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Sammanfattning 
 

Syftet med examensarbetet är att utifrån olika yrkesgrupper i förskolan undersöka vilka 

förutsättningar som finns för att arbeta med lärplattor och appar. Därutöver undersöker 

vi hur personalen i förskolan ser på det dagliga arbetet i användning av lärplattor och 

appar. Undersökningen genomfördes med en webbenkät som publicerades i sociala 

forum, riktat mot förskolan och de verksamma yrkesgrupperna. Av studiens resultat 

framgår det att användning av lärplattor och appar kan anses utmanande beroende på 

vilken erfarenhet, utbildning och kunskap de olika yrkesgrupperna själva ansåg sig ha. 

De flesta yrkesgrupperna anser att användandet av lärplattor och dess appar kan bli 

pedagogiska, med en närvarande pedagog. Det finns olika faktorer som kan påverka 

nedladdning av appar men informanterna beskriver att det är syftet och ämnesområdet 

som är de viktiga att utse innan nedladdningsprocessen börjar. 
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Förord  
 

Vi vill tacka många fina människor för stöd till examensarbetet. Vi vill börja tacka alla 

fantastiska deltagare som ställt upp på att dela med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter. Era svar har inspirerat och bidragit till resultatet i studien. Ett stort tack! Vi 

vill speciellt ge en eloge till vår handledare Anneli Frelin för all ovärderlig hjälp, 

stöttning och guidning genom arbetet. Dina tips och idéer har fört arbetet framåt. Ett 
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hjälpt oss med den administrativa delen av examensarbetet. Fortsättningsvis vill vi tacka 

våra familjer, vänner och husdjur, för den ro och stöttning som deras närvaro givit. Sist 

men inte minst tackar vi varandra för en lärorik process. Ett samarbete som har 

innehållit både skratt och frustration. 
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Inledning  

Idag är digital teknik ett aktuellt ämne i förskolan, vilket kommer att utvecklas ännu mer i den 

kommande läroplanen. Utifrån våra erfarenheter kan lärplattor och appar kännas utmanande att 

introducera och använda tillsammans med barnen eftersom det finns otillräcklig information om 

digital teknik i läroplanen. Därför valde vi att med hjälp av en enkätundersökning undersöka 

yrkesgruppers förutsättningar att arbeta med appar och lärplattor inom förskolan och hur de 

upplevs. 

 

Barn växer idag upp i allt mer teknologiska samhällen. Tekniken finns i vardagen och är oftast 

tillgänglig i barnens omgivning i form av exempelvis mobiltelefoner, datorer och surfplattor 

(Palfrey & Gasser, 2008). Eftersom mycket har förändrats inom teknologin sedan den snart 20 år 

gamla läroplanen, för förskolan, kom ut har regeringen beslutat att Skolverket ska revidera den. 

Skrivningar, där personal, förskolechefer, barn och andra organisationer bidragit med synpunkter 

och kunskap kring digital kompetens, kommer att utvecklas och ingå i förslaget till den 

reviderade läroplanen som publiceras den 23 mars 2018. Anledningen till att utveckla digital 

kompetens är att digital teknik ska ses som ett kompletterande verktyg i verksamheterna. I det 

här examensarbetet kommer den senaste reviderade läroplanen för förskolan (2016) att användas, 

eftersom den nya inte hinner publiceras.  

 

Barn i allt yngre åldrar använder digital teknologi både i sin hemmiljö och i förskolans miljö. 

Skolverket (2017) poängterade att låta barn använda informationsteknik och multimedia är ett 

prioriterat område att arbeta med i förskolan. Med prioriteringen menas att förskolan ska 

utveckla barns intresse för varierande medier i form av bild och text likaså kunna samtala och 

tolka dessa tillsammans med barnen. Vidare menade Skolverket (2017) att det är viktigt att 

förskolepersonal får möjlighet till att kunna kommunicera och eftersträva ny kunskap och 

behärska samarbete. Detta anses både viktigt och nödvändigt i ett samhälle som präglas av stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt (Skolverket, 2017).  

 

Examensarbetet syftar på att undersöka vilka erfarenheter barnskötare, förskollärare och andra 

yrkesroller i förskoleverksamheter har på lärplattor och appar. Ses dessa som ett pedagogiskt 

verktyg i förskolan och i så fall hur? I dagens samhälle är lärplattor och appar aktuella verktyg 

bland barn och vuxna. Som yrkessamma i förskolan är det viktigt att se över kvalitén och 

innehållet i de appar som är aktuella, samt hur dessa berör olika ämnesområden som gynnar 

barns utveckling och lärande (Neumann & Neumann, 2015).  

 

Studien kommer att ta avstamp i det sociokulturella perspektivet och där anses mediering samt 

artefakter som två viktiga begrepp. Begreppet mediering innebär samspelet som sker mellan 

fysiska, intellektuella och kommunicerande redskap, samt individen. Artefakter är de fysiska 

föremålen. I studien kommer lärplattor tolkas som medierade artefakter. 
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Bakgrund 

I bakgrunden förklaras först centrala begrepp och ämnet didaktik. Vidare kommer nationella och 

internationella styrdokument jämföras mot varandra, följt av en presentation av tidigare 

forskning relevant för examensarbetet.  

 

Centrala begrepp 

App/applikation: Tillämpningsprogram som kan används i praktiskt arbete, som i förskolan. 

Applikationer kan laddas ner från internet till lärplattan (Nationalencyklopedin, 2017). 

Artefakter: Fysiska redskap exempelvis lärplattan, bil och penna. 

Digitala verktyg: Berör all sorts digital teknik och inom begreppet hör några begrepp till som vi 

kommer använda bland annat Lärplatta (Nationalencyklopedin, 2017). 

IT/IKT: Står för Informationsteknik och Information- och kommunikationsteknik. Begreppen är 

utbytbara med varandra. Det senaste begreppet som används inom förskolan är IKT 

informationsteknikens utveckling, som kommunikativt verktyg. Det innebär att det är teknik som 

kan ge information och kommunicera (Nationalencyklopedin, 2017). 

Lärplatta: Begreppet lärplatta används i förskolan istället för iPad eftersom förskollärare ser 

lärplattan som ett verktyg för lärande och iPad beskriver själva produkten. IPad är en mindre 

variant av dator med en skärm som användaren kan trycka på, även kallad surfplatta, producerad 

av Apple Inc 2010.  Kan även nämnas som surfplatta, pekdator, padda och pekskärm 

(Nationalencyklopedin, 2017). 

Mediering: Samspelet som sker mellan fysiska, intellektuella och kommunicerande redskap och 

individen (Säljö,2011).  

Sociala medier: Samlingsnamn för olika kommunikationskanaler exempelvis Facebook, Twitter 

och Instagram. Inom dessa sociala medier kan användarna kommunicera direkt genom bild och 

text (Nationalcyklopedin, 2017).  

 

 

 

Didaktik  

Didaktik handlar om teori och de praktiska pedagogiska handlingar som förskollärare utför 

exempelvis i arbetsprocesser som undervisning (Werner & Meyer, 1997). 

Didaktik innehåller frågor om hur vi går tillväga och för vem. Det kan handla om frågor som 

innehåller vem, vad, när, var, hur och varför. Exempelvis kan frågor ställas inför en 

arbetsprocess eller aktivitet om vad individen ska lära sig, hur individen ska lära sig, när 

individen ska lära sig, eller varför individen ska lära sig (Werner & Meyer, 1997).  

Det är även viktigt hur läraren väljer att utforma undervisningen, så kallad didaktisk design, 

genom exempelvis material, vilket kan få elever att förstå och förhålla sig till innehållet i 

undervisningen bättre (Insulander, Kjällander, Lindstrand & Åkerfeldt, 2017). Då elever deltar 
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och visar respons i undervisningen genom att exempelvis visa sin förståelse ger det en positiv 

syn för vidare arbete i lärprocessen, som berörs i undervisningen (Insulander et al, 2017).  

Didaktik har sitt ursprung från det grekiska ordet didaskein, som kan översättas till att lära eller 

bli undervisad och att lära av sig själv (Werner & Meyer, 1997).  

TPACK 

TPACK har sitt ursprung från modellen PCK Pedagogical Content Knowledge, som utvecklades 

av Lee Shulman 1986. Modellen visar samverkan mellan pedagogik och ämneskunskaper. 

Mishra och Koehler (2006) beskriver att teknik är en viktig kompetens för lärare och kan 

innefatta analog teknik samt digital teknik. Därför valde författarna att utveckla PCK med den 

teknologiska delen det vill säga bokstaven T och skapade TPACK, Technological Pedagogical 

Content Knowledge
1
. Det är ett ramverk som visar samverkan mellan lärarnas viktiga 

kompetenser inom pedagogik, teknik och ämneskunskap. 

 

I figuren nedan presenteras en modell som visar hur lärares olika kompetenser ska samverka för 

att kunna uppnå de mest passande sätt att lära ut och skapa den mest effektiva lärandesituation 

för barnen. Författarna beskriver även att varje lärare har olika förutsättningar även kallad 

context i figuren. Detta kan innebära bland annat, storlek på barngruppen, miljön och material.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. TPACK (Fransson & Holmberg, 2012, s.197 

                                                 
1
 https://www.youtube.com/watch?v=FagVSQlZELY 

https://www.youtube.com/watch?v=FagVSQlZELY
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Content (Innehåll): Vad vi ska lära ut 

Pedagogical (Pedagogik): Hur vi ska lära ut 

Technological (Teknologi): Vilken teknologi vi ska välja, analog eller digital teknik  

Context (Sammanhang): Vi och barnen, vilka förutsättningar som finns 

 

Lärare behöver utöka sina kunskaper, då dagens teknik utvecklas ständigt och detta är både en 

utmaning och färdighet (Fransson & Holmberg, 2012; Mishra & Koehler, 2006). 

Att utifrån cirkeln teknologisk kunskap kunna välja rätt teknik som analoga eller digitala verktyg 

för att på ett effektivt sätt utveckla barns lärande. Utmaningen är, för lärare, att få cirklarna att 

samverka med varandra. Cirklarnas innehåll kan kopplas till de didaktiska frågorna, vad ska vi 

lära ut? när ska vi lära ut? var ska vi lära ut? hur ska vi lära ut? och varför? 

 

 

 

 

 

  

Nationella och internationella styrdokument 

Utan tvekan lyfter olika styrdokument betydelsen av IKT/IT i förskolan och skolan. 

Styrdokument som Utbildningsdepartementet, Skolverket och europeiska policydokument som 

OECD skriver om ett livslångt lärande. I dessa dokument nämns eller skrivs digital kompetens 

som en viktig del av människans nyckelkompetenser (Utbildningsdepartementet, 2010; 

Skolverket, 2016, 2017; OECD, 2006). Förskolan ska även representera utbildning och utgör i 

dag det första delen i skolsystemet (Utbildningsdepartementet, 2010; Skolverket, 2017). Från 

början skulle även datorer erbjudas i skolan, samt förskolan ur en demokrati- och 

jämställdhetsaspekt (Forsling, 2011). Vidare menar författaren att förskolan skulle ge barn 

möjligheten att använda datorer eftersom tillgången kunde variera i hemmen. därför erbjöds det i 

förskolan och skolan för att kunna kringgå digitala klyftor, vilket innebär att alla individer har 

olika förutsättningar för att lära sig digital kompetens (Ibid.). I dagens barnkonvention lyfts alla 

barns rätt till att lära och utveckla (UNICEF, 2009). Artikel 45 i barnkonventionen handlar om 

att barn har rätt till att läsa tidningar, böcker och få information på annat sätt, till exempel radio, 

tv och internet. Men det finns även lagar i länderna som är med i UNICEF som ska skydda barn 

mot filmer och texter som kan skada barnet (UNICEF, 2009). Det kan innebära filmer som kan 

framhålla barns kön, etnicitet och kulturellt ursprung.  

 

Övergripande är förtroendet för Sveriges förskolor relativt högt sedan flera år tillbaka, eftersom 

förskolan innehåller en del av de mest värderade samhällsinstitutionerna (Tallberg Broman, 

2017). Enligt författaren påverkas läroplanens mål och innehåll både av nationella-, 

internationella-, samt lokala förhållanden, som har över tid berott på ökad globalisering och 

segregation. Begreppet globalisering innebär att en världslig utveckling inom ekonomi, politik 
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och kultur har blivit synlig inte bara den lokala utvecklingen. Enligt Selwyn (2012b) har 

skillnaderna med ett globaltperspektiv att göra, såväl olika värderingssystem som skilda 

förutsättningar, då det gäller ekonomi och materiella resurser. Författaren beskriver att stora och 

globala frågor inom forskningen om digitala teknologier och utbildning är en viktig del att lyfta. 

Segregation beskriver det spatiala särskiljningar av befolkningsgrupper som kön, etnicitet, klass, 

hudfärg, sexuell läggning och religiös- eller politisk tillhörighet (Nationalencyklopedin, 2017). 

