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Sammanfattning 
Examensarbetets syfte har varit att bidra med kunskap kring vilka faktorer som styr 

valet av applikationer för undervisning i förskolan. Syftet har också varit att 

uppmärksamma vilka applikationer som används i undervisning på kommunala 

förskoleavdelningar. Kanonforskning utgör de teoretiska utgångspunkterna och bidrar i 

studien med en begreppsapparat för urvalsprocesser samt urval och ligger till grund för 

valet av enkät som metod. 39 förskoleavdelningar från 8 kommuner har besvarat 

enkäten. Enkätsvaren har kompletterats genom ytterligare datainsamling kring de 

namngivna applikationernas upphovsmän och genom sökning på applikationer i 

forskningsdatabaser. Resultatet visar att det finns ett brett urval av applikationer som 

används i förskoleundervisning och att ett fåtal applikationer förekommer i större 

utsträckning än andra. Resultatet visar också att det finns flera faktorer som påverkar 

förskoleavdelningarnas val av applikationer. Bland dessa påverkansfaktorer finns 

ekonomiska resurser, val av operativsystem och personalens värderingar av vad som 

utgör en pedagogiskt användbar applikation representerade. Slutsatser som dras av 

studien är att det i stort sett är ett varierat urval av applikationer som används i 

förskoleundervisningen, men att det på lokal nivå förekommer en selektiv kanon, där en 

specifik IKT-grupp har inflytande över vilka applikationer som skattas högt. Ytterligare 

slutsatser som dras är att trots att personalen kommer i kontakt med applikationer via 

många olika källor så finns det krav som varierar från avdelning till avdelning angående 

vilka applikationer som kan installeras.  
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Inledning 
Vårt samhälle har varit digitaliserat länge och under det senaste decenniet har den 

digitala tekniken blivit mer tillgänglig även för barn. Hårdvara så som surfplattor är mer 

tillgängliga genom pekskärmar och mjukvaran i form av operativsystem och 

applikationer är mer tillgängliga genom att använda symbolsystem där bildikoner 

representerar funktioner istället för text vilket gör det enklare för de som inte erövrat 

skriftspråklighet (Geist 2012). I sina hem spelar barn digitala spel, engagerar sig i 

digital lek och kommunicerar genom den digitala tekniken (O’Mara & Laidlaw, 2012). 

De flesta barn i förskoleålder går också i förskola, där digitala apparater används i den 

pedagogiska verksamheten. I skolverkets senaste rapport om IKT (information och 

kommunikationsteknik) i förskoleverksamheterna rapporteras att det under 2015 i 

genomsnitt fanns en surfplatta (en mobil, platt dator med pekskärm) per 13 barn i 

förskolan och att de används som pedagogiskt verktyg (Skolverket, 2016b).  

 

Surfplattors applikationer, gör att surfplattors användningsområde kan anpassas efter 

olika syften. I sociala media diskuterar förskolepersonal applikationer utifrån deras 

potential att uppfylla särskilda ämnesinriktade lärandemål (Marklund, 2015) och i vissa 

förskolor där surfplattor implementerats har arbetslagen med tiden valt att begränsa sitt 

urval av applikationer till sådana applikationer som lärarna anser bäst kunna stödja ett 

lärande (Nilsen, 2014). Applikationer kan därmed sägas användas som läromedel, vilket 

enligt skolverkets hemsida innefattar samtliga material som används i 

undervisningssyfte (Calderon & Sandström, 2015). Lärarnas val bygger på antaganden 

om vad som är bäst ur lärandesynpunkt vilket i sin tur kan sägas vara didaktiska 

antaganden.   

 

Didaktik är undervisningen och lärandets kunskapsområde (Skolverket, 2016c). Dels 

berör det lärarens metoder och utformning av lärsituationer och miljöer. Dels berör det 

den lärandes aktiva delaktighet i lärandet (Skolverket, 2016c). Detta är en förenklad 

förklaring av didaktiken då den även sträcker sig till att omfatta de yttre och inre 

faktorer som påverkar undervisningen, professionsuppfattningar, institutionens kultur, 

maktordningar, läromedel, likväl som lärande oavsett var det sker (Selander, 2017). 

Selander menar att lärare bör se sig själva som designers som skapar lärsituationer. I 

dessa lärsituationer spelar läromedel, lärarens och den lärandes inramning av situationen 

en stor roll. Hur läraren designar lärsituationen påverkas av inre och yttre faktorer så 

som vilka läromedel som finns att tillgå, lärarens uppfattning om vad som är tecken på 

lärande, uppfattningar kring vad som är viktigt att lära och tecken som visar att lärande 

har skett. Samtidigt påverkar barnens förståelse för lärarens syfte med situationen och 

vad de förväntas åstadkomma lärandesituationen. Använda läromedel påverkar 

därutöver vilken information som blir möjlig att ta del av och hur lärande kan ske 

(Selander, 2017).  

 

Lawrence (2017) undersökning visade att valet av applikationer kan påverka barnens 

agerande. Applikationer med ett stängt innehåll där barnen skulle klara av uppgifter för 

att komma vidare till nästa nivå i spelet och avklarade uppgifter belönades på något sätt 

tycktes uppmuntra barnen att skydda tillgången till surfplattan och bortse ifrån 

turtagning. Applikationer med ett öppet gränssnitt, en bildskaparapp, resulterade i 

samarbete och frivillig turtagning (Lawrence 2017). Vilka läromedel som väljs ut för att 

användas kan därför anses vara av stor vikt beroende på vilket lärande som är önskvärt 

att lyfta. Selander (2017) menar att det är viktigt att vara medveten om att läromedel är 

skapade av någon och i ett visst sammanhang för ett visst syfte, även om de används i 
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undervisning i ett annat syfte. Och då många applikationer som marknadsförs som 

utbildningsapplikationer ej bygger på dagens didaktiska antaganden eller generella 

förståelser för vad barn i en viss ålderskategori klarar (Chau, 2014; Papadakis, 

Kalogiannakis & Zaranis, 2017) så kan deras motiv ses som främst ekonomiska. 

Lärarens didaktiskt medvetna val blir därmed oerhört viktigt.  

 

Selander (2010; 2017) anser att det är viktigt att ta ett didaktiskt/etiskt ansvar där 

lärandet skall gynna barnens framtid. Lärarens ansvar blir därför att designa en god 

lärande situation. Med läromedel som passar för det specifika lärandet som önskas, 

genom att vara medveten om de ramar som påverkar. Undervisning skall utgå ifrån 

barns intressen och erfarenheter, men samtidigt behöver läraren vara uppmärksam på 

vad som är att anse som gott lärande. I Lawrence (2017) undersökning valde barnen 

oftare stängda applikationer än öppna trots att användning av dessa applikationer kunde 

förknippas med konflikter. Personalen i förskolan måste därför reflektera över vad 

lärsituationerna bidrar med i form av lärande. Möjligen kan inte alla applikationer ses 

som samarbetsapplikationer som gynnar turtagning, läromedlets inramning kan därmed 

bli en kontrast till lärarens inramning vilket kan bidra till oönskat lärande så som 

rivalitet istället för samarbete.  

 

Selander (2017) talar också institutionella mönster. Detta är de traditioner och normer 

som finns i verksamheten som påverkar vilka metoder och läromedel som faktiskt blir 

möjliga att använda sig utav. Över tid blir visst material självklara inslag i utbildningen, 

till den grad att de inte ens ifrågasätts. Ett sådant inslag är specifika författarskap och 

typer av böcker som tycks finnas på de flesta förskolor. Astrid Lindgrens författarskap, 

böckerna om Alfons Åberg och böckerna om Pettson och Findus anses utgöra delar av 

en dold barnbokskanon i förskolor (Asplund Carlsson, 1993; Simonsson, 2004). Kanon 

är ett begrepp som beskriver ett urval av ett innehåll som anses viktigare att ta del av än 

annat. Själva termen kanon betyder måttstock/rättesnöre och därmed kan det innehåll 

som betraktas som kanoniskt ses som ett ideal. 

 

Jag menar att det finns indikationer på att de faktorer som utgör kanoniseringsprocess 

av böcker har slående likheter med faktorer som påverkar val av applikationer för 

undervisning i förskolor idag. Även om undersökningar visar att det idag inte finns 

särskilda applikationer som de flesta lärare använder (Blackwell, Lauricella & Wartella, 

2016) så finns det tydliga ställningstaganden i forskning som uttrycker vilka kriterier 

som utgör en önskvärd applikation för förskoleundervisning. Enligt Lundahl (2009) är 

det normer kring kanon och enligt Fowler (1979) samtidens föredragna genrer som 

påverkar vilka verk som ens har möjlighet att betraktas som kanoniska. Det är alltså 

traditionsbundna antaganden som avgör ifall ett verk anses tillräckligt bra eller viktigt 

att ta del av. Representanter i samhället som anses vara experter inom ett område har 

möjlighet att påverka vilka dessa verk eller normer är. I förhållande till förskolan kan 

forskare utgöra en sådan grupp. 1993 förvånades Asplund Carlsson över att ett visst 

författarskap förekom sparsamt i resultatet på hennes undersökning, trots att det 

lovordades i barnboksforskningen. Ett decennium senare lyfter Simonsson 2004 och 

därefter även Nilsson 2009 detta författarskap som del av barnbokskanon. En kanon kan 

därmed sägas ta tid för att etablera sig, samtidigt som forskare har en förmåga att 

påverka vad som anses vara bra läromedel. I forskningen kring applikationer finns det 

en hel del undersökningar som undersöker och rankar de applikationer som finns 

tillgängliga i appbutiker utifrån deras didaktiska lämplighet (Papadakis 2017, Chau, 

2014). Matriser används för att undersöka ifall applikationer som används i 

förskolekontext är anpassade till målgruppen (L, 2013). Det finns också de forskare som 
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uttrycker att det behövs en likriktning av applikationer som används i förskolan för att 

påvisa en enad syn på vad som är kvalitetsapplikationer (Blackwell m.fl., 2016).  

 

Då läromedels valet har en stor del i vilket lärande som blir möjligt så är det även 

intressant och viktigt att undersöka vilka läromedel som används. Och då utbudet av 

applikationer är så stort och kantat av många möjligheter och fallgropar är det också 

intressant att undersöka vilka dessa faktorer som påverkar urvalet av applikationer för 

undervisning i förskolan. Då kanonbegreppet är förknippat med ideal och urval kring 

läromedel så utgör den begreppsapparat som medföljer kanonforskningen en god grund 

för att anlägga en teoretisk tolkning av vilka faktorer som påverkar urvalet av 

applikationer och även för att beskriva eventuell kanonbildning av applikationer.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att undersöka kommunala förskoleavdelningars val och 

urval av applikationer. Dels för att bidra med kunskap kring vilka faktorer som kan 

påverka urvalsprocessen av applikationer för undervisning. Dels för att bidra med 

kunskap kring vilka applikationer som förekommer mest i förskoleavdelningarnas 

undervisning.   

 

Vägledande i undersökningen är följande frågeställningar: 

Vilka applikationer förekommer mest i undervisning på förskoleavdelningarna? 

Vilka faktorer styr valen av applikationer som ska användas i undervisningen? 
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Bakgrund 
Examensarbetets syfte är att undersöka urvalet av applikationer som används i 

undervisningssyfte, i följande avsnitt presenteras därför relevanta delar kring förskolans 

lärandeuppdrag och undervisningsmaterial ur förskolans styrdokument, vad begreppet 

undervisning innebär i förhållande till förskolans kontext likväl som praktisk 

information kring applikationer och hur dessa kan införskaffas.  

 

Styrdokument: 
Förskolans läroplan är öppen i fråga om vilket material som ska användas för att främja 

barns lärande. I de flesta fall används termerna ”material” eller ”miljö” (Skolverket, 

2016a). Men när det kommer till hur barn har rätt att uttrycka sig estetiskt förtydligas att 

detta även kan inbegripa multimedia och informationsteknik. ”Multimedia och 

informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i 

tillämpning.” (s, 7, Skolverket, 2016a). Detta kan uppfattas som att det inte är 

nödvändigt att använda informationsteknik i förskolan då termen ”kan” används istället 

för ”ska”. En annan möjlig tolkning är att det är en rekommendation eller uppmaning att 

använda sig av samtidens verktyg. Det senare argumentet baseras på att inget annat 

material nämns uttryckligt i läroplanen.  

 

Utifrån läroplanen innebär förskollärares ansvar att också kritiskt granska verksamheten 

och de metoder som används likväl som metoder för utvärdering (Skolverket 2016a). 

Ifall applikationer används som läromedel innebär detta att även granska dem och hur 

de används. Samt att granska de metoder som används för att utvärdera applikationerna 

i sig.  

 

I lärandeuppdraget som åläggs förskoleutbildningen framgår att både enskilda barn och 

barngruppen skall fokuseras i lärsituationer. Det innebär att det är möjligt att ha 

applikationer som är ämnade att använda för enskilda personer och applikationer som är 

ämnade att användas av flera.  

 

Undervisning i förskolan 
Utbildningen i förskolan skall ordnas utifrån ett barnperspektiv där personalens 

förhållningssätt och materialet som används är anpassat för att passa barn på bästa sätt 

(Skolverket, u.å.). Genom att utgå ifrån barnens intressen och erfarenhetsvärldar och 

utvidga dessa tillsammans med barnen undervisar läraren, genom materialet som 

erbjuds, genom att ingå i barnens lekar och genom att själv initiera lekfulla 

lärandesituationer. Samtal och reflektioner kring ämnen är också del av undervisningen 

i förskolan. De ämnesspecifika målen som finns att sträva mot bör alltid finnas med i 

lärarens tankar och när tillfälle ges kan barnens intresse och nyfikenhet uppmuntras 

(Skolverket, u.å.).  

 

Kravet på lärarens ständiga medvetenhet om lärandemålen och ämneskunskaper 

illustreras av Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) där personal från 

förskolan genomgått ett förändringsprojekt där fokusgrupper diskuterat bland annat 

begreppet undervisning. Samtalen har analyserats efter explicita och implicita argument 

och studiens resultat visar att personalen i förskolan finner att undervisnings-begreppet 

för lärarna uppfattas som kravfyllt, men att det också är en rättighet för barnen och deras 

vårdnadshavare att barnen undervisas. Det kravfyllda uttrycks ligga i att undervisningen 

inte enbart är kopplad till planerade aktiviteter utan även skall vara en del av det 
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vardagliga vilket kräver en mer medveten uppmärksamhet på lärandemål (Jonsson m.fl., 

2017). 

 

Undervisning innebär alltså att personalen i förskolan, med förskolläraren som extra 

ansvarig för undervisningen, utgår från barnens intressen, men samtidigt från vad som 

kan anses vara viktigt för barnen att lära sig baserat på förskolans värdegrund och 

strävansmål. Det innebär att i de vardagliga situationer som sker på förskolan skall 

personal vara aktiv i barnens lekar och i barnens göranden och stödja deras lärande. Till 

sin hjälp har läraren sina kunskaper om barnets erfarenheter, dess intressen och material 

som kan engagera barnen i lärande. Material som också innefattar surfplattor och 

installerade applikationer. 

