverka undervisningen och barns 

lärande.  

Med utgångspunkt i den didaktiska frågan varför och syfte i den didaktiska triangeln 

(Skolverket, 2012) blir förskollärares val av applikationer och kompetens betydelsefullt. 

Det är viktigt att förskollärare har ett syfte med de applikationer de väljer eftersom 

syftet styr vilket innehåll man väljer att presentera till barnen. Vad förskollärarna väljer 

påverkar undervisning och lärandet och förskollärarna måste ha relation till och kunskap 

om innehållet och veta vad de vill att barnen ska lära sig genom det innehåll de 

presenterar. Därmed blir förskollärares didaktiska val av betydelse. Wahlström (2015) 

menar att förskolan är en del av samhället där lärandet påverkas utifrån de 

samhällsförändringar som sker som tex. teknisk utveckling och samhällsstrukturer. 

Samhällets framväxt av digitala verktyg och pågående revideringar i förskolans läroplan 

med mer fokus på IKT och surfplattan är faktorer som påverkar förskolans 

undervisning. Därmed bör förskollärare vara medvetna om och ta samhällets 

påverkansfaktorer i beaktande vid val av innehåll i förskolans undervisning. 

 

7.3 Slutreflektion 

Vår intention med detta examensarbete har varit att bidra med kunskap om innehåll och 

urval av applikationer i förskolan samt kunskap och förståelse kring vikten att som 

förskollärare ha kompetens och en medvetenhet om de val de gör. I och med framväxten 

av IKT och digitala verktyg i förskolans verksamhet är val av applikationer och hur det 

påverkar barnen något som blir allt viktigare för förskollärare att vara medveten och ha 

kunskap om. Syfte och innehåll är utifrån vår studie två didaktiska aspekter som är 

viktiga att förskollärare har i beaktning vid val av applikationer i förskolan eftersom det 
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påverkar barns lärande och förskolans undervisning. Förskollärares kunskap och 

medvetenhet om innehållet i applikationer samt att de har ett pedagogiskt syfte med sina 

val av applikationer är därmed av betydelse för att på bästa sätt gynna barns lärande och 

utveckling. 

 

7.4 Vidare forskning 

Surfplattan är ett relativ nytt område i förskolan och vi har i detta examensarbete 

fokuserat på val av applikationer i förskolan utifrån förskollärares perspektiv. Det skulle 

vara intressant att använda observationer och inkludera andra perspektiv i ett framtida 

arbete för att få en bredare förståelse för barns användning av applikationer och 

surfplattans betydelse för barns lärande i förskolan. Utifrån ett barnperspektiv hade det 

varit intressant att observera barns användning av olika applikationer och på ett mer 

vidgat sätt undersöka hur barns lärande påverkas av innehållet för att få en bredare 

förståelse av applikationers betydelse. Det hade också varit av intresse att undersöka om 

barnen använder applikationer utifrån det syfte förskollärarna haft med sina val. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1. Sökhistorik   

 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 
Sidtal Lästa 

abstracts 
Antal använda 

26/8-16 Discovery ICT AND preschool 

AND applications 
18 1 5 2 

26/8-16 Discovery ICT AND preschool 

AND learning AND play 
11 1 5 2 

26/8-16 Discovery digital tablets AND 

applications AND 

preschool 

4 1 3 1 

26/8-16 Google 

Scholar 
Forskning AND 

förskollärare AND appar 
355 1 1 1 

5/9-16 Discovery Ipad AND preschool 

AND learning 
37 1 9 2 

5/9-16 Discovery Ipads AND literacy AND 

tablets AND applications 
42 1 7 1 

6/9-16 Discovery Applications AND 

preschool AND Sweden 
53 1 8 1 

12/9-16 Discovery Digital AND media AND 

learning AND play 
12 1 4 1 

12/9-16 Google 

Scholar 
forskning AND 

datorplatta AND ipad 

AND appar AND 

förskolan 

22 1 3 1 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor: 

 Vilken utbildning har du? 

 Vilken ålder är det på barnen du arbetar med? 

 Har du någon utbildning i IKT/surfplattan inom förskolan?;Om ja, vilken?; 

Tycker du att det behövs?; Varför? 

 Jobbar ni utifrån någon IT-plan?; Om ja, hur/på vilket sätt?; Om nej, vet du om 

det finns någon plan? 

 Hur länge har ni arbetet med surfplatta?  

 Hur många surfplattor har ni?; Uppdelat på avdelningar?  

 

Frågor: 

 Vilka applikationer har barnen tillgång till att använda på förskolan? 

 Vilka applikationer är de mest populära bland barnen?; Skiljer det sig beroende 

på ålder och kön?; Om ja, hur? 

 Hur används dessa applikationer av barnen?; Enskilt, tillsammans med andra 

barn eller tillsammans med er vuxna? 

 Hur ofta används applikationerna och var?; Finns begränsningar i tid och rum? 

 Hur har dessa applikationer kommit till förskolan/hur görs urval?; Är det ett 

aktivt val av förskollärare/barnskötare?; Ges barnen inflytande i urval? 

 Hur ofta uppdateras det till nya applikationer? 

 Vad är syftet bakom användningen/urval av dessa applikationer? Varför 

använder/väljer ni dessa applikationer?; Kan ni se någon koppling av 

användningen av applikationer/surfplattan i relation till läroplanen?; I så fall 

hur?  
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Bilaga 3. Informationsbrev  

 

 

Till dig som arbetar i förskolan 

 

Hej! 

Vi heter Caroline Kalles och Marie Eriksson och är två studenter från Högskolan i 

Gävle som går sista terminen på förskollärarprogrammet och ska nu skriva vårt 

examensarbete.  

Forskning visar att användandet av surfplattan i förskolan har ökat, däremot finns 

begränsat med forskning kring användningen av olika applikationer. Det finns därmed 

ett ökat behov av kunskap kring detta ämne och vi ser därför en betydelse av att 

genomföra en undersökning där vårt syfte är att fördjupa kunskap kring vilka 

applikationer som används på surfplattan i förskolan samt hur förskollärare resonerar 

bakom urval och användningen av dessa applikationer i relation till barns lärande. Er 

medverkan är betydelsefull för att skapa kunskap hur det kan se ut i verksamheten.  

I studien avser vi att intervjua 6-8 förskollärare i två olika kommuner. Vi önskar göra 

intervjuerna under veckorna 38-39 men anpassar självklart tid och plats efter era 

önskemål. Intervjuerna beräknas ta ca 45 minuter och om ni ger samtycke spelar vi 

gärna in intervjuerna för att underlätta samtalet.   

Forskningsetiska riktlinjer kommer att följas, ditt deltagande är frivilligt och du kan när 

som helst avbryta intervjun, samt att studiens resultat kommer att presenteras så att 

varken namn, förskola och kommun kommer att vara möjlig att identifieras. Resultaten 

kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid Högskolan i Gävle. 

Om du vill delta i studien eller har frågor kontakta oss gärna via telefon eller mejl (se 

kontakter nedan) 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marie Eriksson                                            Caroline Kalles  

xxxxxxxxxx                                                 xxxxxxxxxx 

xxxxxxxx@student.hig.se                           xxxxxxxx@student.hig.se  

 

Handledare: Ingrid Nordqvist 
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