Då segregering uppstår innebär det att de olika folkgrupperna blir avskilda från samhället, istället 

för att integreras (ibid.). Segregation främjar ingen utan kan istället öka avståndet mellan 

människor och skapa oroligheter. Europaparlamentet (2006) påverkas likväl av globalisering och 

segregation, vilket resulterar i att medborgarna behöver olika och nya nyckelkompetenser för att 

hänga med i samhället och världens utveckling. Referensramen innehåller åtta 

nyckelkompetenser 
2
och en av dem är digital kompetens som kan kopplas till denna studie. Den 

innebär att samhället använder säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 

arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål (Europaparlamentet, 2006). Rådet 

rekommenderar åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, men inget som motsvara digital 

kompetens finns konkret i 2016 års läroplan för den svenska förskolan. Bristen på 

rekommendationer vilket kan påverka verksam personal i förskolan att fullfölja sitt komplexa 

uppdrag. Framförallt när det gäller kompetens och kunskap inom vissa ämnen, bland annat 

digital kompetens, som tycks ständigt öka (Tallberg Broman, 2017). Den 23 mars 2018 kommer 

förskolans läroplan att uppdateras och digital kompetens kommer utvecklas i läroplanen för 

förskolan (ibid.). 

  

Utmaningen blir att ge barn möjligheten till att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna 

samarbeta i ett samhälle som präglas av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 

Om inte vi förskollärare hänger med blir det svårt att lära ut modern teknik till barnen 

(Skolverket, 2016; Tallberg Broman, 2017). Eftersom läroplanen för förskolan har utvecklats och 

blivit mer komplicerad har det uppstått en oro, under senare år inför hur förskolepersonal och 

förskolans begränsade möjligheter till att kunna genomföra sitt komplexa uppdrag (Tallberg 

Broman, 2017). Det Tallberg och Broman (2017) diskuterade var de strukturella förutsättningar 

som finns inom förskolan och hur de kan variera exempelvis stora barngrupper, utbildad 

personal, sjukskrivningar och ekonomi. Om de strukturella förutsättningarna är låga så påverkas 

det pedagogiska uppdraget, som har ökade krav på kompetens och kunskap (Tallberg Broman, 

2017). 

 

Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning kring appar och lärplattor i förskoleverksamheter och dess 

yrkesgrupper. Texten berör applikationernas nedladdningsprocesser, förskollärares perspektiv, 

samt fördelar och nackdelar med att använda lärplattors appar som ett pedagogiskt verktyg. 

                                                 
2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:c11090  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:c11090
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Forskningen är hämtad från vetenskapliga artiklar via Högskolan i Gävle och databasen Eric, 

samt annan litteratur som vi bedömde var relevant för att utföra studien. En sökordstabell 

skapades (se bilaga 3). Artiklar som valdes ut var publicerade efter år 2010, då iPaden lanserades 

och kom in i förskolans verksamhet. Ett annat val var att ta så ny forskning som möjligt då 

tekniken hela tiden går framåt i utvecklingen. Sökorden som använts var relevanta för 

undersökningsområdet. 

Lärplattan i förskolan 

Ipaden lanserades år 2010 av Apple Inc. Verktyget har många namn både utanför och i förskolan 

som exempelvis lärplatta, surfplatta och pekplatta.  

 

Yngre barn som lever i ett teknikfyllt samhälle använder idag ofta lärplatta i tidig ålder. 

Lärplattan har ökat markant i popularitet i förskolan eftersom det finns lättillgängliga appar att 

ladda ned, men också att lärplattan är smidig att ta med sig. Aglassinger, Strindholm, Kallin och 

Rudnik Norling (2012) lyfter att det finns många fördelar med iPad i verksamheten bland annat, 

spela musik, skriva, rita, söka information, fotografera och spela instrument. Genom dagens 

teknik är det lättare att få tillgång till exempelvis spel i form av appar och därför väljer barn 

oftast tekniken istället för det icke-digitala aktiviteterna (Slutsky & DeShelter, 2017). Författarna 

nämner även att teknik är lättåtkomligt för barn genom vårdnadshavare, som exempelvis iPads, 

mobiltelefoner med mera. Slutsky och DeShelter (2017) skriver att förskolorna idag erbjuds 

digitala produkter som iPads speciellt utformade för förskolor, det vill säga samma tekniska 

enheter som används hemma också blir tillgängliga för barnen på förskolan. 

  

Brown och Englehardt (2017) beskriver att förskollärare har ansvaret att förskolan ska vara 

likvärdig för alla barns lärande och utveckling. Författarna beskriver att om förskollärare ska 

kunna motsvara det målet gäller det att följa med och ta till vara på den moderna tekniken som 

utvecklas och skall användas i förskolan. Jerners, Alvestad och Sinnerud (2010) beskriver i sin 

studie att erfarenhet av IKT kommer ge barnen en fördel senare när de kommer till skolan och 

dessutom hur deras attityd mot användning av digital teknik förbättras. Vaughan och Beers 

(2017) utförde en studie som syftade på att se hur förskollärare arbetade och fick professionell 

utveckling med iPad, som blivit introducerat i verksamheten. I studien fanns det en möjlighet för 

förskollärare att få stöd genom lagmöten, diskussioner med lärare och även att få träna på att 

använda iPad i barngrupp (ibid.). Studien genomfördes på två månader, där dokumentationer 

sparades för att sedan analyseras av forskarna. Studien var även till för att vidareutveckla 

förståelsen som forskare hade för hur ett stöttande- och en professionell utveckling kan vara 

positivt för den tekniska utvecklingen (Vaughan & Beers, 2017). Flewitt, Messer och Kucirkova 

(2015) studie visar också tendens till att personalen fick mer självförtroende i att använda iPad i 

verksamheten då de erbjudits stöd från en supportgrupp. 
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Nedladdning av appar i förskolan 

Appar idag är en allt mer förekommande företeelse inom utbildning. Företagen som dominerar 

på marknaden i dag är App Store som har över 1 miljon appar som både kan köpas och laddas 

ned gratis samt Google Play-butiken, bara detta kan försvåra urvalsprocessen för lärare och 

vårdnadshavare (Neumann & Neumann, 2015; Powell, 2014). Valet av appar är en process i sig 

och idag måste kvalitén och innehållet ses över om det verkligen är en app som kan användas 

och håller sig inom ämnet förskollärarna vill lära ut till barnen (Neumann & Neumann, 2015; 

Powell, 2014). Falloon (2014) lyfter också detta att förskollärare bör vara uppmärksamma vid 

barnens interaktion med lärplattan och vara kritisk till vilka appar som används och varför.  

 

Neumann och Neumann (2015) ger exempel på allmänna riktlinjer om vilka appar som 

pedagoger ska välja åt barnen. Applikationens instruktioner bör därför ses över. En del av 

författarnas riktlinjer är att titta efter lämpliga multimodala funktioner för ämnet som ska läras ut 

till barnen. Likaså Selma Powell (2014) har skrivit i sin studie om hur lärare kan tänka i olika 

steg för att välja appar åt barn med eller utan behov av särskilt stöd. Powell (2014) beskriver att 

identifiera lärandemålet först sen söka efter appar. Om lärandemålet identifierats så kan antalet 

appar minska och på så sätt förenklas urvalet.  Riktlinjer och sunt förnuft menade Neumann och 

Neumann (2015) att pedagoger skulle förhålla sig till. Riktlinjerna innebär att undvika 

våldsamma  tecken, negativa sociala värden eller könsstereotyper. Det Neumann och Neumann 

(2015) samt Powell (2014) har gemensamt är att urvalet av appar kan göras tillsammans med 

barnen, genom reflektion, testa nya appar, få förslag från barn, samt vårdnadshavare som redan 

har testat appen de talar om. Westlund (2017) beskriver att barn i förskolan har rätt till inflytande 

enligt både förskolans läroplan och skollagen. I detta fall handlar det om att lyssna på barnen när 

de uttrycker önskemål om lärplattan och appar. Enligt Jægers (2016) studie som utfördes i ett 

barns hemmiljö och hade barnet en egen mapp med appar. Dessa appar valdes ut specifikt till 

barnets ålder. Resultatet visade att genom kommunikation och reflektion, i barnets utforskande 

av lärplattan, fick barnet en ökad förståelse och mediekompetens (ibid.). 

Förskolepersonalens perspektiv och upplevelser 

Det finns många nya sätt att använda lärplattan och dess appar på i förskolan, eftersom 

teknologin hela tiden går framåt  och nya appar skapas. Utifrån förskollärarnas perspektiv finns 

det många utmaningar och funderingar kring hur appar ska användas i verksamheten för att det 

skall bli meningsfullt för barnen,en annan utmaning är att veta om en app är optimal för barnens 

lärande och utveckling.  

 

Jerners et al. (2010) skriver i sin studie att utifrån förskollärares perspektiv på teknologi i 

förskolan finns det en positiv bild, men också en utmaning eftersom i läroplanerna som finns i 

dag står det inte så mycket om teknologi i förskolan. Olowe och Kutelt (2014) har utfört en 

studie som riktade sig mot förskollärare i Nigeria. Författarna beskrev att IKT växer i hela 

världen och därför är det viktigt att förskolepersonal har en positiv inställning till IKT, som ett 

verktyg för barns utveckling. Fox, Diexmann och Lamb (2016) har gjort en studie som utförts i 
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Queensland bland förskollärare där de riktat sig på IKT-verktyg, hinder och interaktion med 

IKT-verktyg i verksamheten. Utifrån studien visar resultatet att det finns hinder och brister i 

användning av digitala verktyg som tillgång och brist på tid, för vidare utveckling hos 

förskollärarna (Ibid.). Studien visade även att förskollärarna själva tycker sig ha brist på kunskap 

och utbildning, vilket hindrar dem från att använda sig av teknik i verksamheten. Det står inte så 

mycket om teknik i läroplanen för förskolan vilket kan påverka användandet (Fox et al., 2016; 

Olowe & Kutelt, 2014). Om det saknas information så kvarstår frågan, enligt Powell (2014), hur 

en lärare kan systematiskt bestämma en applikations kvalitet eller dess anpassning till 

läroplanen. 

  

Dong och Newman (2016) gjorde en studie i Shanghai Kina på olika förskolor och var en del av 

en större studie, som inkluderar frågeformulär och intervjuer. Syftet med studien var att granska 

de kinesiska förskollärarnas uppfattning om användandet av olika IKT verktyg i förskolan (Dong 

& Newman, 2016). Författarna argumenterar för ett existerande behov av att utveckla olika IKT-

policyer och olika läroplaner för den tidiga barndomen. Dong och Newman (2016) menar att en 

utvecklad läroplan inom ECE (Early childhood education)- systemet kan bidra till barns 

utveckling och lärande inom ämnet, likaså stödja olika utbildningar genom att få fler konkreta 

riktlinjer. 

 

Olowe och Kutelt (2014) kunde också se att förskollärare ansåg att genom användning av IKT i 

verksamheten kunde det ge barn stöttning i den sociala, kognitiva och fysiska utveckling men 

även barns lust till att lära. Dong och Newman (2016) skriver även om att nyckeln till en effektiv 

användning av IKT i förskolan är till stor del beroende av hur mycket lärare integrerar detta i sin 

undervisning. Det viktigaste resultatet i studien visar på att förskollärarna var medvetna om den 

sociokulturella kontexten för användandet av IKT i samhället och i barns familjer (ibid.). Utifrån 

förskollärarnas egna vision att kunna se potential för användning av IKT var dock begränsad 

(Dong & Newman, 2016). Endast en fjärdedel av respondenterna  kunde se potentialen för barns 

lärande och utveckling och de övriga förskollärarna tittade på kontextuella förändringar i 

tekniska miljöer, som en drivkraft för användning av IKT, i barns tidiga ålder (Dong & Newman, 

2016). 

Fördelar och nackdelar att använda lärplattor och appar som ett pedagogiskt 
verktyg. 

Flewitt et al. (2015)  skriver i sin studie, utförd i England på tre verksamheter, där de utfört ett 

projekt att införa iPad i verksamheten. Forskningsgruppen ville se hur personalen i verksamheten 

såg på iPad som ett arbetsverktyg i barngruppen, men även om de kunde studera barns 

läsutveckling med hjälp av den. På de Ipad som fanns med i projektet fanns en app som var 

forskningsbaserad och forskningsgruppen stöttade personalen då de behövde hjälp. Utifrån 

studien kunde forskarna se att personal kunde hantera en iPad, samt att det fanns appar i iPaden 

som kopplas till läroplanen, gav barnen motivation, främjade samarbete och utmaningar av olika 

slag (Flewitt et al., 2015). Under studiens gång letade även författarna efter appar som kunde 
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kopplas till läsinlärning, exempelvis spel med bokstäver. Studien visade att både barn och 

personal får ökad kunskap i att hantera en iPad. De såg att barnen kunde hantera en iPad, 

troligtvis eftersom det kan ha funnits digital teknik i hemmen, vilket Flewitt et al. (2015) även 

menade på kunde variera mellan hemmen. 