 

Surfplattor och applikationer för undervisning 
Surfplattan är en platt dator, i jämförbar storlek med ett A5 block, som styrs via 

beröring direkt på skärmen. Apple är en av de ledande tillverkarna av surfplattor som 

används i undervisning i Sverige. Surfplattans pekskärm och format gör den mer 

tillgänglig för små barn än en bärbar eller stationär dator, speciellt då dess gränssnitt 

beskrivs som intuitivt och lätt att använda (Geist, 2012). Barn i allmänhet lär sig snabbt 

hur surfplattan används och dess funktioner genom att prova sig fram eller med enklare 

instruktioner. Mjukvaran på surfplattan kallas för appar/applikationer och kan vara allt 

ifrån systemappar som styr surfplattans funktioner som att starta kameran, till spel som 

laddas ner eller webbläsaren som används för att komma åt hemsidor på internet.  

Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) delar information kring hur surfplattan och 

andra digitala verktyg kan användas i förskolan. Läromedel är mer än bara textböcker, 

det är allt material som kan användas för att undervisa och att det med fördel kan röra 

sig om att använda digitala lärresurser (Calderon & Sandström, 2015) som appar. 

Skolverket listar hemsidor som presenterar applikationer som anses vara bra att använda 

i undervisning.  

 

Hemsidorna som skolverket listar är Sfipaddan.se, https://www.pappasappar.se/, 

www.skoldatatek.se, www.skolappar.nu. Sfi paddan är en hemsida som riktar sig till de 

som utbildar sig inom svenska för invandrare. Skoldatatekets fokus är riktat mot 

inkluderande undervisning och specialpedagogik vilket medför att många applikationer 

som presenteras är applikationer som kan användas som hjälpmedel. Skolappar är en 

hemsida som rekommenderar och betygsätter applikationer för undervisning främst i 

skolan. Rekommendationerna görs av lärare för lärare. Pappas appar är en hemsida som 

riktar sig till familjer och förskolan och som är uppbyggd på liknande sätt som 

skolappar. De betygsätter testade applikationer från på en betygsskala mellan 1-5. Ingen 

applikations recension som publiceras är dock under betyget 3, vilket visar den 

rekommenderande snarare än kritiska roll som hemsidan ålagt. De applikationer som av 

testpersonerna ej anses vara tillräckligt bra omnämns därmed inte på hemsidan. Detta 

kan anses vara en välkommen gallring av applikationer värda att undersöka vidare. 

Speciellt då sökning och val av applikationer är förknippat med tidskrävande arbete 

(Nielsen, 2014). 

  

Det finns ett stort utbud av applikationer vilka tillverkarna marknadsför som 

pedagogiska. Forskning visar att flertalet applikationers kvalitet kan anses undermålig 

för att användas i undervisning (Chau, 2014; Papadakis m.fl. 2017). I flera studier 

presenteras programvara där användaren har kontroll över händelseförlopp som de mest 

passande applikationerna att använda sig av (Kalas, 2013; Goodwin & Highfield, 2013). 

https://www.pappasappar.se/
http://www.skoldatatek.se/
http://www.skolappar.nu/


 

6 

 

Inte minst på grund av att de ger större möjligheter till socialt lärande (Lawrence, 2017). 

Däremot anses den enkla kategoriseringen mellan öppen och stängd programvara 

försvåra för de som skall välja applikationer. Stängda lärande appar bygger ofta på 

upprepning och memorering vilket enligt xxx är en fördel i vissa specifika 

ämnesområden så som att koppla bokstavsljud och bokstav till varandra. Detta är 

didaktiska överväganden som personalen i förskolor kan behöva ta ställning till. 

Samtidigt som det finns en ytterligare dimension till valet av applikationer, nämligen 

prislappen. 

 

Applikationer är inte billiga att skapa (Papadakis m.fl., 2017). Själva tanken med 

apparna är dock att de skall vara billiga för användarna att införskaffa. Detta medför att 

det på marknaden finns gratis applikationer och applikationer som kostar pengar. 

Betalapparna har antingen en engångskostnad eller en återkommande 

abonnemangskostnad. Samtidigt kan applikationerna innehålla ytterligare sätt för 

tillverkaren att tjäna pengar genom att erbjuda ”köp-i-app” där ytterligare innehåll eller 

hjälp för att ta sig vidare i ett spel kan köpas. Många betalappar kommer dock med en 

gratisversion som är reducerad och/eller innehåller reklam (Apple, 2017c). 

Huvudmannens och förskolors budget kan påverka vilka applikationer som kan 

installeras. Ifall förskolorna har många surfplattor och vill installera samma applikation 

på flera plattor behöver de köpa en applikation till varje surfplatta. För familjer kan 

samma applikation användas på 10 olika enheter (Apple 2017b), men för organisationer 

och företag är det en applikation per enhet som gäller. Organisationer och företag 

erbjuds dock att köpa in stora antal applikationer till rabatterat pris och möjlighet att 

tillhandahålla ett appbibliotek där köpta licenser kan delas ut och tas tillbaks från 

enskilda surfplattor (Apple, 2017a). 

 

Sammanfattning 
I dagens samhälle som är digitaliserat behöver barn lära sig de färdigheter som krävs för 

att delta i samhället. Förskolan finns där som den första delen av skolväsendet. En 

frivillig men ändå väl utnyttjad första del av barnens utbildning. Barnens rättighet till 

god undervisning innebär i förskolan att barnen skall få en utbildning som utformas 

efter barngruppen men också individuellt. Där lek, samspel, reflektion och barnens egna 

intressen är utgångspunkter för undervisningen, samtidigt som den utformas för att 

uppfylla förskolans strävansmål. Det är därför viktigt att förutom strävansmålen för 

förskolan också lägga vikt vid att utgångspunkterna för lärande tas i beaktning vid val 

av applikationer som läromedel. Val av applikationer är dock en tidskrävande process 

men olika digitala tjänster och hemsidor kan medföra en hjälp för personalen i förskolan 

då de skall välja applikationer. Varav vissa kan minska ekonomiska utgifter genom 

massinköp.  
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Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer forskning som berör hur appar används och väljs i förskolan 

presenteras. Inledningsvis berör avsnittet forskning i förhållande till barns användning 

av och barns utsagor kring surfplattor i hemmet och i förskolan. Som nämnts under 

avsnittet undervisning ska barn som går i svensk förskola ha inflytande i utbildningens 

innehåll och utförande. Med applikationer som läromedel blir därför kunskaper om hur 

barn använder och visar intresse för digitala läromedel viktigt att vägas in när lärare 

väljer applikationer. Följt av inblicken i forskning som berör förskolebarn och 

applikationer följer forskning som lyfter hur lärare väljer och använder applikationer i 

förskolor. En del av forskningen som presenteras är internationell och kan därför inte 

direkt kopplas till den svenska förskolans utförande av undervisning då styrdokument 

och syn på barn och lärande kan skilja sig åt. Den forskning har valts belyser dock 

centrala ämnen i att göra val av applikationer och svårigheter med att veta vilka 

applikationer som skall väljas. 

 

Barnens val 
Surfplattor och andra mobila pekskärmsapparater är en stor del av barns vardag och i 

Sverige går det ca 1 surfplatta per 13 barn i förskolan och förskolechefer menar att mer 

investering i digitala verktyg behövs (Skolverket, 2016b). Mertala (2016) utförde en 

studie där barn från finsk förskola fick rita och berätta vilka digitala apparater de kunde 

tänka sig använda i förskolan och hur de i så fall skulle vilja använda dem. Förutom 

surfplatta förekom t ex dator, tv och kamera i barnens svar. Resultatet visade att dator 

och surfplatta främst förknippades med att spela spel på. De spelexempel som uppgavs 

var samtida populära spel som Angry Birds (Mertala, 2016). En storbritannisk studie 

visar att barn är väl medvetna om vilka spel som är populära och att de spelar spel som 

ingår i familjens kultur även då de, enligt forskarna, ej känner till de strategier som 

ligger bakom framgång i spelen (Marsh m.fl., 2015). Att spela spel kan därmed ses som 

ett uttryck för att ingå i en kultur och barnen som uppger att de skulle vilja spela Angry 

Birds uttrycker att de vill ta med sina kulturella yttringar till förskolan. Mertala (2016) 

påtalar att det är barnens erfarenheter av vad de digitala apparaterna används till som 

sätter ramarna för vad barnen uppger att apparaterna skulle kunna användas till. Tv-

apparater kopplades till att se på tv-program och digitalkamera till att ta kort och dela 

med familj och vänner. För att utforma verksamheten efter barnens intressen, som är en 

del av förskolans uppdrag i Finland (och Sverige), skulle inköp av alla digitala verktyg 

som barnen uppgav bli en kostsam utgift. Surfplattans mångsidighet kan i Mertalas 

mening ersätta funktioner från de andra digitala apparaterna. Vilket sparar pengar för 

förskolan, samtidigt som barnens uttryckta intresse möts.  

 

O’Mara och Laidlaw (2011) är literacyforskare från Australien respektive Kanada. De 

har i en studie i sina hemmiljöer och under en semestervistelse betraktat sina barns 

användande av digitala verktyg, däribland laptop och surfplatta. Barnen är i varierande 

ålder 3, 5, 6 och 9 år och uppfattar sig själva som kompetenta användare av de digitala 

verktygen (O’Mara och Laidlaw, 2011). O’Mara och Laidlaw har i sina hem en öppen 

inställning till de digitala verktygen. Sättet att använda dem är kopplat till hur barnen får 

använda andra av sina saker, med omtanke men också fri tillgång i utrymme och tid. 

Forskarna har uppmärksammat att barnen använder och integrerar de digitala verktygen 

i sin vardag och att detta berikar inte bara deras lek utan även deras literacitet. Men det 

finns en oro att barnens meningsfulla sätt att använda sig av de digitala verktygen 

hemma inte är möjligt i skolmiljön, där forskarna har en uppfattning om att 

användningen av digital teknik är mer strikt strukturerad. Barnen använder verktygen 
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för att kommunicera med varandra från olika delar av huset och för att söka efter 

information. Ett exempel är de specifika program som barnen själva vill titta på som ej 

finns att tillgå i hemmets TV-utbud (O’Mara & Laidlaw, 2011). Genom t ex kopiera sitt 

syskons text och skriva in den i sin egen apparat samarbetar de två äldre barnen för att 

söka information om och avsnitt till de intressanta serierna. Men användning stannar 

inte vid att använda materialet i den digitala sfären utan barnen utmanar teknikens 

gränser genom att utvidga leken i plattan till att omfatta sina egna leksaker. Som 

belysande exempel beskriver O’Mara och Laidlaw hur 3åringen och 5åringen leker 

tebjudning med sina leksaksdjur vid en surfplatta med en app designad för tre 

användare. Appens begränsning av användare utmanas genom att de gosedjur som inte 

kan dukas åt i appen får koppar från en fysisk dockservis och lekhandlingarna att hälla 

upp te görs både i appen via surfplattans pekskärm och i det fysiska rummet med 

dockservisen (O’Mara & Laidlaw, 2011).  

 

Lärares val: Lära att leka och lärande utan lek 
I Mertala (2016) och O’Mara och Laidlaws (2011) studier framgår att barnen ger 

uttryck för att användning av digitala verktyg och dess programvara är förknippat med 

att göra roliga saker så som att spela spel eller leka eller sådant som är intressant som att 

titta på sina favoritprogram och att kommunicera. Lärares fokus med surfplattan och 

dess användning å andra sidan är fokuserat mot ett lärande (Marklund, 2015: Walldén 

Hillström, 2014; Nielsen, 2014). Withey (2017) anser att surfplattan kan användas som 

hjälpmedel för barn som har svårt att förstå lekars inramning. Vissa applikationer har ett 

öppet gränssnitt där barnen i en digital värld kan leka utifrån ett specifikt tema. I 

Witheys undersökning används en applikation som fokuserar affär som lekområde. 

Tack vare den tydliga begränsning av möjliga handlingar och rekvisita, appens 

inramning, så blir lekramarna lättare att förstå. Studien rör främst barn som 

kategoriserats som autistiska, men Withey (2017) menar att det finns fler barn än dessa 

som kan ha svårt att förstå lekars gränser, och därmed hamnar utanför den sociala 

gemenskapen i förskolan. Genom noggrant utvalda appar blir lekens gränser extra 

tydliga, och ett sätt för barnen att träna för att sedan leka leken med leksaker (Withey, 

2017). Forskaren skiljer det digitala rummet från det fysiska och surfplattans roll blir en 

metod för att lära sig att leka som en traditionellt gör - i det fysiska rummet. Barnen 

som har tebjudning i O’Mara och Laidlaws (2011) studie visar att uppdelningen mellan 

det digitala och fysiska rummet kan vara mer flytande. Där den digitala tebjudningen 

byggs ut med liknande rekvisita i det fysiska rummet.  

 

Leken är en viktig del i barns sociala umgänge, lärande och undervisning i förskolan. 

Trots detta tycks surfplattan sällan förknippas med lek (Marklund, 2015). Marklunds 

(2015) studie är baserad på de initierade konversationerna i två diskussionsgrupper i 

sociala media på området surfplatta i förskolan. Marklunds studie visar att surfplattan 

främst är förknippad med lärande och att lärare i förskolan använder 

diskussionsgrupperna för att få stöd i sitt val av applikationer och för att dela egen 

information med andra. De syften som lärarna har med valen är bland annat stödja 

lärandet i förhållande till ämnesorienterade mål i förskolans läroplan. Flertalet 

konversationer som initierades med ett ämne som berörde spel i förskolan visade på en 

oro att användning av apparna förändrade förskolans verksamhet i en oönskad riktning 

där barnen överger den traditionella leken för att engagera sig i användning av 

surfplattor istället (Marklund, 2015). Studier har dock visat att den digitala leken som 

barn engagerar sig i vid användning av applikationer i stor utsträckning reflekterar de 

lekhandlingar som barn engagerar sig i vid lek i det fysiska rummet (Marsh, m.fl., årtal; 
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Lawrence, 2017). Applikationer som läromedel skulle därför också kunna innebära 

lärande genom lek.  