 

Samtidigt ser många som forskar inom ämnet att det är ett positivt verktyg till olika lärande och 

är något som kan stötta barnen mot deras framtid, inom teknologi (Aglassinger et al, 2012; 

Flewitt et al, 2015; Vaughan & Beers, 2017). Flewitt et al. (2015) nämner att med hjälp av rätt 

applikationer på lärplattan så skapas det nya förutsättningar för barnen att utvecklas. Det är 

förskollärarens ansvar att utveckla sin kunskap och sätta sig in i olika appar för att se vad de kan 

bidra med i olika lärandesituationer (Flewitt et al., 2015). En app kan användas mer pedagogiskt 

om en förskollärare är närvarande (Aglassinger et al. 2012). Författarna beskriver att lärprocesser 

inte alltid sker när appar kallas pedagogiska appar utan när en pedagog är närvarande och möter 

barnen i utmaningarna. Vidare menar Aglassinger et al. (2012) att närvaron av en pedagog kan 

göra en mindre bra app bättre, med hjälp av pedagogens arbete. 

 

Aglassinger et al. (2012) nämner en annan fördel med lärplattan och dess appar, det är att kunna 

koppla iPaden till verkliga händelser som sker i vardagen exempelvis när man är ute i naturen 

och ser olika slags insekter. Att först lära barnen ur ett tredimensionellt lärande och sedan utöka 

kunskapen ännu mer med multimodalt lärande. Med ett multimodalt lärande kan möjligheten till 

samarbete och problemlösning öka med hjälp av vissa appar (ibid.). Förskolepersonalen och 

forskare nämner att det finns många fördelar med iPad, och vad mycket bra en teknisk miljö kan 

ge barnen. Detta innefattar projektorer, digitalkameror, stationära datorer och lärplatta (Vaughan 

& Beers, 2017). 

  

Det finns dock flera forskare som kan se att det finns en oro kring arbetet med iPaden i 

verksamheten (Beschorner & Hutchison, 2013; Flewitt et al., 2015; Slutsky & DeShelter, 2017). 

Beschorner och Hutchison (2013) beskriver en oro kring hur modern teknik ska användas i yngre 

åldrar och den oron har funnits under många år. Oron skapar begränsningar i användandet av 

teknik och om användandet minskar försvinner även de pedagogiska fördelarna som finns 

(Beschorner & Hutchison, 2013). Flewitt et al. (2015) beskriver också en oro hos personalen om 

att iPaden kan påverka barnens hälsa negativt, som ett beroendeframkallande verktyg Slutsky 

och DeShelter (2017) beskriver en annan oro kring mängden tid barn egentligen spenderar 

framför skärmar. Vidare beskriver författarna att den växande utvecklingen av teknologi skapar 

en osäkerhet om medier kan påverka barns utveckling och hälsa. 

 

För och nackdelar diskuteras både i media och forskning, då barn utsätts för digital teknik i allt 

yngre åldrar. På grund av detta menar Plowman och McPake (2013) att det har uppstått myter 

om barns relation till teknologier och hur det påverkar barnen. Barndomen ses som en 

oskuldsfull tid enligt media och användandet av olika digitala teknologier anses påverka 
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utveckling inom det emotionella och sociala färdigheterna (Plowman & McPake, 2013; Slutsky 

& DeShelter, 2017). Det framkom i studien att barn i förskolan spenderar nästan lika mycket tid 

med teknik som de gör med traditionella spelformer, det vill säga icke-teknik (Plowman & 

McPake, 2013). Resultatet visade att traditionella aktiviteter - icke-teknik är fortfarande högre 

bland barn i åldrarna 3-5 (Slutsky & DeShelter, 2017). Ett till intressant resultat är bristen på 

utelek som visar sig i undersökning (ibid.). Detta kan bli problematiskt eftersom ju mindre barn 

rör sig desto högre är hälsoriskerna (Dong & Newman (2016); Slutsky & DeShelter, 2017). 

Enligt Dong och Newman (2016) kan lärplattans potential glömmas bort om det bara läggs fokus 

på de negativa effekterna. Till skillnad från Slutsky och DeShelter, (2017); Dong och Newman, 

(2016) har Plowman och McPake (2013) fått ett annat resultat i sin studie som utfördes i centrala 

Skottland. Studien utfördes därför att många idag anser att den digitala tekniken börjar ta över 

och riskera barnets hälsa eller de icke-digitala aktiviteterna börjar ersättas (Plowman och 

McPake, 2013). Forskarnas studie visade dock att tekniken som barnen använder inte påverkar 

det dagliga livet, utan barnen deltog i andra aktiviteter som exempelvis sporter och besökte andra 

familjer. 

 

Utifrån tidigare forskning inom vårt valda område kan vi se att digital teknik har ökat inom 

skolväsendet. Forskningen beskriver att appar och lärplattor har blivit mer förekommande i 

yngre åldrar, då samhället har utvecklats avsevärt inom digital teknik. Det vi tar med oss är att 

det både finns för och nackdelar med att använda lärplattor och appar inom förskolan. En del av 

forskarna har nämnt att rätt applikationer kan ha en positiv inverkan på barns utveckling och 

lärande och dessutom om pedagogen är närvarande. De nackdelar som den tidigare forskningen 

tar upp är att kvalitén är svår att urskilja i urvalet av applikationer och att risken är att ny teknik 

ersätter gamla sätt att utföra aktiviteter på. Forskningen visar även att lärarutbildningar kan sakna 

studier inom ämnet och att det då blir personalens ansvar att finna den kunskapen. Överlag visar 

forskningen att lärplattor och dess appar ses som positiva verktyg till olika lärande och något 

som kan stötta barnen mot deras framtid inom digital teknologi (Aglassinger et al, 2012; Flewitt 

et al, 2015; Vaughan & Beers, 2017). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Studien har tagit avstamp i det sociokulturella perspektivet och Lev Vygotskijs tankar om att 

barns lärande både sker inom det sociala och det kulturella. Vi har även använt oss av Anh och 

Marginsons (2013) syn på hur lärande och artefakter påverkas av den globala utvecklingen. Detta 

gjordes genom en fallstudie där författarna ser det utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv. 

Vi använde oss av Säljös (2000, 2013) tolkningar av de sociokulturella teorierna. I studien ses 

lärplattan som en medierade artefakt. 

Än idag är det verksamheter som innefattar barn som drar nytta av Vygotskij tankar om lärande 

och utveckling. Säljö (2000) beskrev att Vygotskij tanke om barn var att de skulle ses som 

sociala individer, som utvecklas och lär sig i samspel med andra. Utveckling och lärande är inte 

rent generellt lika i världen då det gäller det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2013). Det ska 
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inte antas att alla processer ser lika ut då det gäller lärande och utveckling, utan i alla samhällen 

och kulturer som finns kommer skillnader kunna urskilja. 

  

Nedan kommer följande begrepp redogöras: Mediering som omfattar två delar - språk som 

medierade redskap, samt medierade artefakter och slutligen samspel och handling. Störst fokus 

kommer ligga på medierade artefakter, då mediering av kulturella redskap får en betydelse för 

individers lärande (Säljö, 2000, 2013). Kulturella redskap kan se olika ut beroende på vilket 

samhälle vi lever i. Sociokulturella perspektivet valdes  som grund i detta examensarbete mot 

bakgrund av att människan inte kan undvika att lära sig då vi hela tiden lär oss nya sammanhang. 

Vi människor tänker igenom och med intellektuella samt fysiska redskap dagligen, och sådana 

fysiska redskap skapas kontinuerligt i det moderna samhället vi lever i idag (Säljö, 2000). Anh 

och Marginson (2013) beskriver som Säljö (2000, 2013) att artefakter förändras med samhällets 

kulturella utveckling, likaså utifrån den globala synen och förbättrade relationer så kan nya 

artefakter skapas.  Ett exempel är om ett samhälle får förbättrad en ekonomi så kan det 

möjliggöra att nya och mer avancerade artefakter kan tillverkas. 

  

 

Mediering och medierade artefakter 

Mediering och redskap ses som centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet och inom 

dessa två begrepp finns även medierade artefakter (Säljö, 2000). Begreppet mediering innebär 

samspelet som sker mellan redskap och individen (ibid.). Enligt författaren beskriver Vygotskij 

två slags redskap; det psykologiska (intellektuella) och fysiska redskap.  Fysiska redskapen kan 

ses som artefakter och innebär redskap som människan har skapat, för att underlätta eller 

tillgodose våra behov. Exempel på artefakter kan vara en bil, dator, lärplatta eller penna. 

Redskapen som är av psykologisk karaktär kan vara olika slags system som vårt alfabet, men det 

som anses vara det viktigaste psykologiska redskapet är språket. Inom det sociokulturella 

perspektivet är dessa fysiska redskap centralt när det gäller utveckling och lärande (Säljö, 2000). 

Interaktion mellan individer är grunden för mediering och all kontakt mellan individer som 

samtal, blickar och tonlägen kan bidra till lärande (Säljö, 2000, 2013). Säljö (2013) menar att då 

det sker en muntlig mediering i olika sammanhang kan det vara lättare att förstå än om det sker 

genom exempelvis läsning och skrivning. Då muntlig kommunikation sker, i fysisk kontakt, 

mellan två individer så kan dem anpassa sig efter samtalet och direkt ge återkoppling (Ibid.). 

Människor behöver socialiseras fysiskt, intellektuellt och kommunikativt, det vill säga en 

kombination av de intellektuella, fysiska och kommunikativa medierade artefakterna (Säljö, 

2013). 

  

Säljö (2000) beskriver att om vi ser oss omkring på exempelvis vår arbetsplats eller i vårt egna 

hem så visar det hur viktigt det är med de fysiska redskapen i vardagen.Vad skulle hända om vi 

tog bort ett fysiskt redskap som används dagligen som förenklar vardagen, exempelvis papper 

och penna. Det kommer ta mer energi och tid från individen att komma ihåg och memorera 
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möten eller lektioner, samt minnas alla inköp som ska utföras och detta kan upplevas som 

besvärande (Säljö, 2000). Författaren skriver att utvecklingen av artefakter inte enbart ska ses 

som döda objekt eftersom då utvecklingen sker så är det de mänskliga kunskaperna som har 

byggts in i de fysiska redskapen. Eftersom de mänskliga kunskaperna har byggts in i artefakter så 

blir de fysiska redskapen något vi samspelar med när vi agerar i omvärlden (Säljö, 2000). Utifrån 

vårt undersökningsområde ser vi lärplattan som en relativt ny artefakt, som kan användas snabbt 

och smidigt för att söka information. Apparna i lärplattan kan även innehålla olika 

meningserbjudanden och kan anpassas till olika situationer. Lärplattan kan också öka barns 

lärande och utveckling inom olika ämnesområden, en till dimension av lärande. 

 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med arbetet är att med hjälp av en webbaserad enkätundersökning undersöka 

förskolepersonalens förutsättningar för arbete med lärplattor och appar, i förskolans verksamhet 

och hur de upplever arbetet. 

 Frågeställningar 

● Vilka förutsättningar har förskolepersonal när det gäller lärplattor och appar, angående 

utbildning och tidigare kunskaper? 

● Vilka syften kan lärplattor och dess appar ha i förskolans verksamhet? 

● Vem gör urvalet beträffande appar i förskoleverksamheten? 
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Metod 

I metodkapitlet nedan redogörs för val av forskningsmetod och forskningsdesign. Urval som har 

gjorts i studien redovisas hur materialet som kommit in har bearbetats och behandlas samt hur 

forsknings proceduren av forskningen har sett ut. I slutet av metodavsnittet presenteras 

reliabilitet, tillförlitlighet och standardisering och avslutningsvis redogörs den forskningsetik 

som vi har valt att ta hänsyn till under studiens gång. Genomgående i metoddelen lyfts 

vetenskapsrådet (2017) forskningsetiska principer, samt  hur vi har förhållit oss till dessa.  

  

Val av metod 

Vi valde att genomföra en kvantitativ studie med inslag av kvalitativ utformning.  Traditionella 

enkätundersökningar har funnits länge och används än idag, för att få en uppfattning om 

individers olika uppfattningar och tankar om saker och ting (Trost, 2016; Hultåker, 2016; & 

Bryman, 2011). Webbenkäter valdes eftersom det är ett modernare sätt att distribuera enkäter på 

och idag är det många förskoleverksamheter som har tillgång till datorer, lärplattor och WiFi 

(Trådlös internetuppkoppling). Vi diskuterade både för- och nackdelar med en webbaserad enkät 

och fördelarna blev fler än nackdelarna, som senare kommer att belysas. Vi valde en webbaserad 

enkät eftersom svaren som kommer in registreras i programmet och sammanställs automatiskt 

(Trost & Hultåker 2016). Vi som forskare behöver därmed inte sammanställa svaren manuellt, 

vilket kan ta mer tid än vad som finns till att slutföra arbetet. En till faktor som Trost och 

Hultåker (2016) nämnde var att en webbaserad enkät är lätt att sprida till ett stort antal 

respondenter, samt att de flesta enkäter som är webbaserade är kostnadsfria. Nackdelar med 

metoden är att det finns en större risk för bortfall, eftersom respondenterna måste ha tillgång till 

en lärplatta, dator, eller mobiltelefon och viktigast av allt en internetuppkoppling (Trost & 

Hultåker, 2016). 

  

Trost och Hultåker (2016) beskriver att en webbenkäts frågor kan vara utformade både 

kvantitativ och kvalitativ beroende på vad forskaren efterfrågar. Vi valde att använda en 

kvalitativ utformning genom att ha öppna frågor där deltagarna kunde kommentera sina egna 

tankar och åsikter. Till skillnad mot en kvalitativ studie där analysarbetet sker direkt efter 

forskare samlat in sina observationer, intervjuer och fältanteckningar sker arbetet mycket före 

datainsamlingen i en kvantitativ studie. Bryman (2011) skriver att enkäter kan bidra till att 

forskare når ut till fler under mycket kortare tid samt så kan de inte påverka respondenternas 

svar. Vi såg det som en utmaning att få in så många svar som möjligt, från olika yrkesgrupper i 

förskolan och för att lyckas så valde vi att använda sociala forum och e-mail. Vi valde att göra en 

webbenkät för att på ett smidigt sätt nå yrkesgrupper som är verksamma i förskoleverksamheter 

som barnskötare/förskollärare/annat. 
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Genomförande 

Webbenkät 

Enligt Trost och Hultåker (2016) så har det blivit vanligt att svara på enkäter via internet.  

Vi valde först ett enkätverktyg som fanns tillgängligt för studerande på vår skola, men 

webbenkäten uppfyllde inte våra kriterier. Första kriteriet vi utgick från var att enkätverktyget 

skulle utgå från basinställningar som innebar att nya finesser inte behövde användas, eftersom 

alla har inte tillgång till de olika digitala finesser som finns idag (jfr Trost & Hultåker, 2016). 

 Det andra kriteriet var utformning av frågeformulär, att enkäten skulle vara enkelt utformad för 

att respondenterna lätt skulle hinna svara, då vissa enkäter kan ses som tidskrävande (Trost & 

Hultåker, 2016). Det tredje kriteriet var logiken i enkäten, där vi valde enkla inställningar för att 

underlätta för informanterna att svara. Vi valde att ha en obligatorisk fråga i början av 

webbenkäten som löd, “Finns det tillgång till lärplatta på din arbetsplats?”. För att de inte skulle 

få en negativ syn på webbenkäten (jfr Trost & Hultåker, 2016). Om informanterna svarade nej på 

den obligatoriska frågan omdirigerades de vidare till webbenkätens slut. Sista kriteriet vi tittade 

efter var att vi kunde lägga till en informationsdel som respondenterna fick läsa innan de 

genomförde enkäten (Bilaga 1). Vi sökte därför vidare och fick tips av några andra studenter om 

en bra webbsida med webbenkäter som uppfyllde kriterierna, webbenkäter.com. På sidan kunde 

vi välja en funktion som var att deltagarna kunde kopplas vidare till frågor längre ner i 

formuläret, exempelvis om de svarade nej på en fråga. 

 Eftersom Informationskravet och Samtyckeskravet är en del av vetenskapsrådets principer och 

innebär att deltagandet är frivilligt och material som samlas in är bara till för studien och inte 

kommer att spridas vidare. I informationsbrevet kunde deltagarna läsa att de har rätt till att 

avsluta sin medverkan i undersökning när som helst. Alla som deltar i undersökningen har rätt 

till att få ta del av vilken institution vi kom ifrån, samt våra namn på oss så att deltagarna kunde 

kontakta oss vid behov (jfr Trost & Hultåker, 2016).  

 

Den 11 oktober 2017 publicerade vi webbenkäten och medföljande informationsbrev (Bilaga 1 

och 2) i tre Facebookgrupper, riktade mot de yrkesgrupper som arbetar i förskolan. I inlägget 

informerade vi lite kort om vilka vi var, vilket syfte vi hade med enkäten och att vi skulle bli 

väldigt tacksamma för om de ville ägna några minuter till att svara på några enkätfrågor till vårt 

examensarbete. Inlägget innehöll en länk som tog deltagaren vidare till webbenkäten då den 

klickades på (jfr Trost & Hultåker, 2016). Författarna skriver att det är vanligt vid webbenkäter 

att forskare ställer frågor till gruppmedlemmar och i detta fall de som är yrkessamma i förskolan. 

Den 14 oktober 2017 valde vi att uppdatera webbenkäten igen, för att den skulle bli mer synlig i 

grupperna och för att försöka få in fler svar. 

 

Webbenkäten avslutades den 16 oktober 2017, efter att 277 yrkessamma individer inom 

förskolan hade valt att svara (inklusive bortfall). Vi ansåg därmed att vi fått in tillräckligt många 

svar, för att påbörja bearbetningen av insamlade data kunna gå vidare med vårat examensarbete 

och fokusera på att bearbeta den empirin som inkommit.   
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Utformning av webbenkät 

I enkäten användes ett så kallat vanligt språk, som Trost och Hultåker (2016) rekommenderade. 

Vid användandet av vanligt språk utesluts talspråk och gamla begrepp då det skall vara relativt 

enkelt och lättbegripligt för respondenten att svara på webbenkäten. Frågeformuleringen valdes 

för att undvika misstolkningar så att deltagarna enkelt kunde kryssa i svaret som de ansåg var 

mest relevant för dem själva. För att ytterligare undvika misstolkningar valdes konsekvent 

formuleringen av frågorna genom att rikta in de mot den som svarar och inte blanda exempelvis 

ditt/ert, eller du/ni, då det kunde bli ett störande moment (jfr Trost & Hultåker, 2016). Långa 

frågeformuleringar var även det något som vi uteslöt. Risken med långa formuleringar är annars 

att deltagaren glömmer bort början av frågan då den nått slutet och struntar sedan i att svara, 

vilket leder till ett bortfall. 

Trost och Hultåker (2016) skriver om att undvika negationer i sina frågeformuleringar eftersom 

negationer som ej, icke eller inte kan vara misstolkade och tolkas på många olika sätt beroende 

på vem det är som svarar på frågan. Svaren som samlats in kan då bli svåra att mäta eftersom 

frågans formulering kunde tolkas olika utifrån respondenterna och även då kan det ske ett stort 

bortfall av svaren som samlats in. Vi valde att ha mer slutna frågor eftersom då behöver 

respondenten bara kryssa i det svarsalternativ som överensstämmer utifrån sina egna 

uppfattningar kring frågan som ställts (jfr Hjalmarson, 2014). I enkäten valde vi att inte bara ha 

öppna frågor eftersom det blir svårare att gå igenom alla svar. Vi valde att ha ett öppet 

svarsalternativ i flera frågor därför att om respondenten ansåg att det saknas ett svarsalternativ 

kunde den skriva sin egen kommentar i ett öppet kommentarsfält. Vi valde öppna 

kommentarsfält som kan ge svar och reaktioner om ämnet som berörs. Dessutom valde vi några 

öppna frågor som lämpade sig för studien (jfr Hjalmarson, 2014). 

Trost och Hultåker (2016) skriver att man skall undvika frågor som har alternativ som sällan, 

mycket sällan eller inte alls, det författaren nämner som åsiktsfrågor. Det författaren menar med 

åsiktsfrågor är att det blir svårt att mäta svaren rent strategiskt eftersom svaren blir olika 

beroende på vilken individ det är som svarat. 

 

Vid utformningen av enkätfrågorna togs hänsyn till begreppet integritet, samt 

forskningsprincipen Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Nyttjandekravet innebär att vi som 

forskare inte ska samla in personliga uppgifter kring deltagarna för att sedan sprida dessa. Vi 

anser att vi skyddade deltagarnas personliga uppgifter, exempelvis gällande sista frågan i enkäten 

som löd: ”Om du är intresserad av resultatet, lämna gärna din e-postadress så skickar vi arbetet 

när det är färdigt”.  Frågan var öppen så att deltagarna frivilligt fick lämna sin e-postadress, om 

intresse fanns. Risken för identifiering ökade då deltagaren lämnade sin e-postadress, men för att 

minska risken så valde vi att radera e-postadresserna från webbenkäten och istället spara ned 

dessa i en mapp, som är lösenordskyddad. Valet att spara e-postadresserna var grundat på ett 

löfte om att delge resultatet av studien. Adresserna kommer därefter att raderas. En del av 

digitala avtryck kan dock spåras till deltagaren, exempelvis via IP-adresser eller en kod som 

skapas då deltagaren har slutfört webbenkäten (Trost, & Hultåker, 2016). I undersökningar som 
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avser webbenkäter är konfidentialitetskravet inte lika starkt som vid som traditionella enkäter i 

pappersform (ibid). Vi anser att vi har hanterat empirin hänsynsfullt genom att vi inte har skrivit 

ut empirin i pappersformat. Koderna som skapats vid slutförda webbenkäter har raderats, så att 

spårning av specifika individer har försvårats. Dessutom har tillgången till empirin som samlats 

in på hemsidan, där webbenkäten skapats, skyddats med ett avancerat lösenord, för att öka 

säkerheten på kontot. Efter att vi undersökte olika sociala forum så ansåg vi att Facebook hade 

flest grupper som riktade in sig mot förskolan. För att skydda deltagarnas integritet enligt 

Vetenskapsrådets (2017) etiska aspekter valde vi att inte namnge de tre grupper som 

webbenkäten publicerades på. 

 

Urval och avgränsning 

Utifrån syfte och frågeställningar i studien så delades svarsgruppen in i grupperna barnskötare, 

förskollärare och annat till webbenkäten.  

 

Som redan nämnts så publicerades våran webbenkäten på slutna Facebookgrupper riktade mot 

yrkesgrupper arbetandes i förskolan för att nå de önskade grupperna. Grupperna var inte inriktad 

specifikt på IKT, iPad utan var öppna för yrket, där personalen kunde delge tips och idéer. 

Grupperna valdes för att resultatet kunde påverkas om vi hade publicerat på specifika grupper 

som har ett ökat intresse för IKT och iPad.  

Vi valde en funktion i vår webbenkät så att deltagarna endast kunde delta i studien en gång, 

funktionen visade sig när en person ville delta i enkäten igen, då det kom upp information om att 

personen redan har deltagit i undersökningen. Trost och Hultåker (2016) menar att detta är en 

webbkaka även kallad “Cookie”. Nackdelen är att om deltagaren skapar ett nytt konto eller 

inloggning på en annan dator, lärplatta eller mobiltelefon skapas en ny IP- adress och deltagaren 

kan svara igen (Trost & Hultåker, 2016). Men vi bedömde att risken för respondenternas deltog 

flera gånger igen var låg. 

 

  

Reliabilitet, tillförlitlighet och standardisering 

Trost och Hultåker (2016) samt Bryman (2011)  nämner att det är bra att undersöka så att 

webbenkäten fungerar samt är förståelig innan forskare publicerar den offentligt.  Bryman (2011) 

skriver att en pilotstudie är bra när vi väljer att använda webbenkät, då vi som utför 

undersökningen kan få respons på webbenkätens utformning och redigera eventuella delar innan 

den publiceras offentligt. Det kan även vara frågornas ordningsföljd.  Om webbenkäten 

publiceras offentligt utan en pilotstudie kan det finnas oklarheter som kan upptäckas efter en lång 

tid då svaren samlats in (Bryman, 2011).  Vi tog hänsyn till det och valde att genomföra en 

pilotundersökning av vår webbenkät innan vi publicerade den. Vi mailade till några förskollärare 

och frågade om de skulle kunna tänka sig att svara på vår webbenkät samt ge kommentarer om 

de ansåg att något saknas eller kunde ändras till de bättre. Detta gjorde vi för att öka studiens 

trovärdighet (Trost & Hultåker, 2016). För att inte informanterna skulle missuppfatta frågorna i 
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enkäten valde vi att utesluta negationer och krångliga ord som tidigare nämnts. Trost och 

Hultåker (2016) skriver om en fråga missuppfattas kan reliabiliteten eller tillförlitlighet bli lägre, 

vilket vi försökte undvika i utformningen av frågorna. Begreppet standardiserad innebär att alla 

respondenter som svarade på webbenkäten fick frågor som var utformade likadant (Trost & 

Hultåker, 2016). Eftersom webbenkäten såg lika ut för alla respondenter och publicerats under 

samma tidsperiod så är denna webbenkät standardiserad. En annan faktor är att om frågorna är 

formulerade lika och eftersom webbenkäten även är bifogad som bilaga kan en annan forskare 

genomföra samma undersökning (Trost & Hultåker 2016). Trost och Hultåker (2016) har skrivit 

om olika aspekter att ta konsideration till under en enkätundersökning och detta tog vi även 

hänsyn till när vi utformade den webbaserade enkäten. De aspekterna som Trost och Hultåker 

(2016) nämnde och som vi tog hänsyn till var att webbenkäten utformas tydligt, alla deltagare 

fick svara på lika utformade frågor och vi som utfört undersökningen har tillsammans registrerat 

och tolkat svaren från deltagarna. Även giltighet och meningsfullhet - validitet har vi beaktat i 

vår studie det vill säga att vi har svarat på syftet och ingenting annat. Roos (2014) skriver om att 

vi ska tänka som forskare att mäter jag det jag har nämnt att jag ska mäta? Är frågorna som 

ställts giltiga för att kunna svara på syftet? Det vill säga ställer vi fel frågor i webbenkäten kan 

andra svar uppkomma som inte kan svara på syftet. Detta försökte vi undvika när vi formulerade 

frågorna i webbenkäten. 