 

Lärares uppfattning om applikationers användning förändras över 

tid. 
Walldén Hillström (2014) följde ett implementeringsprojekt i en svensk förskola där 

personalen under projektets gång ändrade synsätt på hur de skulle använda appar. Till 

en början installerades många applikationer vilka testades hemma av personalen. De 

letade efter den rätta eller de perfekta apparna. I förskolan fick barnen på egen hand 

bekanta sig med surfplattan och de installerade applikationerna. Då de endast hade en 

surfplatta användes av rättviseskäl ett schema och en tidsbegränsning om 15min per 

användning. Under den andra perioden av projektet ändrade personalen strategi från den 

fria, men tidsbegränsade användningen av surfplattan. Den nya strategin innebar att 

surfplattan skulle användas mer ”pedagogiskt.” Barnen blev ombedda att i par eller trio 

tillsammans med lärare sitta i ett enskilt rum med surfplattan. Applikationerna som 

valdes benämndes som bra eller pedagogiska appar och dessa kunde förknippas med 

problemlösning. Implementeringsprocessen och valet av appar i Walldén Hillströms 

undersökning har tydliga paralleller med Nielsens (2014) studie, även den utförd i 

svensk förskola. Även här laddades ett stort antal applikationer ner och användes fritt 

innan en mer strukturerad användning av surfplattan med ett tydligt fokus mot lärande 

trädde i kraft. Personalen i Nielsens studie avinstallerade samtliga applikationer utom 

ett litet antal applikationer med inriktning mot matematik. Därefter valdes nya 

applikationer efter bestämda kriterier som tagits fram i arbetslaget. 

 

Utmaningar i valet av applikationer 
Forskare rekommenderar att applikationer som skall användas i förskola och skola bör 

vara utvecklingsmässigt passande i design, innehåll och förmedlade värderingar 

(Blackwell m.fl., 2016; Chau, 2014; Leonard, 2013; Marsh m.fl., 2015; Papadakis m.fl., 

2017). Lenoard (2013) har utfört intervjuer och följt 2 lärares arbete med applikationer 

under en 7 veckorsperiod. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur 

utvecklingsmässigt passande appar väljs och hur lärare i sin undervisning använder 

applikationer. Utifrån en matris som tagits fram för att undersöka applikationers 

utvecklingsmässigt passande design testades samtliga applikationer som de två lärarna 

använde i undervisningen. Det visade sig att applikationerna i de flesta fall ej var 

passande. Resultatet från intervjuerna påvisade att båda lärarna främst installerade efter 

ålderskategori. Vidare framkom också att den ena läraren främst förlitade sig på 

kollegor i valet av appar medan den andra läraren även läste recensioner i appbutiken. 

Trots detta så användes applikationer som antingen saknade meningsfullt innehåll eller 

applikationer som krävde att läraren läste informationen i appen (Leonards, 2013). 

Papadakis m.fl. (2017) utförde en undersökning av de gratisapplikationer som fanns att 

tillgå på grekiska i appbutiken för operativsystemet android och använde en matris 

baserad på andra forskares utvärderingsmallar men anpassad efter den grekiska 

läroplanen. En jämförelse mellan forskarnas betyg på applikationer och appbutikens 

recensioner visade att användarbetyget i appbutiken ofta var väldigt högt i jämförelse 

med forskarnas utvärdering (Papadakis m.fl., 2017). Det innebär att bara för att en 

applikation får bra användarbetyg och positiva kommentarer behöver den inte vara 

anpassad för att kunna användas av barn på ett självständigt sätt, eller ha tillräckligt hög 

standard för att klassas som passande i undervisning i förskolan.  
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Att hitta och välja passande applikationer är alltså en stor utmaning. Då användarbetyg i 

appbutiken kan skilja sig mycket från hur forskare skulle betygsätta applikationer kan 

användarbetyg inte ses som vägledande för didaktiskt bra applikationer. Sökning, val 

och testning av applikationer tar också mycket tid i anspråk, vilket kan medföra att 

lärare utför detta arbete på sin fritid (Walldén Hillström, 2014). Delvis kan tidsåtgången 

bero på hinder som finns i appbutikens kategoriserings system (Cherner, m.fl., 2014) 

Appbutikens struktur delar in appar i ämneskategorier men inte efter typ av applikation. 

Cherner m.fl. menar att detta bidrar till en oreda som skulle kunna undvikas genom att 

applikationer klassificeras utifrån fler kategorier så som ämneskategori, lärandemål och 

lärandedesign. När Godwin och Highfield (2013) kategoriserade 

undervisningsapplikationer delades applikationerna upp i 3 kategorier. Öppen 

programvara ansågs vara den mest passande applikations designen för lärande. Men 

Cherner m.fl. (2014) anser att det är en förenklad klassificering då vissa delar av vissa 

ämnesområden gynnas av det inlärningssätt som Goodwin och Highfield förkastar som 

dålig didaktik. Att kategorisera applikationer efter deras ämnesområde och 

lärandeobjekt samt typ av applikation vore därför att föredra så att lärare utifrån 

ämnesdidaktiska kunskaper skall kunna söka efter applikationer (Cherner m.fl., 2014).  

 

På fritiden använder lärare i förskolan diskussionsgrupper i sociala media för att finna 

inspiration till applikationsval och användningsområden eller för att dela med sig av 

egna erfarenheter kring surfplattor och applikationer (Marklund, 2015). 

Förskolepersonal som använder diskussionsgruppen frågar om tips på vilka 

applikationer som kan användas för olika pedagogiska syften, ämnesorienterade 

applikationer och applikationer som stöd där lärarens egen förmåga brister t ex 

modersmål eller som stöd med specialpedagogisk inriktning. Men lärarna ställer också 

frågor kring hur de skall förhålla sig till teknologins förändring av den dagliga 

verksamheten och ifall andra har erfarenheter av att arbeta med en viss applikation för 

att få stöd kring appens möjligheter och brister. Diskussionsgrupperna används dock av 

fler personer än intresserad förskolepersonal. De är också en plats där bloggare, 

författare, föreläsare och applikationsutvecklare marknadsför sina varumärken, genom 

att bjuda in till föreläsningar, tipsa om sina böcker och bloggar eller fråga om feedback 

på en nyligen publicerade applikationer (Marklund, 2015). Detta medför att en 

direktkontakt mellan förskolepersonal och applikationstillverkare är möjlig.   

 

Applikationsurval 
Undersökningar i förskolors urval av använda applikationer visar på en stor bredd i 

olika applikationer, där den applikation som namngetts av flest lärare enbart nämndes 

av 12% av lärarna (Blackwell m.fl., 2016). Forskarna resonerar att den stora spridningen 

av applikationer och att så få använde samma appar indikerar att lärare saknar stöd i att 

välja appar av god kvalitet (Blackwell m.fl., 2016). Samtidigt menar Blackwell m.fl. att 

det finns en övervägande inriktning mot literacitet i de nämnda applikationerna där mer 

än hälften av lärarnas namngivna applikationer kunde delas in i denna kategori.  
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Teoretisk utgångspunkt 
I föregående avsnitt berördes tidigare forskning kring applikationer i 

förskoleundervisning och de utmaningar som finns i att hitta applikationer som är 

anpassade och användbara för undervisningen. Genomgången visar att det finns hinder 

för att applikationer skall kunna installeras. Examensarbetet ämnar undersöka vilka 

applikationer som används mest på de 39 förskoleavdelningarna som deltar i 

enkätundersökningen och vilka faktorer som styr valet av applikationer på förskolan. 

Kanon-forskning har valts som teoretisk utgångspunkt, då den erbjuder en redan 

befintlig begreppsapparat kring urval och urvalsprocesser i förhållande till läromedel.  

 

Ett historiskt användbart begrepp 
Kanon betyder måttstock eller rättesnöre som hänvisar till jämförelseobjekt och normer 

(Kanon, 2015). Kanon kunde enligt Dansk ordbok på 50-talet användas för att beskriva 

en person som ansågs utgöra ett ideal och förebild (Brodersen, 2013). Men den litterära 

kanon anses ha lånat betydelse ifrån 300-talet då heliga kristna texter sammanfördes till 

bibeln. Kristendomen var spretig med många heliga texter och en regent hade valt att 

hela riket skulle bli kristet. Det behövdes därför en enhetlig bok som kunde användas 

för att styra riket. Genom tro och kristna normer.  

 

Kanonbegreppet har använts för att beskriva vilka litterära verk och författarskap som 

används inom undervisning under specifika tidsperioder (Brink, 1992). Och vad som 

anses vara de viktigaste innehållen i en utbildning (Aas, 2009). Kanon kan anses 

beständig och återkommande och inom det idéhistoriska forskningsfältet har den också 

ifrågasatts för att vinkla vår syn på dåtiden. Då kanons representanter främst är 

medelklassens, västerländska män (Aas, 2009).  

 

Under 2000-talet var kanon ett starkt diskussionsämne i Norden (Brodersen, 2013). 

Makthavare föreslog i Sverige att en kanonlista skulle tas fram för att bidra till 

bildningen i skolan. Gemensamma läsupplevelser som kunde utgöra en gemensam 

referensram. I Danmark skapades kanonlistor över mer än bara litterära verk. En 

officiell dansk kulturkanon upprättades, barnlitterär kanon och även lokal matkanon 

infördes. Gemensamt för listorna är att de skulle innebära att de som tog del i utbildning 

skulle ta till sig innehållet i kanon. Och det visar att makthavare, trots en läroplan som 

ger lärare stor frihet att välja innehåll utifrån barnens intressen, kan försöka ta kontroll 

över innehållet. Kanonlistorna blir dock inte till av att en person med makt vill 

bestämma vad som är viktigt, denna eller dessa personers uppfattning av vad som är 

viktigt kan vara ett uttryck för en mer eller mindre allmän uppfattning. 

 

Kanoniseringsprocess 
Fowler (1979) beskriver olika nivåer av kanon1 där den potentiella kanon är alla litterära 

verk som någonsin skrivits, publicerats eller framförts muntligt. I en litterär kanon 

inbegrips alltså, i Fowlers mening, förutom böcker även muntliga traditioner som kan 

tänkas innefatta berättelser, poesi, sång och dramer. Nästa nivå i kanon är den 

tillgängliga kanon, Fowler menar att då vissa verk förvisso finns på ett bibliotek eller 

liggandes på en vind någonstans är vetskapen om verken så pass begränsad att de ej är 

tillgängliga. Även stora kostnader kan medföra att material blir otillgängliga, tex att 

framföra okända gamla dramer. Nyproduktioner av gamla verk, samt väldokumenterade 

                                                 
1 Potential, available, selective & Critics Canon. Översättningar på de tre första lånas från Brink (1992), 

som ej nämner den fjärde. Critics Canon har jag valt att översätta med kritikernas kanon. 
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bibliotekslistor gör kanon tillgänglig. Slutligen finns den selektiva kanon och kritikernas 

kanon, dessa bygger på samtidens föredragna genrer och den smala skara av personer 

som väljer vilka verk som är av vikt medför att även personliga preferenser, även om 

det är verk som inte tilltalar den stora skaran, kan tas med i kanonlistor. Kritikernas 

kanon är det samtidens kritiker som uttalar sig om och Fowler (1979) menar att det 

enbart finns ett fåtal samtida författare som kritiker kan uttrycka sig uppmuntrande 

kring vilket medför att denna kanon blir än mer smal än den selektiva. Brink (1992) 

lyfter att det är viktigt att beakta att även den selektiva kanon kan anses otillgänglig, t ex 

för minoriteter eller vissa samhällsklasser. Det Fowler (1979) gör med sina begrepp är 

att beskriva hur en kanoniseringsprocess går till, med tiden kommer nya verk som 

skattas högt och tas upp i kanon. 

 

Deskriptiv kanonforskning 
I deskriptiv kanonforskning tittar forskaren på vilka litterära verk som under en viss tid 

har varit speciellt inflytelserika inom ett visst område (Brink, 1992). Vilket innebär att 

det undersöks vilka verk som faktiskt ansetts viktiga att läsa och/eller vilka som lästs 

under den specifika tidsperioden. Studieobjekt för att finna en kanon inom t ex 

litteraturundervisning kan vara listor av använda läromedel samt analys av dessa 

läromedel för att se vilka författare och verk som är representerade (Brink, 1992). 

Antologier uppges av Brink som speciellt användbara, då förekomsten i en sådan 

indikerar att författaren ingår i en kanon, medan förekomsten av samma författare i flera 

vid tiden aktuella antologier förstärker detta. Recensioner är ytterligare ett sätt att visa 

på en kanon då en specifik författare återkommande uppmärksammas i recensioner av 

andra författares verk (Brink, 1992). 

 

Dold kanon 
1993 publicerades en enkätstudie där Asplund Carlsson undersökte barnboksurvalet i 

förskolor i Göteborg. Enkätresultatet visade en bred variation av författarskap men det 

var vissa författarskap som återkom på flertalet av förskolorna, Asplund Carlsson valde 

att kalla denna förekomst för en dold kanon. ”Det fyrtiotal svar som inkom visade att 

förskolan har en dold barnlitterär kanon, dvs samma författarskap, och typ av böcker 

återkommer i svar efter svar,” Asplund Carlssons definition av kanon-begreppet innebär 

alltså att utöver författarskap kan kanon utgöras av en specifik typ av bok, där upplägg 

och innehåll är så pass snarlikt att de kan vägas samman.  

Nilsson (2009) ifrågasätter i sin magisteruppsats den generalisering som Simonson 

(2004) gör av kanon i sin doktorsavhandling, där undersökningen är baserad på två 

avdelningars användning av barnböcker och där förekomsten av det innehåll som utgör 

den dolda kanon enligt Asplund Carlsson (1993) är representerade. Asplund Carlssons 

undersökning kan dock inte heller anses vara allmängiltig för förskolan i stort även om 

det kan anses troligt att den är det, då undersökningens underlag är baserat på förskolor i 

en och samma stad. I sin undersökning uttrycker Asplund Carlsson en förvåning kring 

att samtidens upphöjda författarskap inom forskningen ej var representerad i högre grad 

i förskolorna. Simonson lyfter dock in dessa titlar i sin uppfattade kanon i förskolan och 

Nilsson (2009) belyser att dessa författare är väl representerade i topp hundra 

utlåningsstatistik från bibliotek i Stockholm. Tiden kan alltså medföra att kanon 

förändras även i förskolans kontext. Det behöver dock inte innebära att det är samma 

kanon som figurerar vid samtliga av Sveriges förskolor.  

 

Kanonforskningen präglas också av en normativ diskussion (Brink, 1992).  Texternas 

kulturella värde samt språkmässiga kvalitet lyfts fram i diskussionen. Det är främst här 
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som det talas om klassiker och argumenteras för varför vissa författarskap är att föredra 

framför andra. Simonssons (2004) studie beskriver hur personal i förskolan klassar högt 

värderade författare som ett mått av kvalitet och att dessa därför bör förmedlas till 

barnen som del av ett kulturarv. Det medför också att en författare som uppfattats som 

högt skattade under sin samtid kan innebära att hen betraktas som ett mått på kvalitet i 

framtiden. I sin undersökning uttrycker Asplund Carlsson (1993) en förvåning kring att 

samtidens upphöjda författarskap inom forskningen ej var representerad i högre grad i 

förskolorna. Simonson (2004) uppmärksammar dock att dessa författare har en hög 

ställning i den uppfattade kanon i förskolan och Nilsson (2009) belyser att dessa 

författare är väl representerade i topp hundra utlåningsstatistik från bibliotek i 

Stockholm både under 2007 och 2008.  

 

Fowler hävdar att det som ses som en officiell kanon inte handlar om trender (som i sin 

natur är ombytliga) utan en underliggande tanke om ”god smak” vilket påverkas av helt 

andra variabler som tradition och kulturella värderingar och inte förändras lika snabbt 

som trender. I antologin ”Kanon ifrågasatt” belyses kanon och kanoniseringsprocesser 

från olika håll. Texterna bjuder på kritiska perspektiv på kanon i förhållande till bland 

annat idéhistoria och genus, men bjuder också på en översiktlig bild av vad kanon kan 

uppfattas som. Lundahl (2009) menar att ”kanon föregår kanoniseringsprocessen” att de 

normer och värden som kanon är uppbyggd kring och vilar på är det som avgör vilket 

innehåll som är möjligt att ta upp i kanon. I koppling till barnböcker uppmärksammar 

Kåreland (2013) att våld och otäckheter i förskolans läskultur uppfattas som opassande. 

Denna restriktion av erbjuden barnkultur återfinns även i rekommendationer kring 

digitala apparater och programvara som skall användas i undervisningen i förskolan 

(Chau, 2014). Detta medför att kanon inte bara är konstituerad som historiskt utan också 

skildrar samtiden då innehållet lyfts fram. Vilket kan tyckas gå emot den tanke att en 

kanontext skall vara något som sticker ut under sin samtid och som skapar en förändring 

där (Bloom, 2000), men kanoninnehållets nutida värde kopplas istället till dagens 

värderingar kring vad som bör ingå i kanon och inte till dåtidens, beroende på hur vi 

idag ser på kanoniska texter (Lundahl, 2009). 

 

Från litterär kanon till appkanon 
Kanon är vägledd av samtidens normer och kopplad till ett visst sammanhang i tid och 

rum. I den här undersökningen nyttjas Fowlers (1979) användning av kanon-begreppet 

som ett teoretiskt verktyg för att synliggöra den urvalsprocess som kan leda till en 

föreskriven eller dold kanon. En dold appkanon i undervisningen skulle då vara en 

kanon som går att upptäcka och beskriva genom att undersöka vilka applikationer 

(producenter, karaktärer eller specifik funktion) som är mest förekommande i 

undervisningen, i ett specifikt område och tidsperiod. Medan applikationer som ska 

användas, i ett specifikt område och tidsperiod, skulle ingå i en föreskriven appkanon. 
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Tillvägagångssätt 
Under denna rubrik presenteras hur arbetet med undersökningen har utförts. Från att 

online enkät valts, till att enkäten utformats och distribuerats. Ställningstaganden som 

gjorts i förhållande till andra metoder motiveras. Vidare lyfts det klusterurval som låg 

till grund för valet av potentiella informanter för undersökningen och en bortfallsanalys 

där bortfallets möjliga orsaker diskuteras. Därefter presenteras hur bearbetning av data 

har genomförts och hur resultatet kommer att presenteras. Slutligen behandlas studiens 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 

Metod för datainsamling 
Datainsamlingsmetodens syfte är att fungera som verktyg för att samla relevant 

information för att besvara undersökningens frågeställningar. För denna undersökning 

har online-enkät valts. Enkätens frågebaserade karaktär medför att data kan samlas in 

kring båda frågeställningarna vid samma tidpunkt och från ett stort antal informanter 

(Bryman, 2011; Stukat, 2011). Valet var dock inte helt självklart. Den första 

frågeställningen, vilka applikationer som används mest i undervisningen, hade kunnat 

besvaras med flera olika metoder. Bäst lämpad hade observation eller en av lärare ifylld 

dagbok varit, då dessa metoder hade kunnat visa vilka applikationer som faktiskt 

används i undervisning under en specifik tidsperiod. Men för att besvara vilka faktorer 

som styr valet av applikationer ansågs en frågebaserad metod vara mer fördelaktig, 

speciellt då tidigare forskning pekar på att delar av valprocessen kan ske på personalens 

fritid (jfr. Walldén Hillström, 2014). I valet mellan enkät och intervju, som båda är 

frågebaserade metoder, ansågs enkät medföra störst fördelar. Enkäten som metod 

erbjuder möjlighet att som respondent läsa om frågan eller svarsalternativen flera 

gånger och att i sin egen takt fundera över svaren på frågorna. Dessutom blir det enklare 

att jämföra svaren som ges med varandra, då det finns fasta svarsalternativ och frågorna 

ställs på samma sätt till alla informanter. I intervjuer kan den som intervjuar påverka 

respondenten genom sin närvaro och reaktioner på informantens svar som kan påverka 

att informanten upplever att det finns förväntningar på hur hen bör svara (Stukat, 2011). 

Den teoretiska utgångspunkten har också vägts in i valet av metod. Brink (1992) menar 

att enkät är en metod att föredra vid undersökning av nutidens använda läromedel, 

speciellt då det sällan finns dokumentation att tillgå kring vilka läromedel som används.  

 

Då enkät valts som metod kvarstod att bestämma vilken form enkäten skulle ha. Den 

digitala enkätformen valdes främst för att den ger upphov till färre fel då färre moment 

av manuell hantering krävs (Bryman, 2011). Distribution av enkäten per epost är också 

enklare och tar mindre tid i anspråk då adresser enbart behöver skrivas ner en gång och 

sedan kan kopieras och klistras in i adressfältet, enkätlänken och informationsbrev 

behöver enbart bifogas en gång till skillnad mot postenkäter som måste läggas i ett 

kuvert per informant. Däremot riskeras att epost inte kommer fram eller att de ignoreras, 

det kan också vara svårt för mindre erfarna personer att använda digitala enkäter. I 

förskolor idag används dock digitala verktyg på en daglig basis varför det kan förväntas 

att någon i arbetslaget har kompetens att använda den digitala tekniken. För att ändå 

möta att en del personer hellre fyller i en enkät i pappersformat valdes att också erbjuda 

detta som ett alternativ.  

 

Efter att data samlats in användes ytterligare två datainsamlingsmetoder för att 

komplettera information. I enkäten efterfrågas vilka applikationer som används mest. 

Då Brink (1992) menar att kanon är förknippat med kanoniska författare likväl som 

enskilda verk. Då uppgifter om upphovsmän till de mest använda applikationerna ej 
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efterfrågats i enkäten utfördes sökningar på applikationernas namn. I första hand söktes 

det via söktjänsten för google. Där apple appstore användes som främsta källa för att ta 

reda på upphovsman. Då det i resultatet framgick att samtliga informanter som deltagit 

uppgett att de använde sig utav apples operativsystem. 

 

Den andra kompletteringen av data gjordes utifrån de mest namngivna applikationerna. 

Sökningens syfte var att undersöka ifall de mest namngivna applikationerna har 

förekommit i forskning eller på hemsidorna som rekommenderar applikationer och 

listas av skolverket. Denna datainsamling har genomförts genom att jag har sökt på 

apparnas titel i Högskolan i Gävles biblioteks samsökningstjänst Discovery. För att få 

fram svenska resultat har sökning även gjorts i forskningsdatabasen Diva portal (ej 

examensarbeten).  

 

Utformning av enkät 
Enkätens frågor (se bilaga 7) är utformade utifrån examensarbetets syfte och 

frågeställningar. Då syftet är att bidra med kunskap kring förskoleavdelningarnas urval 

av applikationer som används i undervisning och vilka faktorer som styr valet av 

applikationer för undervisning på avdelningarna var det viktigt att samla svar utifrån 

arbetslagets ställningstaganden. Begreppet ’avdelning’ förekommer frekvent i enkätens 

frågor likväl som termer som ’ni’ och ’er’ vilka konsekvent används istället för ’du’ och 

’din’. Syftet med denna användning är att påminna informanterna att svara utifrån 

arbetslagets perspektiv. Begreppet ’informant’ används istället för ’respondent’ då de 

som besvarat enkäten bidrar med information i andras ställe till skillnad från 

respondenter som svarar utifrån sig själva (Bryman, 2011).  

 

I enkäten användes en skiljefråga ”har ni tillgång till surfplatta på förskolan” som var 

obligatorisk att svara på för att komma vidare i enkäten. Tanken var att även de som ej 

hade tillgång till surfplatta skulle kunna bidra med information. Det digitala formatet 

möjliggjorde att två olika frågeformulär användes beroende på om frågan besvarades 

jakande eller nekande.   

 

Enkäten använder både öppna frågor och slutna frågor. Öppna frågor är i 

enkätsammanhang de frågor som informanterna får svara på med egna ord medan slutna 

frågor är försedda med svarsalternativ (Bryman, 2011; Hjalmarson 2014). 7 av de 16 

slutna frågorna i enkäten har försetts med öppna svarsalternativ, det vill säga en 

möjlighet för informanter att lägga till svarsalternativ som enkätutformaren ej tänkt på. 

Detta kan enligt Bryman (2011) medföra en större tillförlitlighet för resultatet då enbart 

slutna svarsalternativ kan vara svåra att utforma så att samtliga informanter finner de 

svar som passar in på deras verksamhet. 9 av enkätens frågor är öppna frågor som 

genererar textsvar. Bryman (2011) föreslår att så långt det är möjligt undvika att 

använda öppna svarsalternativ då dessa kan medföra svårigheter i bearbetning och också 

bli tidskrävande och medföra att enkäten avbryts i förtid. De flesta textsvar som 

efterfrågas i enkäten är dock styrda och genererar korta svar så som ett namn (kommun, 

app-titel) eller signalerar att svaret önskas hållas kort genom en textruta med ett fåtal 

rader. Undantaget är den sista frågan där informanterna getts möjlighet att bidra med 

ytterligare information eller kommentera enkäten.  

 

I enkäten togs även ett svarsalternativ med där ’hemsidor som recenserar appar’ valdes 

istället för bara ’hemsidor’. Svarsalternativet leder informanternas tankar vilket medför 

att andra hemsidor som används möjligen väljs bort. Tanken bakom detta val av 
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frasering är att jag ville få reda på vilka av dessa recensions-hemsidor som används så 

att jag i databearbetningen skulle kunna undersöka ifall de applikationer som användes 

av flest avdelningar fanns med i dessa recensioner. 

 

Att fylla i en enkät är tidskrävande och det digitala formatet gör att följdfrågor på 

tidigare svar inte blir lika enkelt som i en pappersversion där sidan med tidigare lämnad 

information kan läggas bredvid för att fylla i ytterligare information. För att underlätta 

för informanterna användes en enkätfunktion som automatiskt fyller i ett svarsalternativ 

som informanten svarat på i tidigare frågeställningar i en ny fråga. Informanterna 

ombads att svara på frågan vilka de upp till fem mest använda applikationerna på 

avdelningen var, men då jag ville ha svar på följdfrågor kring dessa fem mest använda 

applikationer återkom namnet på frågan på nästa sida i enkäten 

 

Ex: 

Sida 1:  

Namnge de mest använda applikationerna som används i 

utbildningen på er avdelning. 

Den mest använda applikationens namn: ’Blackboard’ (Informantens svar) 

Den näst mest använda applikationens namn: 

… 

Sida 2: 

Hur kom ni först i kontakt med Blackboard? (Öppen fråga) 

Vem initierar oftast användningen av Blackboard? (Svarsalternativ) 

På vilket sätt används Blackboard oftast? (Svarsalternativ) 

 

Enkäten har testats av författarens studiekamrater där de gett återkoppling på funktioner 

samt hur de uppfattar frågeställningar och svarsalternativ. Svaren kan dock ej användas 

jämförande med studien då studiekamraterna lämnade påhittade uppgifter och 

svarsalternativ. Men de säkrade i viss mån hur frågor tolkades samt uppdagade att vissa 

enkätfunktioner var svårbegripliga. Dessa byttes därför ut för att göra enkäten 

lättanvänd även för mindre erfarna enkätanvändare.  

 

I inledningen till enkäten förklaras syftet med enkäten samt informanternas rättigheter. 

Här klargörs också att genom att besvara enkäten medger informanten att de har tagit 

del av informationen i informationsbrevet och samtycker till att delta i undersökningen. 

 

Distribution och informerat samtycke 
Enkäten distribuerades via en länk i informationsbrev till förskoleavdelningarna. 

Informationsbrevet skickades som bilaga via epost till förskolecheferna som sedan 

vidarebefordrade till de förskoleavdelningar som var under deras ansvar. E-brevet till 

cheferna var i sig ett informationsbrev. Löfdahl (2014) menar att det är viktigt att chefer 

informeras och ger godkännande innan undersökningar utförs i deras verksamheter då 

de har ansvar för sin personal. Detta var en viktig del i att ta kontakt via chefen, men 

inte den enda. Chefen har också möjlighet att avsätta tid för ifyllningen så att 

informanten ej behöver använda sin fritid till att fylla i enkäten. Det var också en 

tidsbesparande åtgärd, då cheferna kan ha ansvar för ett stort antal förskolor.  

 

Informationsbreven till förskoleavdelningarna och informanter skiljer sig ifrån varandra 

i viss mån men beskriver båda enkätens syfte, vilken information som kommer att 

efterfrågas och att enkätsvar kommer att publiceras och att enkätsvaren kommer att 
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hanteras på ett sätt så att obehöriga inte kommer att kunna ta del av dem. 

Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer kring god forskningssed förespråkar att så långt som 

möjligt skydda deltagare från att kunna identifieras. Då den ursprungliga 

undersökningsdesignen var ämnad att samla information från 17 kommuners 

förskoleavdelningar och jämförelse mellan kommunerna var av intresse så var en 

anonym enkät ej möjlig. Istället har uppgifterna behandlats konfidentiellt, dvs att enbart 

behöriga personer har tillgång till de identifierande uppgifterna. Detta medförde att 

informanterna kunde erbjudas möjligheten att ta tillbaks sitt bidrag. Att dra sig ur är 

dock endast möjligt tills en undersökning är publicerad. Den 7 dec skrevs därför ut som 

slutdatum för att förtydliga att ifall samtycket önskas tas tillbaka måste det ske innan 

examensarbetet lämnas över till opponent.  

 

Urval 
Urvalsprocessen har bestått av ett flerstegs klusterurval. Ett klusterurval utförs genom 

att dela in en population utifrån ett visst kriterium i olika grupperingar dvs kluster för att 

sedan välja ut delar av dessa kluster. I varje steg av klusterurvalet kan en ny 

urvalsmetod användas även om det är vanligast att använda obundet slumpmässigt urval 

(Statistiska Centralbyrån, 2008). Klusterurval är användbart ifall en mindre 

undersökningsgrupp önskas (Bryman, 2011) eller ifall register saknas över 

undersökningspopulationen som är av intresse (Statistiska Centralbyrån, 2008). 