 

Bortfallsanalys 

Det sammanlagda antalet som har deltagit i undersökningen var 277 individer av tusentals som 

använde de sociala forumen, de flesta som var medlemmar hade en yrkesroll inom förskolan. 

Anledningarna till att majoriteten inte valde att delta finns det säkert olika skäl till. Vissa kanske 

inte hade tid, ingen internetuppkoppling, inte tillgång till dator eller annan digital teknik. 

Tillgången till webbenkäten var även tidsbegränsad. Det finns säkert fler anledningar till varför 

många inte har valt att delta då webbenkäter kan innebära undersökningar från reklamföretag 

som inte känns relevant för individerna. I undersökningen riktade vi in frågorna mot 

förskollärare, barnskötare och andra yrkesroller på förskolan och inte mot alla besökare på det 

sociala forumet, detta för att få ett urval (Trost & Hultåker, 2016). Av 277 deltagare var det 2 

som valde att inte slutföra enkäten. Eftersom det var så lågt bortfall kommer antalet svarande per 

fråga redogöras i resultatet. 

  

Bearbetning av det insamlade materialet 

Vi valde en webbtjänst, webbenkäter.com, där webbenkäten konstruerades. Då studiens 

webbenkät avslutades så påbörjades bearbetningen av empirin som inkommit ifrån deltagarna i 

undersökningen. Webbtjänsten kunde hantera inkommande svar och organisera för vidare arbete 

(Trost & Hultåker, 2016). I webbtjänsten sammanställdes svaren automatiskt i tabell- och 

procentform. För att vara säkra på webbtjänstens uträkningar i procent så dubbelkollade vi med 

egen kalkylator. 
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Tabellerna gjordes sedan om för att passa arbetets form i ett Exceldokument. Tabellerna 

förstärktes med text för att det skulle bli mer begripligt både för oss som utför studien och 

framtida läsare. I Excel kategoriserades yrkesgrupperna barnskötare, förskollärare och annat, för 

att sedan kunna se likheter och skillnader. 

Då alla svar utom de öppna frågorna sammanställdes automatiskt i webbtjänsten så valde vi att 

undersöka vilka svar som förekom mest i de öppna frågorna. Eftersom vi valde att genomföra en 

enkätundersökning via sociala forum, så valde vi att analysera materialet genom att ha studiens 

syfte som grund (Franzen 2014). Utifrån syftet och de öppna svaren kunde vi plocka ut de mest 

förekommande synpunkterna och påståendena som informanterna hade lämnat. Utifrån det 

skapades kategorier, som vi ansåg var relevant för studien. Dem kommentarer som valdes ut 

visas i resultatet som citat. Kategorierna var: 

 

 Förutsättningar för arbete med lärplattor och appar 

 Förskolepersonalens upplevelser 

 Det didaktiska idéerna 
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Resultat 

Här redogörs resultatet av det insamlade materialet från enkäten. Resultat redovisas i form av 

tabeller och diagram. Totalt deltog 277 personer i enkäten. Endast en fråga var obligatorisk för 

att det inte skulle vara ett tvång att svara på hela enkäten. Första tabellen uppger informanternas 

ålder, könsidentitet och yrkesgrupp och är en bakgrundstabell. Efter varje tabell följer en 

redovisning av tabellens innehåll. Svarsalternativen som redovisas benämns i heltal. 

Bakgrundsfrågor 

Av de 277 individer som deltog var 274 av respondenterna kvinnor vilket motsvarar 99 % av 

svaren. Ingen av individerna som deltog svarade anonymt.  

Tabell 1. Bakgrundstabell - informanternas ålder och yrkesgrupp 

  18-30 år 31-45 år 46-60+ år Totalt 

Barnskötare 21 13 11 45 

Förskollärare 50 94 68 211 

     Annat 7 6 8 21 

     Totalt       78      113       87       277 

Bakgrundstabellen (tabell 1) redovisar de två sista bakgrundsfrågorna, informanternas ålder och yrkesroll. 

Majoriteten av respondenterna var i åldersspannet 31-45 år och att det var flest som hade yrkesrollen förskollärare  

Förskolepersonalens perspektiv och upplevelser  

I fråga 4 visade det sig att lärplattor fanns på nästan alla respondenternas förskolor. 98 % av 

informanterna svarade att det fanns tillgång till lärplatta på deras arbetsplats och 2 % av 

informanterna svarade att de inte hade tillgång till någon lärplatta på arbetsplatsen. De 

informanter som svarade nej på den enkätfrågan kom automatiskt ned till fråga 11 i 

enkätundersökningen och fick där fylla i övriga kommentarer, samt om de ville få resultatet av 

studien då den var färdig. Av 277 informanter deltog 276.   
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Tabell 2. Erfarenheter av lärplattan och dess appar 

 

35% informanter svarade att de hade stor erfarenhet och resterande 170 ansåg sig ha lite 

erfarenhet, eller ingen erfarenhet. Resultatet visade att majoriteten hade liten erfarenhet eller 

ingen tidigare erfarenhet av lärplattan och dess appar, innan användning på förskolan. 

 

Tabell 3. Förskolepersonalens tankar om utbildning kring appar. 
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269 informanter av 277 valde att svara på frågan. 42 % av informanterna svarade att de hade fått 

tillräcklig utbildning kring appar och hur det kan se ut i verksamheten. 54 % informanterna ansåg 

att de inte hade fått tillräcklig utbildning och 4 % av informanterna svarade vet ej. 

 

Tabell 4. Läroplanens olika ämnesområden  

 

270 informanter av 277 deltog i frågan och 29 valde att kommentera frivilligt i kommentarsfältet. 

Här fick informanterna klicka i flera svarsalternativ och eftersom appar ibland kan kopplas till 

olika ämnesområden och sammanlagt har 270 av 277 svarat på frågan. Eftersom respondenterna 

kunde klicka i flera svarsalternativ, så visar resultatet att 83 % av informanterna kunde koppla 

skapande/estetisk verksamhet till då de ska använda appar och 89 % svarade även teknik. Vidare 

valde även 85 % naturkunskap, 94 % språk, 95 % matematik och 78 % svarade normer och 

värden. Resultatet visade att 2 % av informanterna svarade vet ej och 10% informanter 

kommenterade annat. Utifrån resultatet tolkade vi det som att de flesta informanterna själva 

ansåg sig kunna koppla lärplattor och dess appar till de flesta ämnesområdena i läroplanen för 

förskolan. 

Vi valde att avsluta med en öppen fråga, där informanterna fick kommentera övriga synpunkter, 

vad de ansåg om hur appar kan kopplas till läroplanens olika ämnesområden. Majoriteten 

menade på att lärplattans appar kan kopplas till alla ämnesområden i läroplanen, så länge syftet 

är tydligt och vad tanken med appen är. En informant uttryckte sig så här: 

Appar kan egentligen kopplas in i alla områden, beroende på hur man använder dem! Sitter ett 

barn själv och bara "drar och släpper" kan det ju diskuteras hur mycket lärande det sker men 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1045961&f_rid=39072784#E10736452
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1045961&f_rid=39072784#E10736452
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sitter det flera barn tillsammans med en pedagog kan det bli hur mycket lärande, inom alla 

delar, som helst. 

En annan informant förklarar det så här  

Det är en tolkningsfråga och ligger mycket i den som ska använda apparna. Är det en barnvakt 

eller ett verktyg? 

Flera av informanterna ansåg att användning av appar måste ses över av pedagogerna för att det 

ska bli ett pedagogiskt verktyg, annars blir det lätt en barnvakt. Vi tolkar kopplingsmöjligheten 

som att informanterna anser att när användning av lärplattor och appar sker så ska det finnas ett 

syfte och didaktiska utgångspunkter i baktanken. Många informanter ansåg även att det var 

pedagogens ansvar hur en app kan gynna barns utveckling och lärande. Informanterna ansåg 

även att lärplattor kunde ses som ett positivt komplement till många av de ämnesområden som 

nämns i tabell 4, men att lärplattans appar inte får ersätta den mänskliga kontakten. En av 

informanterna beskrev det så här:  

Lärplattan är ett bra komplement men får inte ersätta samspel och den mänskliga kontakten  

Informanterna kunde även se lärplattan som en samlingspunkt för samspel, men som tidigare 

nämnt att det inte får ersätta den mänskliga kontakten. Många av informanterna kunde se 

lärplattan som ett kompletterande verktyg, då kvalitetsarbete ska utföras. En av informanterna 

uttryckte sig: 

Lärplattan är ett bra verktyg när kvalitetsarbete ska utföras som dokumentation, användning vid 

samtal med vårdnadshavare 

Informanterna beskrev även att lärplattan underlättar i det pedagogiska arbetet med barn, men 

även generellt i verksamheten, exempelvis vid dokumentationer. 
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Nedladdning av appar i förskolan 

I tabell 5 och 6 redovisas olika nedladdningstjänster inom förskolan och apparna som 

förskolepersonalen laddade ner till barnen. Både pedagogiska appar och nöjesappar. Även fråga 

9 redovisas, vem eller vilka som tar beslut om appar som ska laddas ner i förskolans verksamhet. 

 

Tabell 5. Olika nedladdningstjänster för appar  

 

268 av 277 valde att svara på frågan varifrån laddar ni ner appar? Denna fråga var en 

flervalsfråga, vilket innebar att informanterna kunde klicka i flera svar, utifrån de svarsalternativ 

som fanns att välja mellan. 36 % informanter svarade att de laddade ner appar från PappasAppar, 

93 % svarade App store, 8 % laddade ner från play butiken och resterande 8 % av informanterna 

klickade i svarsalternativet annat. De som svarade annat kunde kommentera i den frivilliga 

kommentarrutan. De informanter som har svarat annat har också kommenterat. Utifrån svaren 

framkom de att det fanns många olika sätt att ladda ner appar på, exempelvis gemensamma inköp 

och rekommendationer från IKT pedagoger. Många informanter beskrev att de kunde önska 

olika appar hos IKT-ansvarig. Informanten förklarade det så här:  

“Får ej göra själva. Måste gå genom vår IKT-pedagog. Vi kan önska vilken app vi vill ha. 

Det kan se olika ut från kommun till kommun med nedladdning av appar, exempelvis listor på 

appar som kommunen har valt ut. Om appar kostar pengar så kan besluten behöva gå igenom 

olika personer, som chefer, IKT-pedagog och bestämmelser från kommunen. En informant 

uttryckte sig:  
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IKT-nätverket har tagit fram en app lista som rekommenderas, den skapar möjlighet för en mer 

likgiltig förskola. 

Några informanter beskrev att kostnadsfria appar, som exempelvis var från AppStore, kunde 

laddas ned utan godkännande eftersom det inte var någon kostnad för verksamheten. Vissa 

informanter ansåg sig inte veta hur de laddade ner appar och vad det beror på är oklart. 

I fråga 9 valde 254 av 277 att svara på den öppna frågan: Vem eller vilka tar beslut om vilka 

appar som ska laddas ned på verksamheten du arbetar i? Det framkom att det var pedagogerna 

tillsammans antingen arbetslaget eller dem på sin avdelning som bestämmer om apparna som ska 

laddas ned. Det kunde även finnas en individ som var IKT-ansvarig. En informant uttrycker sig:  

 

Jag som jobbar som IKT-pedagog bestämmer vilka appar som vi ska ha. Pedagogerna får gärna 

komma med önskemål och tips men innan de skjuts ut brukar jag granska dem först. 

 

Några av informanterna beskrev att de utgick från barnens intresse, samt behov och vissa svarade 

att de valde appar tillsammans med barnen. Det framkom även att då det gäller kostnader så var 

det antingen chefen, kommunen eller den som var IKT-ansvarig som bestämde om det var en 

lämplig app att ladda ned till barnen. En informant förklarar det som: 

 

Vi pedagoger tar beslut och om det är appar som kostar pengar har kommunen tagit 

beslut om vilka appar som vi får tillgång till. 

 

Andra informanter skrev att: 

 

Varje avdelning tar själva ansvar för vilka appar som ska laddas ner  

 

En förskollärare som är ansvarig för iPadsen [sic] på förskolan. Har man förslag på nya appar så 

diskuterar man med hen. 