Statistiska Centralbyrån ger som exempel en studie där hyreslägenheter var av intresse, 

men då det inte fanns något register över enskilda lägenheter som var privatägda att 

använda som urvalsram. Som lösning på problemet användes istället taxeringsområden 

som bas för urvalsramen. I föreliggande undersökning var det förskoleavdelningar som 

var av intresse att undersöka. Enligt Skolverket (2018) fanns det 9 813 förskolor på 

hösten 2016. Hur många avdelningar som finns framgår dock inte. På kommuners 

hemsidor listas förskolor, men inte alltid de avdelningar som tillhör förskolan. Nedan 

beskrivs de fyra steg som tagits i urvalsprocessen.  

 

1. Strategiskt urval –  kommunala förskolor 

2. Regions urval – Kommunindelning som urvalsram, urval 

geografiskt utspritt. 

3. Reducering av antal kommuner. 

4. Populationstorleks urval – max 30 kommunala förskolor/kommun  

 

Steg 1: Sveriges alla förskolor delades först upp i två kluster. Offentligt ägda och privat 

ägda förskolor. I valet av dess två kluster gjordes ett strategiskt val att undersöka 

offentligt ägda förskolor då det är mer troligt att dessa använder sig av applikationer i 

undervisning då de generellt sett har kommit längre vad gäller digitalisering av 

förskolan än privata förskolor (Skolverket, 2016b).  

 

Steg 2: Då vilka faktorer som påverkar valet av applikationer på förskoleavdelningarna 

var en del av syftet var den geografiska fördelningen av intresse. I Asplund Carlssons 

(1992) undersökning av barnboksurval skickades enkät ut till en stadsdel i Göteborg. 

För att undersöka ett urval är detta en god idé, men det går inte att uttala sig om att de 

mönster som upptäckts i den studien är gällande utanför Göteborg. Att kunna uppdaga 

lokala och/eller nationella mönster i applikationsurvalet och för att se om 

påverkansfaktorer skiljde sig åt nationellt och/eller lokalt valdes därför att undersöka 

hela populationer utifrån kommuntillhörighet. En karta över Sveriges kommunindelning 
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skrevs ut (utan namn på kommunerna) och kommuner prickades för geografiskt utspritt. 

37 kommuner valdes i detta steg. Kommunernas hemsidor besöktes och information 

kring hur många kommunala förskolor som fanns samlades in. 

 

Steg 3: Urvalet som gjordes i steg 2 gav en undersökningspopulation som var allt för 

omfattande, då hela klustrets population av kommunala förskoleavdelningar var av 

intresse. Enkättjänstversionen som användes hade enbart kapacitet att ta emot 1000 

svar. Och bearbetning av materialet beräknades därmed ha tagit för mycket tid i anspråk 

än som var rimligt inom den givna tidsramen. Och då hela populationen i kommunen 

var av intresse krävdes att antalet kommuner reducerades. I det tredje steget utfördes 

därför ett liknande urval som i steg 2 där de kvarvarande kommunerna var fördelade 

jämnt. 17 kommuner valdes i detta steg ut.  

 

Steg 4: Det sista steget i klusterurvalet baserades på hur många förskolor som förekom i 

kommunen för att skillnaderna mellan de minsta och största kommunerna inte skulle 

vara enormt. Kommuner med fler än 30 förskolor valdes därför bort och en 

grannkommun som svarade mot kriteriet valdes i dess ställe. En minsta gräns för antal 

förskolor sattes ej. Genom det sista urvalet bestod undersökningspopulationen av 226 

förskolor fördelade på 17 kommuner.  

 

Av 290 kommuner valdes således 17 kommuner vars kommunala 

förskolechefer/rektorer kontaktades via e-post. Bortfallet antogs bli stort, då enkäter 

som ej utförs på plats enligt Bryman (2011) är förknippade med ett stort bortfall. Dock 

var förväntningen att ifrån de olika regionerna få in ett dataunderlag som var möjligt att 

undersöka och jämföra på åtminstone kommuntillhörighetsnivå. Svar från enkäten 

samlades in ifrån 82 kommuner. Det innebär att enbart 47%3  av klustren deltog i 

undersökningen och att bortfallet var så pass stort att det enligt Mangione (1995 

refererad i Bryman, 2011) är oacceptabelt. Men denna siffra 47% är enbart för 

klusterbortfallet, av de 226 potentiella förskolorna som hade kunnat delta var det 26 

förskolor som deltog i undersökningen, det vill säga 12%. Alla anspråk som hade 

kunnat göras på generaliserbarhet är därmed inte gällande då bortfallet är så pass stort 

även inom kommunerna. Undersökningen kan därmed endast antas säga någonting om 

just de avdelningar som har deltagit i undersökningen. Bryman (2011) menar att det är 

viktigt att i de fall då bortfallet är stort och det är svårt att bevisa ifall bortfallet ej har 

påverkat generaliserbarheten är det viktigt att vara öppen med bortfallets karaktär. Även 

Stukat (2011) delar denna mening och hävdar att de som väljer att ej delta oftast är av 

en annan åsikt än de som deltar och undersökningar med ett stort bortfall missar därmed 

intressanta data. I nästa avsnitt följer därför en analys av bortfallet.  

 

Bortfallsanalys 

Externt bortfall 

Det externa bortfallet utgör den del av urvalet som ej besvarat enkäten alls, detta bortfall 

beräknas vara större än 88%, då 88% enbart speglar hur många hela förskolor som ej 

deltagit i enkäten. Populationen för undersökningen utgörs däremot av 

förskoleavdelningar, hur många dessa är saknas det uppgifter kring dels då 

informationen som uppges på kommuners hemsidor ej stämmer med uppgifter som 

                                                 
2 Eventuellt 9 kommuner. En informant har valt att ej uppge kommun. 
3 Eventuellt 52% deltagande (se fotnot 1).   
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lämnats av en del chefer och dels för att det inte skrivits ut hur många avdelningar 

förskolorna har på alla kommuners hemsidor. Ifall samtliga förskolor beräknas ha 3 

avdelningar var så skulle bortfallet vara så högt som 94%. 

Antaganden som görs i förhållande till analysen av det externa bortfallet är främst 

baserad på kontakt med förskolechefer och informanter via e-post. Bekräftade orsaker 

till bortfall kan delas upp i 3 huvudkategorier: distributionsfel, att chefen väljer att inte 

vidarebefordra enkäten till avdelningarna och att avdelningar väljer att ej delta.  

 

1. Distributions fel 

a. E-post har ej kommit fram till inboxen 

b. Vidarebefordring från chef till avdelning har ej lyckats 

c. Problem med att öppna enkätlänken 

 

2. Chefer väljer att ej vidarebefordra (helt eller delvis) med anledning 

a. Förskolans policy att ej delta i enkäter 

b. Med hänsyn till förskoleavdelningarnas arbetsbörda 

c. Anser att området ej är relevant 

 

3. Avdelningar väljer att ej delta 

 

Distributionsfel tolkas utgöra en stor del av bortfallet i denna undersökning, speciellt 

där e-post hamnat direkt i mottagares skräppost. Detta har konfirmerats via mailkontakt 

ifrån 1 förskolechef och uppskattas som en trolig anledning då 5 kommuners samtliga 

förskolechefer ej besvarat påminnelsen som skickades ut och där återkoppling 

efterfrågades (se bilaga 4). Att ej besvara påminnelsebrevet innebär dock inte per 

automatik att e-brevet hamnat i skräpposten. En informant har deltagit ifrån en kommun 

som ej besvarat påminnelsen. Vidare består distributionsfelen av att vidarebefordring av 

informationsbrevet, som innehåller länken till enkäten, ej har kommit fram till 

avdelningarna. Informanter har i detta läge kontaktat mig via e-post och 

informationsbrevet har skickats till dem. Det kan dock tänkas att en sådan motgång kan 

medföra att andra informanter väljer att ej delta. Ett tredje fel i distributionen har 

meddelats där länken ej fungerade, detta problem var dock tillfälligt och uppskattas som 

en isolerad händelse, då svar samlades in från enkäten under samma tid. 

 

Chefer väljer att ej vidarebefordra är den andra kategorin av bortfall och är 

förknippad med att använda cheferna som mellanhand. Personalen på 

förskoleavdelningar har i vissa fall ej själva fått bedöma ifall de vill delta eller inte. I 

viss mån är detta positivt då chefer har avböjt deltagande å sina medarbetares vägnar på 

grund av arbetsbörda och/eller många enkät/intervju förfrågningar. Förskolan kan också 

ha som policy att inte besvara enkäter, vilket har uppgetts som anledning vid av en chef. 

Vidare har syftet med undersökningen, att undersöka vilka faktorer som ligger bakom 

val av applikationer, bekräftats som anledning att ej vidarebefordra informationsbrevet. 

Argumentet som lämnats är i detta fall att val av applikationer ej utfördes av 

avdelningarna. Dessa potentiella informanter hade kunnat berika undersökningen med 

data kring vilka applikationer som användes likväl som den process som deras val av 

applikationer innebar. Stukat (2011) menar att bortfall ofta utgörs av en del av 

populationen som skiljer sig från den övriga populationen, och detta stämmer väl 

överens med detta bortfall.  
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Avdelningarna väljer att ej delta är den tredje kategorin i det externa bortfallet. Vilka 

anledningar som föreligger i denna kategori är svårare att bestämma. Bryman (2011) 

och Stukat (2011) menar båda att en symbolisk kompensation kan uppmuntra 

avdelningar att delta i enkätundersökningar. Avsaknad av kompensation kan därmed 

bidra till att enkäter ej fylls i. Men liknande anledningar som cheferna uppgav till att ej 

vidarebefordra till avdelningarna kan också vara grund till avdelningarnas val att ej 

delta. Det vill säga hög arbetsbelastning, eller motvilja att fylla i ”ännu en enkät”. Det är 

också möjligt att enkäten helt enkelt faller i glömska ifall den ej fylls i direkt när mailet 

har öppnats. Ifall chefer i detta fall ej vidarebefordrar den påminnelse som skickas ut är 

det troligt att enkäten ej blir besvarad. 

 

Internt bortfall 

Det interna bortfallet är de frågor som ej blir besvarade eller frågor som besvaras på ett 

inkorrekt sätt och därför måste strykas. En allt för lång enkät med många och liknande 

frågor kan medföra att informanter tröttnar (Bryman, 2011). Av de 39 informanterna har 

1 valt att ej besvara de tre sista frågorna, trots att ett ”vet ej” svar finns med på en av 

dem. Detta tyder på att informanten tröttnat, eller ej hade mer tid till förfogande. Det är 

därmed möjligt att koppla ett visst internt bortfall till att enkäten kan uppfattas som för 

lång. I de fall som svar har strukits har de varit av sådan karaktär att de är uppenbara 

missförstånd eller ej trovärdiga och antas vara felskrivningar, t ex att det jobbar fler 

personal än det finns barn på avdelningen. Det interna bortfallet beror dock främst på att 

informanterna ej har besvarat frågorna och i betydligt större grad är det de öppna 

frågorna som ej besvarats. Det interna bortfallet kan också påverkas av fel i 

datahanteringen. För att undvika ett sådant bortfall har samtliga siffror gåtts igenom och 

vid behov rättats och ännu en gång dubbelkollats för att motverka fel. 

 

2 informanters kompletta svar har raderats. I dessa svar har endast den obligatoriska 

filterfrågan om informanten har tillgång till surfplatta kryssats i. Resterande frågor har 

varit obesvarade, därför tolkas det som att det är någon som enbart läst igenom enkäten.  

 

Bearbetning av data 
Enkätprogrammet ger tillgång till en direkt överblick av enkätsvaren genom att föra in 

enkätsvaren i frekvenstabeller och presentera resultatet i diagram. Programmet för också 

automatiskt in enkätsvaren i ett kalkylark som kan sparas ner till datorn vilket 

underlättar för att göra jämförelse mellan de enskilda svaren. Att informationen fylls i 

automatiskt medför också att risken för fel relaterade till överföringen från papper till 

dator minskar (Bryman, 2011). Viss manuell bearbetning har dock förekommit av de 

textsvar som angetts.  

 

Den första bearbetningen av enkätsvaren bestod i att avidentifiera namn på kommun, 

förskola och avdelning. Kommunerna fick fingerade namn efter färger medan 

förskolornas namn baserades på utemiljö och avdelningarna tilldelades en siffra mellan 

1-4. Därefter sparades en kodnyckel för kommun, förskola och avdelning i ett separat 

dokument. Enkätsvar har också redigerats för att underlätta hantering. Namngivna 

applikationer har till exempel stavats på olika sätt av olika informanter. Genom att ändra 

så att dessa har samma namn har hantering så som sortering underlättats. Men svar har 

också strukits (se bortfallsanalysen ovan).  
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De stängda frågorna och stängda frågor med öppna svarsalternativ har inte krävt någon 

större bearbetning. De har däremot analyserats och tolkats. Då frågorna främst består av 

kategorivariabler har Där har istället resultatet beskrivits och de öppna svarsalternativen 

listats. När det kommer till öppna frågors svar har dessa analyserats och kategoriserats.   

 

I enkäten ombeds informanterna att lista de mest använda applikationerna på 

avdelningen. De namngivna applikationerna har i de fall det varit möjligt kompletterats 

med information om tillverkare. Denna information har hämtats ifrån Apple appstore. 

Vilken tillverkare är relevant i sammanhanget då de kan jämföras med böckers 

författare. Ofta är kanon representerad av författarskap och inte enskilda verk. I Asplund 

Carlssons (1993) undersökning namngavs också en viss typ av böcker som kanon. Detta 

har tagits i åtanke för applikationer med samma eller liknande funktioner samt i de fall 

då fiktiva karaktärer förekommer.  

 

De flesta frågor i enkäten är nominalvariabler. Denna typ av variabel kan ej rangordnas 

eller värdebestämmas (Bryman, 2011). De fungerar däremot bra för att undersöka 

samband. I bearbetningen av data har somliga variabler jämförts med varandra i 

korstabeller. En korstabell används för att lättare se samband mellan två variabler 

(Bryman, 2011).  Då barn i förskoleålder skiljer sig åt mycket i sin utveckling och 

tidigare forskning kring applikationer lyfter att applikationer bör väljas så att de passar 

barnens förmågor ansågs barngruppens åldersindelning som en god variabel att 

undersöka samband kring de mest använda applikationerna. 

För att kunna använda avdelningarnas åldersgrupper krävdes först att dessa 

åldersindelningar kategoriserades (Se tabell 1 nedan).  

 

Tabell 1: Kategorisering av åldersindelning på avdelningarna 

Kategori 1-6 år (7 

avdelningar) 

1-3 (19 avdelningar) 3-6 (13 avdelningar) 

Åldersspridning 1-6, 1-5, 2-5 1-3, 1-2, 1, 2-3  3-6, 3-5, 4-5, 3 & 5, 

4, 5, 

 

I åldersindelningen 1-3 är samtliga avdelningar som angett en äldsta ålder på barnen 

som 3år. I åldersindelningen 3-6 år är det yngsta barnet 3år. Den sista åldersindelningen 

är 1-6 år där de avdelningar som har en bred åldersindelning ingår.  