 

Genomgående i svaren framkom det att de flesta kunde vara delaktiga i nedladdning av appar på 

något sätt. Vare sig om det var önskemål till IKT-ansvarig eller att pedagogen själv hade 

ansvaret. Det framkom att de tillsammans kunde rådfråga varandra om appar för att komma fram 

till ett beslut om apparna som ansågs vara lämpliga för barnen. 
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Tabell 6. Pedagogiska- eller nöjesappar 

 

267 av 277 deltog på frågan vilka appar laddas ned till barnen? Resultatet visade att 99 % 

svarade pedagogiska appar och 16 % svarade nöjesappar. Eftersom majoriteten laddade ner 

pedagogiska appar tolkade vi det utifrån tabell 4:as kommentarer som beskrev hur appar kan 

kopplas till läroplanens olika ämnesområden. De flesta informanterna nämnde i kommentarerna 

att en app kan bli pedagogisk om ett syfte finns. 

 

För - och nackdelar att arbeta med lärplattor och appar som ett pedagogiskt verktyg 

Vi valde att ha med en öppen fråga för övriga kommentarer, där informanterna fick skriva med 

fri text och synpunkter om ämnet utöver de andra frågorna i webbenkäten. Det var 49 av 277 

informanter som lämnade kommentarer. Några informanter lyfte i sina kommentarer utbildning 

där de inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap. Likaså om det bara fanns en pedagog som hade 

kunskap kring lärplattan och appar så blev det den individen som drog hela lasset. En informant 

förklarade det som “Eftersom jag är den som mest är kunnig hur man använder plattan blir alla 

beslut mina. Vilket gör det svårt att använda verktyget på ett bra sätt… Önskvärt vore ju om alla 

gick utbildning samtidigt”. Många av informanterna ansåg att utbildning kring lärplattor och dess 

appar saknades för att kunna introducera det i förskolan. Troligtvis kunde det bero på att alla 

förskolor inte hade tillgång eller resurser för att kunna utbilda all förskolepersonal inom IKT och 

digital teknik. En annan anledning var att de som hade studerat nyligen hade fått med sig 

kunskap om digital teknik vilket kunde resultera i att den individen fick ta det större ansvaret. 

Det kan också ha att göra med intresset för ämnet. Utifrån bakgrundstabellen (tabell 1) som visar 



 

26 

 

informanternas ålder och yrkesgrupp framkom det inte att den äldre generationen hade mindre 

kunskap om digital teknik, tvärtom så är majoriteten i de äldre åldersgrupperna. Troligtvis beror 

istället den upplevda bristande kunskapen om ett bristande intresse, hos informanterna och 

förskolornas befintliga resurser. 

Lärplattan ska enligt styrdokument användas på ett pedagogiskt sätt i verksamheten och 

likaså som ett verktyg för att underlätta för pedagogernas vardag. Många av informanterna 

nämnde utbildning i sina kommentarer att utbildning efterfrågas men möjligheten fanns inte 

för alla. De önskas att det skulle finnas mer utbildning inom olika appar som används mest, 

eller nya appar som ska användas i förskolan. QR-koder är relativt nytt i förskolan eller 

språkappar, som enligt informanterna nyttjas ofta. Många av informanterna skrev att IKT var 

här för att stanna och att det kommer att fungera som ett positivt verktyg i förskolan. 

Specifikt lärplattan ansågs som ett positivt verktyg från informanternas sida. Så länge det 

finns ett syfte med appen som laddas ner kan både barn och förskollärare dra nytta av 

lärplattan och dess möjligheter. En informant förklarade det så här: 

 

Spännande ämne! IT (ikt) är här för att stanna som ni säkert vet kommer digitalisering 

att förtydligas i läroplanen! Lärplattan är ett fantastiskt verktyg, när man låter barn vara 

delaktiga i användandet av den. Det finns mycket läran [sic] för både pedagog och barn 

att utforska samt möjlighet till att skapa utifrån läroplanens ämnesområden. Lärarens 

intresse för verktyget och val av ledarstil är avgörande för att öka barns digitala 

kompetens samt att kunna ge barn förutsättningar för de fyra grunderna. Grunderna 

för digital kompetens finns på skolverkets hemsida. 

Flera av informanterna beskrev lärplattan och dess appar som ett ovärderligt verktyg som 

kunde ge barnen och pedagogerna information, samt inspiration i barnens projektarbeten. 

Likaså beskrev informanterna att det fanns många bra och pedagogiska appar men att det 

borde krävas av pedagogerna att de kan visa hur de arbetar med den. Informanternas 

upplevelser var olika när det gällde att arbeta med lärplattor och appar, både en positiv sida 

av verktyget och en negativ sida. Oron som några informanter uttryckte sig om var barnens 

hälsa och om barnen spenderade för mycket tid med digitala verktyg, det vill säga att barn 

blev mer stillasittandes. Att icke-digitala aktiviteter inte fick glömmas bort. En informant 

uttryckte sig. “Vi får ingen utbildning och har inte redskapen för att kunna introducera IT på 

en bra nivå. Mesta delen av barnens “paddtid” blir oövervakad och slutar mest ofta som 

speltid” En annan informant förklarade det som följande: 

 

Jag är kritisk till barnens användande av lärplattor i förskolan, eftersom jag sett hur illa det 

ofta sköts. Man stoppar iPad i näven på barnen för att hålla dem lugna en stund och bryr sig 

inte vidare om vad de gör med den. Eller så används den till att titta på filmer, utan vidare 

pedagogiskt värde, istället för sagovila. 

 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1045961&f_rid=38948063
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1045961&f_rid=38948063
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1045961&f_rid=38948063
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1045961&f_rid=38948063
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1045961&f_rid=38948063
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Resultatet visar att det kan hända ibland att lärplattan används till att hålla barnen lugna om 

kunskapen saknas eller används som barnvakt. Men många av informanterna kan se en 

förändring i detta eftersom fler och fler lär sig lärplattan som ett pedagogiskt verktyg. En 

informant förklarade det som  

 

Vi arbetar oftast med teman och anpassar appar efter det. Roligast är när barnen tipsar om 

appar de har hemma så att de kan lära oss pedagoger nya saker utifrån appar som intresserar 

dem. 

 

Likaså skrev informanterna om IKT-ansvariga och hur dem fungerade som inspiratörer på 

förskolan. Några informanter nämnde att IKT-ansvariga får möjlighet till att närvara på IKT 

träffar för att sedan kunna föra det vidare till annan personal i verksamheten.   

 

Utifrån kommentarerna från informanterna så kunde vi se blandade åsikter om hur lärplattor 

och appar ska användas i förskolan. Det framkom att informanterna ansåg att det var viktigt 

att pedagoger har ett syfte kring arbetet med lärplattor och dess appar, tillsammans med 

barnen. Det vill säga att pedagogerna tillsammans kan diskutera om de olika appar som 

finns. Lärplattan ska för barnen vara som vilket verktyg som helst som exempelvis sax, bok, 

spel. Informanterna i studien lyfte även att pedagogernas arbete samt vad de gör med appar 

och digitala verktyg var viktigt, om pedagogerna var närvarande med barnen så kunde appar 

bli pedagogiska. En informant uttryckte sig: 

  

Egentligen svårt att svara på vilken sorts appar som vi laddar ner då jag anser att i stort sett 

alla appar kan göras pedagogiska om man som i pedagog sitter tillsammans med barnen 

eller om man har ett syfte med vilken app man sätter barnet/barnen med. 

  

Lärplattan ansågs också vara ett verktyg som exempelvis kunde tas med till olika aktiviteter där 

barnen kan fotografera det de anser är intressant och sedan reflektera tillsammans med 

pedagoger. Flera informanter uttryckte sig att lärplattan var ett verktyg som underlättade i 

verksamheterna, då de snabbt kunde söka information och bilder tillsammans med barnen. 

Sammanfattningsvis tolkar vi informanternas svar som att lärplattan och appar sågs som ett 

positivt verktyg och troligtvis har inte ålder någon påverkan på hur arbetet ser ut kring lärplattor 

och appar.  
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Resultatanalys  

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till de teoretiska utgångspunkterna och 

tidigare forskning. Avsnittet är uppdelat i tre rubriker.  

Förskolepersonalens perspektiv och upplevelser  

Utifrån tabell 2 i resultatdelen framgår att 99 av 277 informanter svarade att de hade stor 

erfarenhet av lärplattor och dess appar, resterande 170 ansåg sig ha liten erfarenhet eller ingen 

erfarenhet. Några informanter nämnde att om erfarenheten eller kunskapen saknas kan lärplattan 

lätt bli en barnvakt. Anledningen till att lärplattor och appar blir en barnvakt istället för ett 

pedagogiskt verktyg kan bero på att de som arbetar inom förskolan inte har fått möjligheten till 

likvärdig utbildning inom ämnet och kan resultera i olika förhållningssätt till lärplattor och appar. 

Detta förhållningssätt kan också ha påverkats av att iPaden inte kom ut på marknaden förrän 

2010 och introducerades på förskolan samma år. Det kan ha resulterat i att lärarutbildningar efter 

2010 har utvecklats inom digital teknik och hur den kan användas i förskolans verksamhet. 

Brown & Englehardt (2017) beskriver just detta i sin studie att kunskap och erfarenhet kring 

lärplattor och appar kan saknas i olika lärarutbildningar.  Det kan också resultera i att lärplattan 

inte alltid används på ett pedagogiskt sätt och blir då lätt en “barnvakt”. Även enligt Fox et al. 

(2016) kan förskollärare själva anse sig ha brist på kunskap och utbildning vilket blir ett hinder 

som resulterar i att användning av digital teknik inte nyttjas. Resultatet (se tabell 1) visar att 

majoriteten av informanterna befinner sig i de äldre åldersgrupperna, något som kan tolkas som 

att åldersskillnader kan påverka förhållningsättet. Den tidigare lärarutbildningen har allt efter 

utvecklats inom den moderna digitala tekniken som nämns ovan. Det kan vara en tänkbar faktor 

att informanterna ansåg sig ha liten eller ingen erfarenhet av utbildning inom ämnet och därför 

inte använder lärplattor och dess appar i den pedagogiska verksamheten.  

Ytterligare en anledning som informanterna beskrev var att det fattas direktiv i styrdokument om 

hur arbetet med digitala verktyg kan se ut. Det blir en tolkningsfråga. Enligt Fox et al., (2016); 

Olowe & Kutelt, (2014) kan det bero på att det saknas mycket information i läroplanen för 

förskolan idag om teknik och hur det kan användas i förskolan. Likaså framkommer det i Jernes 

et al. (2010) studie utifrån förskollärares perspektiv att det finns en positiv syn på teknologi i 

verksamheten men även en utmaning i arbete med teknologi i verksamheten. Jernes et al (2010) 

anser inte att teknologi framkommer i någon högre grad i läroplanen för förskolan. Troligtvis kan 

detta påverka användandet av lärplattor och appar i förskolan eftersom det inte finns tillräckliga 

riktlinjer. Som tidigare nämnts kommer även läroplanen för förskolan att revideras år 2018 och 

digital kompetens kommer att ha en mer omfattande och utvecklad roll.  

Av resultatet framkommer en tendens att många av de yngre informanterna skrev kommentarer 

om att de upplevde svårigheter att få med den äldre generationen i den moderna tekniken. Det 

framkom dessutom att det kanske i regel är antingen eller en yngre individ eller en individ med 

stor kunskap inom IKT-området som fick dra hela IKT-arbetet i verksamheten. Frågan blir hur 
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förskolepersonal ska få med sig alla i arbetet med IKT i verksamheten. Enligt Flewitt et al. 

(2015) och Vaughan och Beers (2017) studier kan stöd från olika möten med individer som har 

större kunskap inom ämnet öka en förståelse för hur arbetet med lärplattor och appar kan se ut. 

Stöd från andra kan skapa en positiv utveckling hos personalen samt ett ökat självförtroende att 

använda digitala verktyg (Flewitt, 2015). Fler än hälften av informanterna anser att möjligheten 

att få utbildning inom lärplattor och appar saknas att det är en av förklaringarna till varför 

lärplattor ibland inte används.  

I resultatet finns en tendens som (se tabell 4) visar att appar kan kopplas till alla nämnda 

ämnesområden i läroplanen. Detta eftersom det inte finns någon markant skillnad i 

svarsalternativen. Informanterna kommenterade också att lärplattor kunde ses som ett positivt 

komplement till många av de ämnesområden som nämns i tabell 4 men att dess appar inte får 

ersätta samspel mellan individer, det vill säga den mänskliga kontakten.  

Därutöver framkommer det i resultatet att arbetet kring hur appar används och till vilket syfte är 

pedagogernas ansvar, för att kunna stödja barn i deras utveckling och lärande. Informanternas 

kommenterade dessutom att en pedagog kan åstadkomma att en mindre bra app blir mer 

pedagogisk. Vidare uttryckte informanterna att appar kan bli åt det pedagogiska hållet och 

kopplas till läroplanens olika ämnesområden när en pedagog är närvarande. Detta nämner både 

Aglassinger et al. (2012); och Flewitt et al. (2015). Den senare argumenterar för att det är 

förskollärarens ansvar att utöka sin kunskap om de appar som ska användas i verksamheten, 

likaså att en app kan bli pedagogisk om en pedagog är närvarande med barnen. Det handlar 

mycket om förhållningssätt. En pedagog som brinner för IKT har eventuellt större förståelse för 

lärplattans funktioner och apparnas syfte.  