 

Korstabell har på ett liknande vis använts för att kontrollera ifall samband mellan eller 

inom kommun/förskola och andra variabler har förekommit. Den ojämna födelningen 

av urvalet i olika regioner har dock medfört att det inte går att göra säkra kopplingar till 

somliga av kommunerna. Informanter från två kommuner, kommun blå och aprikos, har 

dock deltagit med fler informanter och därmed går det att lättare se mönster förknippade 

med dessa kommuner.  

 

Svar på öppna frågor har bearbetats genom kodning. Kodningen har utförts genom en 

innehållsanalys där informantens utsagor har tolkats. I vissa fall har flera olika 

kategorier uppfattats inom samma svar. I dessa fall har svaret delats så att kategorisering 

har kunnat ske.  
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Presentation av data 
I resultatet används flera olika former av diagram. Dels används träddiagram som består 

av en hierarkisk struktur. Dessa används för att presentera tillhörighet mellan olika 

lager. Figur 1 nedan ger en översikt av undersökningens urval fördelat på kommun, 

förskola och avdelning.  

 

 
Figur 1: Översikt Urval Kommuner N= 9, förskolor N= 26, avdelningar N= 39 

 

Den yttre ringen representerar varje informant/avdelning, ringen innanför är de 

förskolor som informanterna uppgett och den innersta ringen är kommunen. Genom 

diagrammet blir det möjligt att se att det från kommun grön (det gröna området) finns 

tre förskolor med en informant ifrån varje förskola. Kommun Turkos (Det turkosa 

fältet) däremot representeras av två informanter från en förskola. I det här diagrammet 

representerar varje fält en enhet, men fälten kan också bestå av större kvantiteter.  Cirkel 

diagram används också för presentation av data, dessa är enkla att tolka och ger liksom 

det hierarkiska diagrammet en snabb överblick på delar och helhet. Även stapeldiagram 

används för att erbjuda visuell jämförelse mellan antal.  

 

Bokstaven ’N’ används i presentationen av resultatet. När N skrivs med versal så 

hänvisas till popultationen. I resultatet innebär detta antalet svar som inkommit på en 

fråga. När gemener används för n så hänvisas det till ett urval. I resultatet innebär detta 

antal svar på ett svarsalternativ. I den löpande texten har presentationen av resultat 

inspirerats av Marsh m.fl. rapports användning av ’N’. Forskarna har där inom parentes 

i den löpande texten skrivit ut antalet respondenter som angivit ett specifikt 

svarsalternativ i förhållande till hur många respondenter som har besvarat frågan. 

Anledning till denna typ av presentation är att det ger en lätt tillgänglig och tydlig 

presentation av informanternas svar. Till exempel har 39 informanter svarat på frågan: 

”Vem bestämmer vilka applikationer som ska installeras för pedagogiskt bruk?” 32 av 

dessa 39 informanter har valt svarsalternativet ’förskollärare.’ För att på ett enkelt sätt 

visa detta används därför i löpande text (N= 32/39) för att visa hur många informanter 

som svarat förskollärare. ”Det är vanligast att förskollärare (N= 32/39) bestämmer vilka 

applikationer som får installeras.”  
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Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
I den tidiga bearbetningen av data uppdagades flera felkällor vad gäller studiens 

reliabilitet. Felkällor som noterades var bland annat kopplade till personlig ovana att 

hantera de digitala verktyg som skulle användas för att sortera informanternas svar. Att 

sortera i ett kalkylark kan med okunskap medföra att svar angivna av en informant byter 

plats och sedan kan tyckas härstamma från en annan informant. Lyckligtvis uppdagades 

dessa felsteg relativt snabbt. Stukat (2011) menar att det är viktigt att försöka stärka 

reliabiliteten genom att testa sina resultat. I de fall som jag har gjort egna manuella 

överföringar av data har detta blivit ett oundvikligt måste då det vid flera tillfällen 

uppdagades att jag missat att ta med data. Men även tolkningsfel har gjorts där jag tänkt 

att en siffra beskriver hur många informanter som har givit information när det istället 

har rört sig om hur många applikationer från en tillverkare som förekommit. Att skriva i 

procent utifrån 15/28 istället för 15/121 blir en stor felmarginal. Samtliga av mina 

resultat har därför dubbelkollats.  

 

Undersökningens validitet handlar om hur bra frågorna i enkäten kan tänkas ge en god 

insikt i det som undersökningen har som syfte att producera resultat kring (Stukat, 

2011). I denna undersökning syftar arbetet att ta reda på vilka faktorer som styr 

avdelningarnas urval av applikationer. Enkätfrågorna är utformade kring vissa 

antaganden som gjorts kring urval av applikationer, och textsvar har i många fall 

nyttjats för att ge informanter möjlighet att själva lägga till faktorer. Däremot har inga 

frågor ställts som kan tänkas försöka motbevisa de antaganden som kan erinras från 

enkätfrågorna. I flera fall finns det också möjlighet till missförstånd. Frågorna riktar sig 

i stort in på att besvara de antaganden som gjorts och kan därmed också sägas vara 

riktade till att besvara de undersökningsfrågor som ställts. Frågan vilka de mest använda 

applikationerna är för undervisning på avdelningarna ger dock en väldigt smal bild av 

vilka applikationer som faktiskt förekommer. Det är heller inte säkert att informanterna 

vet vilka dessa mest använda applikationer är, många har undvikit att besvara denna 

fråga, andra har svarat att de ej vet. Men det är också troligt att informantens 

uppskattning om vilka applikationer är skev då det är möjligt att personens närvaro 

påverkar vilka applikationer som används mest när just hen är på avdelningen. Svaren 

ger ändock en god bild över vilka applikationer som används på avdelningarna även om 

i vilken utsträckning de används ej kan tas för absoluta sanningar.  

 

Variationen mellan antal avdelningar som har deltagit från kommunerna gör att det 

egentligen inte går att jämföra kommunerna med varandra på ett tillförlitligt sätt. Även 

avdelningarnas representation för kommunen varierar då kommunernas totala antal 

förskoleavdelningar varierar betydligt. Som exempel kan en kommun som kan sägas 

representera 12% av sin kommuns avdelningar och en annan 25% av avdelningarna 

trots att den som enbart förekommer med 12% har deltagit med betydligt många fler 

informanter i enkäten. Det blir därmed inte möjligt att generalisera svaren utanför de 

deltagande avdelningarna då urvalet ej är representativt. Trots detta är det ändå möjligt 

att i viss mån göra tolkningar där kommuntillhörighet har betydelse.   
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Resultat och analys 
Under denna rubrik kommer undersökningens resultat att presenteras tillsammans med 

en analys utifrån det teoretiska ramverket. Presentationen sker både skriftligt och med 

diagram. Den första frågeställningen som besvaras är vilka applikationer som är mest 

förekommande i undervisningen vid de förskoleavdelningar som deltagit i 

undersökningen. Därefter presenteras resultatet kring vilka faktorer som styr valet av 

applikationer. Resultatet har sorterats i kategorier som skapats utifrån de tolkade 

påverkansfaktorerna.  

 

Applikationer som förekommer mest i avdelningarnas 

undervisning 
124 applikationer har namngivits av 29 informanter i förhållande till enkätfråga 16 som 

uppmanar informanterna att uppge de upp till 5 applikationer som används mest i 

undervisning är (Se bilaga 5). Dessa applikationer har kategoriserats efter typ och 

tecknade rollfigurer. 115 av applikationerna har kategoriserat efter upphovsman. För 9 

av applikationerna har upphovsman ej varit möjlig att uppge då det varit svårt att 

identifiera vilken applikation som informanten hänvisat till.   

 

I tabellen nedan presenteras de applikationer och applikationstyper som namngivits av 

flest informanter. Babblarna och Pettson är båda kategorier av applikationer efter vilka 

tecknade rollfigurer som används. Qr-kodläsare och Teckenspråk-appar är kategorier 

som består av olika applikationer som kan användas i samma syfte. Övriga 

applikationer är enskilda titlar.  

 

Tabell 2: De mest förekommande app-titlarna och - typerna 

App-titel/-typ 
Antal informanter 

som namngivit 
appen 

Babblarna 6 

Qr-kodläsare 6 

Puppet pals 6 

Tripp trapp träd 6 

Pettson 5 

Imovie 5 

Tecken-app 5 

Bornholmslek 5 

 

De mest förekommande apparna och kategorier av appar har uppgetts av 21% av 

avdelningarna (N=6/29). Dessa är Babblarna och Qr-kodläsare och de enskilda apparna 

Puppet pals och Tripp trapp träd. De näst mest förekommande apparna är Pettson, 

Imovie, Tecken-appar och Bornholmslek vilka namngivits av 17% av informanterna 

(N= 5/29).  

 

Den andra huvudkategorin som ämnar att svara på frågan vilka applikationer 

förekommer mest i undervisning på avdelningarna är de mest förekommande 

upphovsmännen. I tabell 3 nedan presenteras vilka upphovsmännen bakom 
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applikationerna som uppges användas mest är, utifrån unika informanter och antal 

gånger applikationer med upphovsmannen har uppgetts på fråga 16.  

 

Tabell 3: De mest förekommande upphovsmännen 

Upphovsman 
Unika 
informanter 

Namngivna 
applikationer 
från 
upphovsman 

Public service 13 15 

Apple 5 9 

The barn of 
 kinder kids 

5 8 

 

Public service företagen UR, SVT och SR som ingår i koncernen förvaltningsstiftelsen 

förekommer med 15 titlar från 45% av informanterna (N= 13/29). Företaget Apple 

förekommer med 9 titlar representerade av 17% av informanter (N= 5/29). Med något 

färre titlar än Apple men med lika många avdelningar som använder företagets 

applikationer är The barn of kinder kids som förekommer med 8 titlar från 17% av 

informanterna (5/29). I tabell 1 med de mest förekommande app-titlarna och app-

typerna finns titlar från upphovsmännen Public service (Tripp trapp träd) och Apple 

(Imovie). The barn of kinder kids å andra sidan är inte representerad bland dessa. En 

möjlig förklaring till detta kan vara att att The barn of kinder kids är ett företag vars 

applikationer riktar sig till de yngsta barnen.  

 

Tabell 4: De mest förekommande app-titlarna & -typerna efter 
avdelningarnas åldersindelning 

App-titel/-typ 1-6 år  1-3 år 3-6 år  

Babblarna — 5 1 

Bornholmslek — 2 3 

Imovie — 3 2 

Pettson 3 — 2 

Puppet pals 1 2 3 

Qr läsare 1 1 4 

Tecken 1 3 2 

Tripp trapp träd 1 2 2 

n 5 14 11 

 

Det finns ett samband mellan vilka applikationer som används mest och vilka åldrar 

barnen har på avdelningen. Vissa applikationer förekommer oberoende av vilken 

åldersindelning som finns på avdelningen medan andra främst används på avdelningar 

med yngre barn (1-3år) och andra med äldre barnen (3-6år). I korstabellerna nedan 

(tabell 4 och 5) presenteras fördelningen av titlar och typer samt upphovsman på de 

olika åldersindelade avdelningarna. 
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I tabell 3 kan vi se att app-kategorierna Bornholmslek, Imovie, Puppet pals, Tecken-

appar och Tripp trapp träd är fördelade på avdelningar oavsett vilken åldersindelning.  

Medan det tycks finnas ett samband mellan åldersindelning och applikationerna Pettson, 

Qr-kodläsare och Babblarna. Pettson förekommer på avdelningar med äldre barn 1-6 år 

och 3-6 år, men inte på någon avdelning med yngre barn. Qr-kodläsare används på 

samtliga åldersindelningar men förekommer i större utsträckning på avdelningar med 

äldre barn. Babblarna förekommer däremot främst på avdelningar med yngre barn 1-

3år.  

 

Tabell 5: De mest förekommande upphovsmännen efter 
avdelningarnas åldersindelning 

Upphovsman 1-6 år 1-3 år 3-6 år 

Apple — 5 4 

Public Service 3 7 5 

The barn of kinder kids 1 7 — 

n 5 14 11 

 

I tabell 4 kan vi se en jämn fördelning av applikationer från upphovsmännen Apple och 

Public Service. The barn of kinder kids applikationer används dock främst på 

avdelningar där yngre barn finns.  

 

Resultatet visar således att applikationer från upphovsmännen Public Service, Apple 

och The barn of kinder kids används mest på förskoleavdelningarna men också att 

applikationer som Babblarna, Qr-kodläsare, Puppet pals, Pettson, Tecken appar och 

Bornholmslek förekommer på flera avdelningar. Det finns dock samband mellan 

åldersgruppering på avdelningarna och förekomst av vissa av applikationerna och 

upphovsmännen. De flesta applikationer och upphovsmän som används mest uppskattas 

dock som åldersneutrala.  

 

Organisationens ramar styr den tillgängliga appkanon 
Under denna rubrik kommer resultat som kan besvara den andra undersökningsfrågan 

besvaras. Det vill säga vilka faktorer som påverkar valet av applikationer till 

avdelningarna. Här kommer begreppen potentiell appkanon, tillgänglig appkanon och 

selektiv appkanon att användas för att beskriva resultatet. Begränsningar som tillämpas 

på den potentiella appkanon, det vill säga alla applikationer som finns, påverkar den 

tillgängliga kanons storlek.  

 

Operativsystemet påverkar den tillgängliga appkanon 

Resultatet pekar på att samtliga av de deltagande avdelningarna använder sig av Apples 

operativsystem iOS. Två informanter har uppgett att de ej vet vilket operativsystem som 

används på avdelningen. I dessa båda fall har en annan avdelning från samma förskola 

angivit iOS som sitt operativsystem, därför görs tolkningen att även de andra 

avdelningarna på förskolan använder iOS. Konsekvensen blir att förskoleavdelningarna 

är beroende av programvara som är utformad för deras operativsystem och att de går 

miste om applikationer som framtagits exklusivt till t ex Android eller Windows. Den 

potentiella kanon begränsas därmed så att den tillgängliga kanon enbart består av 

applikationer som är utformade för iOS.  
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Vidare kan vilken version av iOS som används påverka den tillgängliga kanon. En 

informant upplyser att hens avdelning har en äldre surfplatta som ej är kompatibel med 

det nya operativsystemet varpå det blir omöjligt för dem att installera nya applikationer 

som är framtagna exklusivt för de nyare versionerna av operativsystemet. I dessa fall 

kan operativsystemet medföra att gamla applikationer är de som utgör den tillgängliga 

kanon. Detta medför också att ekonomin blir styrande. För att få tillgång till ett bredare 

utbud krävs en hårdvaruuppdatering, dvs att en ny surfplatta köps in.  

 

Ekonomi och reklam styr valet av applikationer 

Som nämnts i föregående kategori kan ekonomin styra ifall avdelningarna får tillgång 

till applikationer genom nyinköp av surfplatta. Men även applikationernas prisklass 

eller betalsystem har visat sig ha påverkan på den tillgängliga kanon för avdelningarna.  

 

På frågan vad som har hindrat personalens önskade applikationer att installeras har 

priset uppgetts vara ett hinder (N= 6/9). En utav dessa applikationer som har hindrats är 

Jaramba, en applikation som har en återkommande månadskostnad. Av de 36 

informanter som besvarat frågan om vilka applikationer som får installeras utifrån 

prisgrupp och reklaminnehåll har ingen uppgett att de får installera applikationer med en 

återkommande månadskostnad (N= 0/36). Detta innebär att enbart applikationer som är 

gratis eller har en engångskostnad ingår i den tillgängliga appkanon för avdelningarna. 

Vilken prisklass som gäller skiljer sig dock mellan avdelningarna vilket visas i figur 1 

nedan. 

 

 
Figur 2: Diagram över den högsta prisklass som avdelningarna får installera. N= 36 

 

33% av informanterna uppger att de får installera applikationer som är dyrare än 101kr 

(N= 12/36) medan 14% av avdelningarna enbart får installera applikationer som är 

gratis (N= 5/36). Detta innebär att den tillgängliga appkanon varierar för avdelningarna 

beroende på de ekonomiska beslut som tagits i förhållande till inköp av applikationer.  

 

3 av de 5 informanter som uppger att enbart gratis applikationer får installeras uppger 

också att de gratis applikationerna ska vara utan reklam. För dessa informanter krymper 

den tillgängliga kanon väsentligt då många applikationer blir reklamfria genom att 
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användaren betalar för applikationen. Över lag är det dock vanligare att applikationer 

med reklam får installeras (N= 18/36) än att reklam inte får installeras (N= 15/36).  

 

Vid jämförelse mellan informanter från samma förskola upptäcktes att det saknades ett 

samband mellan förskola och valet att använda applikationer med eller utan reklam. Att 

svaren skiljer sig inom förskolorna kan tyda på att arbetslagen har fria händer att själva 

ta ställning till reklam i applikationer, att det saknas en lokal plan eller att informanterna 

ej har inblick i vilka kriterier som gäller för nedladdning av gratis applikationer.  

 

Tid styr möjligheten till nya applikationer 

Tre informanter har gett uppgifter som påvisar att tid är en faktor som styr valet av 

applikationer. Dels utgör det stora utbudet att lång tid spenderas till att leta efter och 

hitta applikationer till enskilda barn. Dels så handlar det om administrativa förseningar 

där presentkort som utlovats ej levereras och dels styr tiden genom att IT-pedagogen ej 

haft tillräckligt med tid vilket påverkat att applikationer ej har installerats.  

Kommuntillhörighet styr valen 

Resultatet visar att vilken kommun som avdelningen tillhör kan påverka valet av 

applikationer. Dels genom att somliga applikationer skattas högre lokalt och dels på 

grund av kommunala beslut om inköp av applikationer.  

 

Den sista frågan i enkäten var en öppenfråga där informanter fick uttrycks sig fritt. Här 

omnämner en informant kommunens framtida planer som kan komma att påverka den 

tillgängliga kanon för avdelningarna (N= 1/9). Informanten skriver: 

 

Vår kommun pratar om att köpa in applikationer kommunalt som 

sedan förskolor och skolor kan låna under en period. Minska 

kostnaderna samt att kommunen kan koppla applikationer till årets 

prioriterade mål. 

 

Kommunen har alltså som förslag att använda Apples tjänst för organisationer som ger 

möjlighet att köpa in stora kvantiteter av applikationer till ett rabatterat pris. Detta 

uppges göras av ekonomiska skäl men också av utbildningsskäl då prioriterade mål för 

läsåret kan kopplas till applikationerna. Vilket innebär att kommunen kan komma att 

styra riktningen för vilka applikationer som används för att uppfylla specifika mål i 

läroplanen.  

 

Kommuntillhörighet har också visat sig ha ett samband med vissa applikationers 

förekomst bland de mest använda applikationerna. Puppet Pals var en av de 

applikationer som förekom mest (se tabell 1). Samtliga informanter som namngav 

Puppet pals tillhörde dock kommun Aprikos. I figur 3 nedan visas applikationen Puppet 

pals i relation till de informanter som besvarat enkätfråga 16. Den innersta ringen 

representerar informanternas förskolor, den mellersta ringen representerar 

avdelningarna medan den yttre ringen representerar vilka informanter som namngivit 

applikationen Puppet pals. 
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Figur 2: Applikationen Puppet Pals förekomst i kommun Aprikos.  

 

Diagrammet visar att Puppet pals uppges som bland de 5 mest använda applikationerna 

av informanter i kommun Aprikos (N= 6/11) och förekommer på 4 av 6 förskolor. 

Puppet pals uppges också av informanter exklusivt från Aprikos kommun som en 

applikation som anses mer pedagogiskt användbar än andra applikationer (N= 3/9). 

Varav en informant ej uppgett den som bland de mest använda applikationerna. Puppet 

pals tolkas därmed som en högt skattad applikation inom kommun Aprikos.  

 

En selektiv appkanon utgörs av applikationer som är högre skattade än andra 

applikationer. Experter inom ett visst område är personer som enligt Fowler (1979) har 

möjlighet att påverka vilka verk som kan ingå i en selektiv kanon. I kommun Aprikos, i 

förhållande till applikationen Puppet pals uppges en IKT-grupp vara speciellt 

inflytelserik då 5 av de 6 informanterna uppger denna grupp som källa till hur 

avdelningen först kom i kontakt med applikationen. Detta påvisar att det i kommun 

Aprikos finns en speciell expertgrupp som kan påverka vilka applikationer som 

framställs som användbara.  
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Personalen styr det möjliga urvalet av applikationer på 

surfplattorna  
Resultats kategorin ’Personalen styr det möjliga urvalet på surfplattorna’ hänvisar till 

resultatet att det främst är personal på förskoleavdelningen som har bestämmanderätt att 

påverka vilka applikationer som ska installeras på surfplattan. Kategorin innefattar 

också resultatet att personalens värderingar styr det möjliga urvalet.  

 

Den som bestämmer styr valet av applikationer 

Tabell 5 visar informanternas svar på flervalsfrågan ”Vem bestämmer vilka 

applikationer som skall installeras för pedagogiskt bruk?” Dels presenteras samtliga 

svar och dels presenteras de svar där enbart en befattning uppgetts bestämma.  

 

Tabell 6: Informanters svar på vem som bestämmer vilka applikationer som ska installeras för pedagogiskt bruk. På frågan 
angavs också ett text svar ”arbetslaget” N= 39 

 Förskollärare Barnskötare Barn Chef IT-ansvarig Kommun 

n 32 20 8 6 16 4 

Exklusiva svar 6 — — 1 3 — 

 

Av tabell 5 framgår att det är flera befattningar som kan bestämma och därmed styr 

vilka applikationer som blir möjliga att installera på avdelningarnas surfplattor. En 

informant har lämnat textsvaret ”arbetslaget” som en alternativ befattning på den som 

bestämmer vilka applikationer som ska installeras (N= 1/39). Vilket tyder på ett 

kollektivt bestämmande. Även barn uppges av 8 avdelningar kunna bestämma vilka 

applikationer som skall installeras (N= 8/39).  En fjärdedel (N= 10/39) av informanterna 

uppger dock enbart en befattning som bestämmande rätt, vilket står i kontrast till det 

kollektiva bestämmandet. De befattningar som enskilt kan bestämma uppges vara 

förskollärare (N= 6/39), IT-ansvarig personal (N= 3/39) och Chefer (N= 1/39). 

 

Enligt tabell 5 är det vanligast att förskollärare (N= 32/39) är en av de befattningar som 

bestämmer. Barnskötare (N= 20/39) och IT-ansvarig personal (N= 16/39) är också 

bland de mest frekvent förekommande. Vid jämförelse mellan informanternas svar 

uppmärksammades ett samband mellan barnskötares bestämmanderätt och 

förskollärares. I samtliga fall då barnskötare (N= 20/39) uppgavs bestämma uppgavs 

även förskollärare. Somliga avdelningar har dock inte denna jämna maktfördelning i 

valet av applikationer. 12 av de 32 informanter som uppgett förskollärare som den som 

bestämmer har inte uppgett barnskötare och hälften av dessa 12 uppger att förskollärare 

har ensamrätt att välja applikationer som läromedel. 

 

Termen bestämma kan i viss mån vara missvisande ifall den uppfattas som något som 

görs på egen hand. I de svar där barn uppges bestämma har andra befattningar uppgetts 

samtidigt. Två av de informanter som svarat att barnen kan bestämma vilka 

applikationer som ska installeras (N= 2/8) har även uppgett att barn önskat installera 

applikationer som ej installerats på grund av applikationernas innehåll. Detta kan därför 

tolkas som att barnen snarare ’är med’ och bestämmer och att de därmed ej kan 

bestämma att installera vilka applikationer som helst.  

 

Det indikerar också att den tillgängliga kanon på avdelningarna främst styrs av 

personalen och att på de flesta förskoleavdelningarna är det personalen som styr den 

tillgängliga kanon för barnen. Den eller de personer som bestämmer vilka applikationer 

som skall installeras kan därmed anses ha en stark påverkan på den tillgängliga kanon.  
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Personalens syften styr valen  

Syfte med applikationer diskuteras med få undantag på avdelningarna. Enbart två 

informanter uppger att syfte ej diskuteras (N= 2/39). Den ena av informanterna har dock 

uppgett flera syften som styr valet av applikationer, vilket indikerar att även om det ej 

diskuteras så kan det ändå finnas syften som styr valet av applikationerna. I figur 

3nedan illustrerar informanternas svar om vilka syften som styr valet av applikationer. 

 

 
Figur 3: Syften med val av applikationer. N= 39.  

 

92% av informanterna uppger språkutveckling som bakomliggande syfte med 

applikationerna (N= 36/39) och 49% att ge tillgång till barnens modersmål (N= 19/39). 

Det kan därmed sägas finnas en strävan på avdelningarna att arbeta med barnens språk 

och kommunikation vilket framgår i ett av de textsvar som lämnas på enkätfrågan där 

det sociala och samspel lyfts som ytterligare syften till val av applikationer. Att 

applikationsval styrs av syftet att arbeta tematiskt framgår också tydligt med 85% av 

svaren (N= 33/39) likväl som ämnesspecifika syften 77% (N= 30/39) även detta 

förtydligas i text-svar på frågan där olika ämneskategorier preciseras som matematik, 

teknik och naturkunskap (N= 1/39). Även dokumentation lyfts som ett syfte i text 

svaren (N= 1/39). Den låga andelen som uppger att kompensera hemmen är ett syfte 

med applikationsvalen (N= 2/39) kan indikera att barnen uppskattas ha tillräckligt med 

erfarenheter av applikationer i sina hem eller att detta är något som ej behövs 

kompenseras.  

 

De syften som styr valen av applikationer är därmed främst att bidra till tema arbete, 

utveckla språket och att bidra till ett ämnesspecifikt lärande. Men syftena varierar och 

beroende på vilken avdelning och deras pågående arbete kan syftena också förmodas 

skifta över tid. Det är därmed personalens syften med applikationerna som styr valet av 

applikationer.   
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Personalens värderingar styr valet av applikationer 

De flesta avdelningar diskuterar syften med användning av applikationer. Och en stor 

andel av avdelningarna testar också applikationerna innan barnen får ta del av dem. I 

figur 4 visas fördelningen av 39 informanters svar kring testning av applikationer.  

  

 

 
Figur 4: Diagram över vem som utför testning av applikationer N= 39 

 

Endast 1 avdelning uppger att barnen testar applikationer på egen hand (N= 1/39) och 8 

uppger att barn och personal testar vissa applikationer tillsammans (N= 8/39). Däremot 

testar de flesta avdelningar applikationer innan barnen får prova dem (N = 30/39). I 7 av 

dessa 30 uppger att de använder en mall. Dessa 7 kan antas utgå ifrån sin mall för att 

avgöra vilka applikationer som passerar testningen. Resterande personal (N= 31/39) kan 

därför antas utgå ifrån mer personliga värderingar och uppfattningar om vad som anses 

vara en passande eller en bra applikation för undervisning. Personalens värderingar styr 

därmed vilka applikationer som passerar testningen.  

 

Alla applikationer testas inte, en del stoppas innan de installeras. Några av dessa är 

önskade av barn på avdelningarna. Wow, Star wars och minecraft är applikationer som 

har hindrats likväl som ”olika/vanliga spel som barnen använder hemma”. Anledningar 

till hindren har uppgetts av informanterna och svaren har kategoriserats utifrån de 

värderingar som uttryckts.  

 

• Spela kan barn göra hemma (N= 1/6). 

• Applikationen anses opassande för förskolan (N= 1/6).  

• Förskolan behöver ej appen/arna just nu (N= 1/6). 

• Applikationen innehåller våld (N= 1/6) 

• Personalen vet inte hur de skall använda applikationen (1/6). 

• Applikationen anses ej vara pedagogiskt användbar (N= 3/6)  

 

För att barns önskade applikationer ska installeras krävs således att de inte innehåller 

våld, inte är spel, uppfattas som passande för förskolan och föreslås vid rätt tidpunkt. 

Dessutom så ska applikationerna förstås av personalen och uppfattas som pedagogiskt 

användbara. Men vilka applikationer är då pedagogiskt användbara i förskolan? Och 

vad är det som gör att applikationerna uppfattas som pedagogiskt användbara?  

Barn och personal, 8 

Barn, 1 

Personal, 30 
Med Mall, 7 

Utan mall, 23 
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24 informanter har namngett en applikation som de anser vara mer pedagogiskt 

användbar än andra applikationer (N= 24/39). Som exempel lyfts följande applikationer 

fram av flest informanter (För full lista se bilaga 6); 

  

• ”Book creator” (N= 6/24) följt av  

• ”Puppet pals” (N= 3/24),  

• ”Bornholmslek” (N= 2/24),  

• ”Pic collage” (N= 2/24) samt  

• ”Takk” (N= 2/24).  

 

Informanterna motiverade också vad det var som gjorde applikationen mer användbar 

än andra applikationer. Efter en kategorisering av dessa motiveringar har följande 

kategorier som beskriver vilka värderingar som är förknippade med pedagogiska 

applikationer.  

 

1. Den kan användas för dokumentation och reflektion av/med barn och vuxna (N= 

5/24) 

Ex: Bra till dokumentation, används vid pedagogisk dokumentation, 

återkoppling med barnen, kan användas för att se lärprocesser.  