Nedladdning av appar i förskolan 

Tendensen i resultatet visar att det fanns andra som ansvarade för nedladdning av appar eller att 

det skedde tillsammans i arbetslaget. Det som förvånade var att väldigt få svarade att de själva 

kunde ta på sig det ansvaret. Vi tolkar detta som, som tidigare nämnts under rubriken 

Förskolepersonalens perspektiv och upplevelser, att många informanter själva anser sig ha brist 

på utbildning och kunskap att använda digital teknik.  

 

Resultatet visar att informanterna laddar ner appar till lärplattor i förskoleverksamheten de 

arbetar på. Av 277 valde 268 att svara på frågan varifrån laddar ni ner appar? 21 informanter 

kommenterade i den frivilliga kommentarsrutan. Utifrån svarsalternativen laddar majoriteten ner 

appar från App Store, vilket kan bero på att iPad (Apple) har en nedladdningsfunktion i form av 

en applikation. Enligt D. Neumann & M. Neumann, (2015) är App Store och Google Play-

butiken (Android) de dominerande företagen på marknaden idag. Företagen har över 1 miljon 

appar som är nedladdningsbara, antingen gratis eller mot en kostnad. Det framkommer även i 

resultatet att nedladdning av appar kan se olika ut från kommun till kommun enligt fråga nio i 
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enkäten (se bilaga 2). Några exempel från informanter var att det kunde förekomma listor där 

kommunen avgör vilka appar som får laddas ner. 

Att använda sig av organisationer som redan har begränsat antalet appar kan vara till fördel 

eftersom organisationen redan har undersökt appen kritiskt mot olika lärandemål (Fallon, 2014; 

Powell, 2014). Men majoriteten av kommentarerna nämnde att IKT - pedagoger tar oftast 

beslutet om vilka appar som får laddas ned men att personalen får komma med förslag. Om IKT- 

pedagoger följer riktlinjer är oklart. Kommentarerna i resultatet visade även att barnens intressen 

och behov togs till vara på i valet av appar. När valet av appar ska utföras är det till fördel om 

läraren kan möta barn och dess olika behov för att stärka barns utvecklingsområden, det vill säga 

att ge barn inflytande (Powell, 2014; Westlund, 2017).  

 

Fördelar och nackdelar att använda lärplattor och appar som ett pedagogiskt 

verktyg 

Webbenkäten avslutades med en öppen fråga där informanterna kunde lämna andra tankar och 

synpunkter om ämnet. 49 av 277 valde att kommentera. Resultatet kan ha påverkats av att 

majoriteten som deltog i studien var förskollärare (se bakgrundstabell) och har därmed en 

högskoleutbildning kring olika teorier och arbetsprocesser i jämförelse med barnskötare eller 

annat. Majoriteten såg lärplattan som ett positivt verktyg men det förekom även nackdelar i 

informanternas kommentarer. Nackdelarna som tas upp av informanterna beror inte på vilken 

yrkesbefattning de har utan de ser en annan sida av användandet. Yrkesbefattningen kan påverka 

resultatet men i detta fall är det olika yrkesbefattningar som har kommenterat för- och nackdelar.  

   

Resultatet visar att lärplattor och appar är ett spännande ämne. Det som lyfts är att det finns 

många olika fördelar med lärplattan exempelvis att den är lättillgänglig. Denna överensstämmer 

med Aglassinger et al.(2012) som också beskriver att det finns många fördelar med iPad i 

förskolan. Författaren nämner bland annat att den är lättillgänglig vid dokumentation samt appar 

som barnen kan använda till att skriva, rita och till sist snabbt kunna söka information. Utifrån 

resultatet beskrev informanterna att lärplattan var ett positivt verktyg överlag exempelvis vid 

dokumentation, söka information och använda tillsammans med barnen. Men informanterna 

nämnde inte att det kan användas tillsammans med vårdnadshavare. I jämförelse med 

Aglassinger et al (2012) nämner Slutsky & DeShelter (2017) detta att vårdnadshavare kan få en 

inblick i verksamheten med hjälp av lärplattan som verktyg. Troligtvis menar författarna att 

vårdnadshavarna kan se vad verksamheten arbetar mot det vill säga likabehandlingsplan, 

informationsbrev och styrdokument.  

 

Resultatet visar att förskollärare och annan personal i förskolan borde dra nytta av lärplattan 

och appar eftersom det finns så många möjligheter. Möjligheten till att ladda ner 

pedagogiska appar som kan ge barn och annan personal inspiration till vidare arbete i 

exempelvis olika teman och projektarbeten. Andra informanter förklarade i resultatet att barn 

kunde lära pedagogerna nya saker på lärplattan eller visa nya appar och hur de fungerade. 
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Skolverket (2017) nämner också att förskollärare och annan personal i verksamheten ska ge 

barn möjlighet till att utveckla sina förmågor att förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer 

och tankar med hjälp av varierande uttrycksformer bland annat med digitala verktyg.  Utifrån 

resultatet fungerar barnen ideligen som inspiration och informanterna nämner att det även 

finns IKT ansvariga som fungerar som inspiratörer i verksamheten. Studier visar att stöd från 

IKT kunniga samt möten ökar förståelsen och självförtroendet hos personalen hur 

användning av appar och lärplattan kan se ut (Flewitt et al, 2015; Vaughan & Beers, 2017).  

Mindre förekommande i resultatet är att lärplattan eller appar ses som något negativt. Men i 

resultatet nämndes det nackdelar som kan förekomma i verksamheten vid arbete med 

lärplattan och appar. Resultatet visade även en tendens att de saknas kunskap och redskap för 

att introducera IKT i verksamheten samt att tiden inte alltid räcker till.  Detta nämner även 

Fox et al. (2016) i sin studie där förskollärare ansåg att de inte har tid för utveckling inom 

digitala verktyg och därmed blir det ett hinder att använda teknik i verksamheten. 

 

Kommentarer från resultatet visade att en del känner oro för att använda teknik i yngre 

åldrar därför att barn blir mer och mer stillasittandes vilket kan påverka deras hälsa. 

Flera studier beskriver detta att barns hälsa kan påverkas eftersom modern teknik 

introduceras i allt mer yngre åldrar (Beschorner & Hutchison, 2013; Flewitt et al., 2015; 

Slutsky & DeShelter, 2017). Enligt Beschorner & Hutchisons (2013) studie kan denna 

oro framkalla begränsningar i användandet av digital teknik och det resulterar i att de 

pedagogiska fördelarna kan försvinna. I resultatet framkommer det även att 

informanterna anser att icke-digitala aktiviteter inte får glömmas bort som ute 

aktiviteter.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att förskolepersonalen blir en viktig medierade resurs i 

frågor om hur hur lärplattor och dess appar kan användas som en medierade artefakt.   

Det vill säga att, utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i olika sammanhang och med 

hjälp av fysiska redskap. Ett genomgående resultat visar att användning av lärplatta bidrar till 

ökat lärande för barn och vuxna om den nyttjas på rätt sätt. Det framkom även från 

förskolepersonalen som deltog i studien att digitala redskap kan ses som ett hinder beroende 

påtill exempelvis brist på utbildning och intresse hos personalen.  
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Diskussion 

Nedan redogörs en metoddiskussion med för- och nackdelar gällande metoden som 

valdes. Vidare följer en diskussion samt slutsatser om studiens resultat, och till sist 

nämns fortsatt forskning, relevant för förskolläraryrket.  

Syftet med arbetet var att, med hjälp av en enkätundersökning, undersöka olika yrkesgruppers 

förutsättningar för arbete med lärplattor och appar i förskolans verksamhet. Följande 

frågeställningar var grunden för undersökningen:  

 

● Vilka förutsättningar har de olika yrkesgrupperna i förskolan när det gäller lärplattor och 

appar, angående utbildning och tidigare kunskaper? 

● Vilket syfte kan lärplattor och dess appar ha i förskolans verksamhet? 

● Vem gör urvalet beträffande appar i förskoleverksamheten? 

 

Metoddiskussion  

Vi anser att en kvantitativ metod och en webbaserad enkätundersökning var relevant för att 

kunna få svar på studiens syfte och frågeställningar. 

Datainsamlingsmetoden blev kvantitativ, då större bredd av svar och perspektiv inom ämnet 

söktes.  Det positiva med den kvantitativa undersökningsmetoden var att studien kunde nå ut till 

många yrkessamma individer inom förskolan, samt att empirin samlades in under kort tid. En 

viktig faktor i valet av undersökningsmetoden var att hitta rätt webbtjänst som uppfyllde 

kriterierna (se s. 14), vilket vi ansåg att vi åstadkom. Utmaningen i arbetet blev att analysera 

datainsamlingen då den blev relativt stor, men intressant. Ett dilemma som uppstod var att veta 

när enkäten skulle stängas ned. Om enkäten hade stängts ned senare kanske fler individer hade 

svarat och empirin blivit större. Möjligtvis kan resultatet ha påverkats om fler svar hade kommit 

in. Varför vi fick in mycket empiri till vår studie kan bero på att vi från första början valde att 

enkäten skulle publiceras på ett socialt forum, riktat sig mot förskolepersonal. I dessa forum är 

det oftast tusentals medlemmar. Vi anser att syftet och dess frågeställningar har blivit besvarade 

utifrån insamlad data. En nackdel vi ansåg fanns med en kvantitativ undersökningsmetod var att 

inte få möjlighet att observera informanternas kroppsspråk, värderingar och eftersträva mer 

utförliga svar. En annan nackdel vi kunde se var att vi saknade möjligheten till att ställa 

följdfrågor vid svårtolkade eller väldigt korta svar i de öppna kommentarsfälten. I efterhand om 

vi tänker på hur vi hade kunnat utföra webbenkäten på något annat sätt, Vid närmare eftertanke 

så hade vi kunnat utveckla enkäten med fler frågor och därmed fått ett bredare resultat och 

perspektiv, men tiden räckte inte till.   
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Förskolepersonalens perspektiv och upplevelser  

Av resultatet kan vi avläsa att det var ett flertal av förskolepersonalen som ansåg sig ha liten eller 

ingen erfarenhet av lärplattor och appar, innan den blev verksam ute på förskolan. Trots att 

majoriteten av informanterna inte ansåg sig ha utbildning, eller fått möjligheten till utbildning, 

inom digital teknik så användes det på ett didaktiskt sätt. Exempelvis ansåg majoriteten av 

informanterna att det bör finnas ett syfte till varför lärplattor och olika appar används. Vi tolkar 

det som att det finns ett didaktiskt idéer eftersom informanterna kunde koppla lärplattor och 

appar till läroplanens olika ämnesområden. Likaså ansåg många av informanterna att en 

närvarande pedagog kunde göra en app pedagogisk, eftersom det bör finnas en pedagogisk tanke 

bakom användandet. Informanterna ställde frågor som vem, vad, när, var, hur och varför? då 

arbete med lärplattor och appar nämndes. Aglassinger et al. (2012); och Flewitt et al. (2015) 

argumenterar för att det var förskollärarens ansvar att utvidga sin egen kunskap om appar, som 

ska användas i verksamheten med barnen, samt att en app kunde bli pedagogisk om en pedagog 

var närvarande med barnen. Utifrån det drar vi slutsatsen att informanterna har grundläggande  

didaktiska idéer i frågor som rör användning av digital teknologi i verksamheten. Vi ser det som 

indikationer på TPACK (Fransson & Holmberg, 2012; Mishra & Koehler, 2006). Det vill säga 

att förskolepersonalen visade en kompetens till att kunna samverka olika kompetenser som 

pedagogik, teknik och ämneskunskaper. Då förskolepersonalen kan använda dessa kompetenser 

tillsammans i en och samma situation, så kan de skapa den mest lämpliga och effektiva 

lärandesituationen. I vissa fall kanske förskolepersonalen inte är medvetna om det själv.  

Vi har tolkat svaren som att informanterna oftast vill vara närvarande vid användning av appar 

och lärplattan, då det kan vara lättare för barn att förstå vad som sker via muntlig 

kommunikation. Vi kopplar det till det sociokulturella perspektivet, där pedagogerna blir en 

medierade resurs i relation till barns utveckling och lärande genom lärplattan som en artefakt. 

Pedagogen som medierade resurs blir en del av en social interaktion mellan individer och kan 

bidra till ökat lärande (Säljö, 2000, 2013).  

Studien visade på att informanterna hade erfarenhet eller oro över att lärplattan och appar lätt 

kunde bli en barnvakt istället för ett pedagogiskt verktyg. Det vi tolkar som barnvakt var att det 

kunde ses som något negativt utifrån informanterna. Lärplattan kan dock bli en samlingspunkt 

för avslappning, nedvarvning och en lugn stund för barnen. Förskolan kan vara en stressig plats 

för vissa barn. En lugn stund med en film eller digital bok på lärplattan kan ge barn den ensamtid 

de behöver, antingen själv eller tillsammans med förskolepersonal.    Den lugna stunden kan då 

också bli ett användningsområde för lärplattan. Informanterna menader på att så länge ett syfte 

finns i det som görs tillsammans med barnen, eller för barnen, så blir lärplattan och apparna 

automatiskt ett pedagogiskt verktyg. Det menar vi på är i enighet med att stöttning kan ske på 

olika vis, som IKT (Olowe & Kutelt, 2014).   

Resultatet visade på att informanterna ansåg att det fattas direktiv i läroplanen för förskolan om 

hur arbetet bör se ut med lärplattor och appar i verksamheten. Brist på direktiv kan resultera i att 
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användandet av lärplattor och appar blir tämligen liten, enligt vissa informanter. I tidigare 

forskning nämndes det att information om digital teknik saknas i läroplanen för förskolan idag. 

Det kan vara en av anledningarna till att användandet blir minimalt och om användandet är 

minimalt kan de pedagogiska fördelarna försvinna (Fox et al, 2016; Jernes et al. 2010; Olowe & 

Kutelt, 2014). Vi tolkar det som att majoriteten av informanterna ser bristen av direktiv. Vår 

åsikt är dock att läroplanen för förskolan tolkas olika från individ till individ och att det ligger 

mycket i individens eget intresse för digital teknik, som även vissa informanter uttryckte. I 

resultatet kunde vi urskilja ett återkommande mönster både från informanternas sida och i 

tidigare forskning. Mönstret var att förskolepersonalens förhållningssätt har en avgörande 

inverkan på hur lärplattor och appar användes, om det var ett pedagogiskt verktyg eller en 

barnvakt? Förskolepersonalens ansvar och förhållningssätt gentemot digital teknik har betydelse 

för hur mycket teknik används i verksamheten, samt att det är till barnens fördel senare i deras 

skolgång om en positiv attityd har utvecklats redan i tidig ålder (Brown & Englehardt, 2017; 

Dong & Newman, 2016; Jernes et al., 2010; Olowe & Kutelt, 2014).  

Nedladdning av appar i förskolan 

Studiens resultat visade att majoriteten av informanterna laddade ner appar från App Store.  Vi 

drar därför slutsatsen att anledningen till att App Store användes mest var för att Apple har den 

som en fast applikation i sina produkter. Likaså har Apple ökat i popularitet genom att ha 

marknadsfört sig inom förskola och skola
 3

.  Exempelvis har företaget utformat en hemsida där 

det finns en uppsättning av tips och idéer på appar och program som lämpar sig till olika åldrar 

och dessa riktar sig mot specifikt lärare
1
. Studiens resultat visar på att ansvaret för nedladdningen 

varierade mellan kommuner som informanterna arbetade i. Exempelvis skrev informanterna: 

andra pedagoger, barn, chefer, IKT-ansvariga eller kommunen. Det som återkom i många av 

informanternas svar om vilka som tar beslutet var att beslutstagandet antingen skedde 

tillsammans med personalen eller barnen. En viktig faktor i urvalet av appar var barnen eftersom 

det var barnens utvecklingsområden och intressen som ska inkluderas. Powell (2014) 

argumenterar för det att när man ska välja app borde lärare se de olika individernas styrkor och 

utvecklingsområden för att sedan kunna välja en app som kan möta barns olika behov. Vidare 

visar studiens resultat att informanterna såg en svårighet i att välja appar eftersom det finns för 

många att välja mellan. Forskare har utvecklat olika riktlinjer för hur appar av god kvalité och 

lämplighet för barnen kan väljas, just för att det finns så många att välja på (Neumann & M. 

Neumann, 2015; Powell, 2014).  

Fördelar och nackdelar med att använda lärplattor och appar som ett pedagogiskt 

verktyg  

Informanternas erfarenheter såg olika ut gällande arbetet med lärplattor och appar, både en 

positiv och negativ bild uttrycktes. Studiens resultat visade utifrån informanternas kommentarer 

att majoriteten såg lärplattan som ett positivt verktyg. Informanterna beskrev att lärplattan var ett 

                                                 
3
 https://www.apple.com/se/education/programs/  

https://www.apple.com/se/education/programs/
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gynnsamt verktyg i verksamheten för förskolepersonalens kvalitetsarbete och för att visa 

vårdnadshavare det som sker i verksamheten. Återkommande var lärplattans användning som ett 

lättillgängligt verktyg vid dokumentation.  Många informanter ansåg även att förskolepersonalen 

bör se användning av lärplattan som en möjlighet till att inspirera andra och bli inspirerad av 

andra vuxna samt barn i deras arbete med lärplattor och appar. I sådana situationer blir lärplattor 

och dess appar en artefakt som förenklar förskolepersonalens arbete. Många forskare nämner 

även dessa fördelar med lärplattor och appar (Aglassinger et al, 2012; Slutsky & DeShelter, 

2017). Slutsatsen vi drar är att lärplattan kan vara ett fantastiskt pedagogiskt verktyg.  

 

Informanterna uttryckte en oro kring barns hälsa då de ansåg att barnen spenderar för mycket tid 

vid digitala skärmar, vilket vi tolkar som att barnen har blivit för mycket stillasittande. Oron 

kring barns hälsa nämns även av forskare gällande högre hälsorisker (Flewitt et al, 2015; Slutsky 

& DeShelter, 2017). Nyheter och forskning idag kan ha stort inflytande på människor. Det vill 

säga om de bara belyser negativa sidor om att använda digital teknik tillsammans med barn så 

riskerar fördelarna och användandet att minska. Alla forskare nämner dock inte att barns hälsa 

riskeras då de spenderar tid vid digitala verktyg. Enligt Plowman och McPake (2013) uppstår det 

myter om att riskerna är höga i media, som tv, sociala medier, skvallertidningar och nyheter. 

Plowman och McPake (2013) studie visade att barnen inte påverkades markant i det dagliga livet 

av digital teknik och var delaktiga i icke-digitala aktiviteter. Även Dong och Newman (2016) 

argumenterade för att lärplattors potential riskerar att glömmas bort om fokus endast läggs på de 

negativa effekterna.  

 

Det kan bli en krock mellan den nya och äldre generationen av förskolepersonal, i användning av 

teknik på förskolan. Slutsatsen drogs utifrån att de uppdaterade lärarutbildningarna har 

introducerats i digital teknik och kan därför påverka förskolepersonalens olika förhållningssätt. 

Det positiva är dock att informanterna kunde se en förändring i generationsskillnaderna då fler 

och fler har börjat se lärplattor och appar som ett fast pedagogiskt verktyg i verksamheten. 

Förändringar kan ha att göra med de strukturella förutsättningar som finns i förskolan 

verksamhet Tallberg Broman (2017).  De strukturella förutsättningarna handlar om 

barngruppernas storlek, personalens utbildning och ekonomin. Beroende på om förutsättningarna 

är hög eller låg så kan det påverka det pedagogiska uppdraget, eftersom kravet på kunskap och 

kompetens har ökat (ibid.).   

 

Sammanfattningsvis oavsett vilka frågor som har ställts i enkäten så framkommer det att 

lärplattor och appar ses som ett positivt verktyg i olika situationer. Förskolepersonalens 

upplevelser kring arbetet med digitala verktyg är att ett syfte och en närvarande pedagog kan 

göra lärplattor och appar pedagogiska. Anledning till varför informanterna nämner detta som en 

viktig del kan bero på att lärplattor och dess appar inte ska bli en barnvakt utan ett pedagogiskt 

verktyg.  
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Slutsatsen vi drar utifrån ovansagda är att förskolepersonalens förhållningsätt har ett stort 

inflytande på barn och kollegor. Det vill säga ett syfte och ett positivt förhållningssätt gentemot 

lärplattor och appar kan öka barns lärande och kan ge stöttning mot den digitala tekniken som 

snabbt förändras i samhället (Skolverket, 2016; Tallberg Broman, 2017). Likaså genom rätt 

guidning och rätt applikationer kan nya förutsättningar skapas, både för förskolepersonalen och 

barnen (Aglassinger et al, 2012; Flewitt et al, 2015; Vaughan & Beers, 2017).  

 
 

Vidare forskning   

För vidare forskning inom området ser vi intresse till vidare arbete med att undersöka hur det se 

ut inom ämnet IKT. Arbetet med lärplattor och dess appar ser vi både intressant och relevant i 

förskolans verksamhet. Vidare forskning kan vara att undersöka hur det ser ut praktiskt i 

förskolans verksamhet. Ny relevant forskning och teoretiska synpunkter på ämnet krävs, då både 

digital teknik och forskning blir mer omfattande regelbundet. I nuläget är det väldigt aktuellt och 

då läroplanen för förskolan ska revideras och stå klar i mars 2018 (Skolverket, 2017) kan det 

vara intressant att koppla in de nya strävansmålen i en vidare forskning mot lärplattor och appar.  
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https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola/forskolans-laroplan-ska-revideras-1.260355
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola/forskolans-laroplan-ska-revideras-1.260355
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

  
Hej och välkommen! 

Vi är två studenter som heter Sara och Malin och studerar till lärare med inriktning mot förskola 

och förskoleklass på högskolan i Gävle.  Vårt examensarbete riktar in sig på hur olika 

yrkesgrupper i förskolan ser på arbetet med lärplattan och appar. Vi har valt att använda oss av 

en enkätundersökning. 

Enkäten är webbaserad och tar ca 2-5 minuter att besvara. Du går in via länken som finns 

bifogad och svarar på 12 frågor, och alla dina svar kommer vara anonyma. När arbetet är färdigt 

kommer det att publiceras på högskolans examensarkiv och blir då en offentlig handling. 

Enkäten är frivillig men vi skulle vara mycket tacksamma om du skulle vilja delta. 

  

Har ni frågor kontakta gärna oss via e-post. 

Sara: xxxxxx@student.hig.se 

Malin: xxxxxx@student.hig.se 

Det går även bra att kontakta vår handledare Anneli Frelin på: xxxxxx.xxxxxx@hig.se 
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Bilaga 2 - Enkätfrågor 

Bakgrundsfråga 1 - Kön: Jag är:(kvinna, man, annan könsidentitet och anonym.) 

 

Bakgrundsfråga 2 - Ålder: (18-30, 31-45, 46-60+, anonym) 

 

Bakgrundsfråga 3 - Yrkesgrupp: (Barnskötare, Förskollärare, annat) 

 

Fråga 4: Finns det tillgång till lärplatta på din arbetsplats? (Ja/nej) 

 

Fråga 5: Vilka tidigare erfarenheter av lärplattan och dess appar hade du innan ni började 

använda den på förskolan? (Stor erfarenhet, liten erfarenhet, ingen erfarenhet) 

 

Fråga 6: Anser du att du har fått tillräcklig utbildning kring hur man kan arbeta med appar i 

verksamheten? (Ja/ nej/ vet ej) 

 

Fråga 7: Kan appar kopplas till läroplanens olika ämnesområden och i så fall vilka? 

(Skapande verksamhet/ estetiskt, teknik, naturkunskap, språk, matematik, normer och värden, vet 

ej. Ruta för övriga kommentarer) 

 

Fråga 8: Varifrån laddar ni ned appar? (PappasAppar, Appstore, Playbutik, ruta för annat) 

 

Fråga 9: Vem eller vilka tar beslutet om vilka appar som skall laddas ned på verksamheten du 

arbetar i?  (Öppen fråga) 

 

Fråga 10: Vilka appar laddas ned till barnen? (Pedagogiska appar, nöjesappar, vet ej) 

 

Fråga 11: Övriga kommentarer? (Öppen fråga) 

 

Fråga 12: Om du är intresserad av resultatet, lämna gärna din e-postadress så skickar vi arbetet 

när det är färdigt. (Öppen fråga) 
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 Bilaga 3 

 

DATABAS SÖKORD AVGRÄNSNINGAR ANTAL 

TRÄFFAR 

URVAL DATUM 

ERIC (EBSCOhost) ECE, ICT Peer reviewed, full 

text 

72 1 2/10-17 

ERIC (EBSCOhost) ECE, iPad, app 

 

Peer reviewed, full 

text 

27 2 2/10-17 

ERIC (EBSCOhost) Vygotsky 

Artefact 

Peer reviewed, full 

text 

34 1 17/10-17 

Barnehageforskning.se Digital  6 2 11/10-17 

ERIC (EBSCOhost) ICT, Preschool 

teacher, 

Peer reviewed, full 

text 

50 1 14/11-17 

ERIC (EBSCOhost) ECE, ICT, 

Preschool 

teacher 

Peer reviewed, full 

text 

31 1 15/11-17 

ERIC (EBSCOhost) ECD, iPads, 

Preschool 

Peer reviewed, full 

text 

      21 1 20/11-17 

ERIC (EBSCOhost) TPACK, 

Theoretical, 

framework 

Peer reviewed, full 

text 

      30 1 11/12-17 

 

  

 