2. Den kan användas vid utvecklingssamtal (N= 2/24) 

3. Den kan användas av barnen i skapande aktiviteter (N= 5/24) 

Ex: Skapa egen berättelse, bok, vara med i film 

4. Den kan användas till specifika ämnesområden (N= 9/24) 

Ex: Hållbar utveckling, programmering, matematik 

5. Den kan användas för att bidra till samspel och delaktighet (N= 4/24) 

Ex: Vänta på sin tur, låter barnen vara delaktiga, samarbete 

6. Den är användarvänlig (N= 8/24) 

Ex: Enkel för barnen att använda, tydlig, lätt att arbeta med  

7. Den bidrar till lärande för både barn och vuxna. (N= 7/24) 

Ex: Barnen lär sig hantera plattan, barnen får tänka och använda material till, 

lär både barn och vuxna.  

 

Det som anses göra en app pedagogisk är därmed attt den kan användas i det dagliga 

pedagogiska arbetet, att den är användarvänlig eller har en specifik ämnesinriktning. 

Det kan också innebära att appen möjliggör skapande aktivitet eller engagerar barnen i 

samspel. Lika väl som att applikationen kan användas för dokumentation och reflektion 

tillsammans med vuxna och barn eller för att visa upp verksamhetens innehåll vid 

utvecklingssamtal. 

 

Personalen som bestämmer vilka applikationer som skall installeras och personal som 

testar applikationer gör detta utifrån sina värderingar uppfattningar om vad som är en 

bra och passande pedagogisk applikation att använda i undervisningen. Då få har en 

mall att utgå ifrån vid testning är risken att de värden som utgås ifrån är personliga 

värderingar och uppfattningar från den eller de som bestämmer vilka applikationer som 

får installeras. Men innan en applikation testas eller ens installeras måste personalen bli 

medvetna om att den finns. 
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Källan till information om applikationer styr val av applikationer 
Resultatkategorin ’kollegor och digitala resurser styr vilka applikationer som 

informanterna kommer i kontakt med’ bygger på data insamlad från två liknande 

enkätfrågor. Den ena hänvisar till hur avdelningarna kommer i kontakt med nya 

applikationer och den andra hänvisar till hur avdelningarna har kommit i kontakt med de 

namngivna applikationerna som används mest i undervisningen. Nedan presenteras 

först resultatet kopplat till avdelningarnas kontakt med nya applikationer och därefter 

hur de först kom i kontakt med de mest använda applikationerna. 

 

Figur 5 visar informanternas svar i ett cirkeldiagram. Rubriken ”annan” är utlyft från 

cirkeln och visar de svarsalternativ som uppgavs av 10 informanter eller färre.  

 

 
Figur 5: Källor som används vid val av nya applikationer. N= 39 

 

Det vanligaste sättet är att få tips från kollegor och praktikanter (N= 27/39), 

Inspirationsträffar för IKT (N= 24/39) är också vanligt förekommande. Minst populär är 

kommunens lista vilket kan indikera att de flesta avdelningar väljer applikationer på 

egen hand och inte genom ett app-bibliotek som kommunen tillhandahåller. Vidare 

visar informanternas svar att avdelningarna söker information via olika digitala kanaler 

så som Facebookgrupper (N= 17/39), hemsidor som recenserar appar (N= 16/39) och 

genom att söka i appbutiken (N= 20/39).  

 

Svarsalternativet ”hemsidor som recenserar appar” följdes av en följdfråga. Av de 16 

som kryssat för att de kom i kontakt med applikationer via sådana hemsidor har 14 

besvarat följdfrågan. Resultatet presenteras i tabellen nedan.  

 

Tabell 7: Svar på vilka hemsidor som används som källa för applikationer. N= 14 

 Pappas 
appar 

Skol-
appar 

Förskole-
burken 

Kommunens 
förskoleblogg 

SPSM Google 
sökning 

Facebook Minns ej 
namnet 

n 13 1 1 1 1 1 1 1 

 

Kollegor och 
praktikanter; 27

Ikt träff; 24

App butik; 20

Facebookgrupp; 
17

Hemsida; 16 Ikt ansvarig; 
16

Forskning; 10

Barnen tipsar; 
7

Föräldrar tipsar; 
7

Kommunens lista; 3

Annan; 27

Källor som används vid val av nya applikationer

Textsvar: Föreläsningar; Laddar hem det som ser intressant ut; Litteratur; Pappas-appar
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 ”Pappas Appar” (N= 13/14) uppges av alla utom en informant som svarar att hen ej 

minns namnet på hemsidan (N= 1/14). Ytterligare en person uppger Pappas appar som 

källa men då i svarsalternativet ”Annat” på huvudfrågan (N= 1/39). Det innebär att 36% 

av informanterna uppger att hemsidan pappas appar används som en källa för 

applikationer (N= 14/39). Men pappas appar är inte den enda hemsida som omnämns i 

textsvaren. Andra källor är SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten), 

Förskoleburken (en blogg som tipsar om material till förskolor), Kommunens 

förskoleblogg, Skolappar (En hemsida som rekommenderar applikationer till skolan), 

Google sökningar och facebookgrupper. Resultatet visar därmed att digitala resurser 

används för att komma i kontakt med nya applikationer och att Pappas Appar är en 

vanligt förekommande resurs tillsammans med App butiken och facebookgrupper.  

 

Figur 6 visar hur informanterna uppger att de har kommit i kontakt med de 

applikationer som de uppgett som mest använda. 29 informanter har bidragit med 

information på frågan i förhållande till 124 applikationer. Till vissa applikationer har det 

funnits förekommit mer än ett svar. Svaren har kategoriserats genom att liknande svar 

har samlats under en och samma rubrik. Kategorin utbildning innefattar t ex 

Föreläsningar, IKT-, Ipad- och Teckenspråksutbildning. 

  

1. Utbildning (Föreläsning, IKT-utbildning, Tecken-utbildning) 

2. Appbutik (Ex:appbutiken, appstore, sökning i appstore 

3. Erfarenhet (Har inte den alltid funnits?, egen erfarenhet,)  

4. Kollega (Student, kollega, kollega på annan förskola) 

5. Sökning (Sökte på programmering, googlade, sökte på små barn) 

6. Media (Ex: Tv, bok, tidningsartikel, internet tips, Facebook, pappas appar) 

7. Barn/ Föräldrar (Barn, Föräldrar) 

8. Förinstallerad (Fanns i ipaden, standardutbud) 

9. IKT-grupp (Ikt-grupp inom kommunen, It-pedagogerna, IT ansvarig, ikt-

nätverk,) 

10. Chef 

11. Apt 

12. Vet ej 

13. Kommunen 

   

Figur 6 nedan visar fördelningen av svaren. I Rubriken ”annan” samlas de svar som har 

3 svar eller färre.  
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Figur 6: Källor angivna i förhållande till de mest använda applikationerna. N= 129 

 

I förhållande till följdfrågan om hur avdelningarna kommit i kontakt med de mest 

använda applikationerna har informanternas textsvar kategoriserats i 14 kategorier. 

Även i denna sammanställning visar det sig att kollegor och appbutiker har betydande 

inflytande över valet. Även specifika Ikt-grupper har stor inverkan på hur avdelningarna 

kommer i kontakt med applikationerna. Bland de applikationer som används mest har 

källor som facebook och pappas appar haft en marginell styrning över (N= 1/129) 

 

Övergripande resultat 
De 39 kommunala förskoleavdelningarna har lämnat uppgifter som varierar kring val av 

applikationer och kring vilka applikationer som de använder mest i undervisningen. 

Ingen förskoleavdelning kan sägas ha tillgång till hela den potentiella appkanon och den 

tillgängliga appkanon varierar beroende på organisationens ramar, personalens 

didaktiska val och de källor som information kring applikationer inhämtas ifrån. Barnen 

har litet inflytande i vilka applikationer som väljs och deras tillgängliga appkanon 

begränsas i de flesta fall till de applikationer som finns tillgängliga på surfplattan. På 

lokal nivå kan det förekomma en selektiv appkanon som påverkas av lokala experter. 

Somliga applikationer uppskattas också som mer pedagogiskt användbara än andra 

utifrån kriterier som att de är lätta att använda och kan användas för dokumentation eller 

för ämnesspecifikt lärande eller skapande aktivitet.  

 

 

  

Kollega, 32
App butik, 14

Ikt-grupp, 22

Sökning, 10

Vet ej, 14 Utbildning, 14
Chef, 1

Barn & …

Apt, 3

Kommunen, 1

Förinstallerad, 2

Annan, 9

Källor till de namngivna applikationerna
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Diskussion 
Under denna rubrik kommer först en kritisk diskussion kring undersökningens metod att 

föras. I diskussionen kommer vilka steg i metoden som har fungerat bra och vilka som 

fungerat mindre bra att reflekteras och granskas. I den andra delen kommer det föras en 

kritisk reflektion kring det övergripande resultatet och hur det står sig i förhållande till 

tidigare forskning och vilka implikationer den kunskap som undersökningen bidrar med 

kan tänkas få för praktiken.  

 

Metoddiskussion 

Enkätens utformning 

En informant har lämnat återkoppling på enkätens utformning. I denna återkoppling 

framgår att enkäten uppfattades som enformig, med många liknande frågor. Bryman 

(2011) menar att tråkiga enkäter medför en större risk att informanter väljer att avbryta 

innan de slutför enkäten. Det är dock en högre risk, enligt Bryman, att de som svarar på 

enkäten blir ouppmärksamma och bara kryssar i utan att sätta sig in i frågorna. I min 

mening finns en möjlighet att det också kan uppfattas som respektlöst mot de personer 

som frivilligt ger av sin tid för att bidra med kunskap. De som fyllde i samtliga 5 av de 

mest använda applikationerna på enkätfråga 16, fick 5x3 frågor att fylla i. Den 

information som samlats in via dessa följdfrågor har dock bidragit med information som 

varit mycket användbar för undersökningen. Vidare visar den bortfallsanalys som 

utförts ett större samband mellan de som inte har besvarat enkätfråga 16 och de som ej 

besvarat den näst sista frågan än mellan de som fyllt i alla fem mest använda 

applikationerna. Det kan därför vara troligt att informanter som ej besvarat de sista 

öppna frågorna ej haft information att dela med sig av kring dessa frågor.  

 

I bearbetningen av enkätsvaren upptäcktes även att möjliga tolkningsfel kan begås. 

Istället för att dela upp pris på applikationer och reklam så skrevs dessa svarsalternativ 

ihop. Det kan bidra till att ”Gratisapplikationer med reklam” förväxlas med 

”Gratisapplikationer utan reklam”. Bryman (2011) poängterar att det är viktigt att hålla 

svarsalternativen så okomplicerade som möjligt och att undvika negationer i den 

möjligaste mån. Frågan blev dubbel när svarsalternativen skrevs ihop. Ett starkare 

resultat hade kommit ur att dela upp frågan i två. En som berörde reklam och en som 

berörde applikationers prissättning.  

 

Distribution 

Enkäten och ett påminnelsemail skickades till 92 chefer, en tredjedel bekräftade att de 

fått påminnelse mailet. Enkätsvaren ökade markant med den extra påtryckningen, men 

den uppdagade också att det var väldigt många som möjligen antingen inte fått eller inte 

läst de utskickade e-breven.  På samma gång bekräftade chefernas svar att det var ett 

gott beslut att vända sig till cheferna i första hand och inte till förskolorna direkt. 

Speciellt då de flesta som avböjde gjorde detta av hänsyn till sina anställda som under 

perioden var hårt belastade. En inspelad föreläsning av Göran Fransson (2013) vid 

Högskolan i Gävle lyfter att det är viktigt att inte belasta fältet, det vill säga förskolorna, 

i onödan då tanken med undersökningar är att bidra med någonting. Enkäten hade 

kunnat distribueras via sociala medier istället, vilket hade medfört en mer frivillig insats 

från deltagande informanter. Däremot hade resultatet blivit vinklat då enbart personer 

som faktiskt använder sig utav sociala media hade besvarat den och mina slutliga 

resultat hade haft en helt annan bild. Min undersökning kan, trots ett stort bortfall av 



 

38 

 

informanter på grund av tekniska omständigheter, chefers omtanke om sina arbetare och 

förskolepersonals fria viljor, anses välkomna information oavsett vilket intresse som 

finns för att arbeta med applikationer. 

 

Etiska dilemma 

Användning av online-enkät som insamlingsmetod visade sig också medföra ett etiskt 

dilemma som i efterhand har kommit att bli en ovärderlig lärdom för mig. Enkättjänsten 

som användes för att samla in data registrerade även enkätsvar som ej fullbordades. 

Något som upptäcktes några dagar in i resultatbearbetningen. Ifall detta ej upptäckts 

hade resultatet presenterat information ifrån informanter som börjat fylla i enkäten men 

sedan stängt webbläsaren. Förvisso meddelas informanterna om att genom att trycka på 

starta enkäten så ger de sitt samtycke att delta i studien. Men en avbruten online-enkät 

skulle kunna likställas med en ej inskickad postenkät och att ta med svar från en sådan 

skulle vara likvärdigt med att bortse ifrån informanternas rätt att dra tillbaks sitt 

samtycke. I kalkylbladet benämndes de fullbordade enkäterna med ”Sant” och de 

ofullbordade med ”Falskt”. Vid upptäckten raderades samtliga ej slutförda enkätsvar 

från kalkylbladet och resultatet omarbetades efter de uppdaterade uppgifterna  

Teoretisk utgångspunkt 

Kanon som analysverktyg har fyllt en god funktion där urvalsprocessen framträder 

tydligt. Speciellt Fowlers fyra kanonbegrepp har fungerat bra för att påvisa det slutligt 

möjliga urvalet av undervisnings-applikationer för barn och personal i förskolan. Den 

teoretiska begreppsapparaten kan möjligen användas för att i förskolors verksamheter 

belysa det möjliga utbudet av applikationer för undervisning. Och ge ett stöd att 

diskutera vilka kriterier som passar inom den egna verksamheten samt vilka hinder som 

påverkar valet av applikationer.  

 

Resultatdiskussion 

Didaktisk kvalitet, pedagogiska applikationer och kanon 

Enkätundersökningen har i likhet med Blackwell m.fl. (2016) undersökning visat att de 

applikationer som förekommer i undervisning består av ett varierat utbud. Blackwell 

m.fl. menar att synen på kvalitet i applikationer ej var överensstämmande då enbart 12% 

uppgav att de använde den mest namngivna applikationen. I föreliggande undersökning 

är det istället 21% överensstämmelse på 4 olika applikationer, vilket enligt Blackwell 

m.fl. resonemang skulle innebära en större samsyn på vad som utgör applikationer som 

är passande för undervisning och håller en god kvalitet. Då överenstämmelsen i 

förhållande till upphovsman utifrån informanternas svar är 46% kan även detta tyda på 

att avdelningarna har en mer samstämmig syn på vilka företag som producerar 

applikationer av bra kvalitet. Även Asplund Carlssons (1993) undersökning av vilka 

böcker som lästes i förskolan visade på ett varierat urval, men där vissa författare, titlar 

och boktyper förekom mycket mer frekvent än andra och därmed tolkades som en 

kanon.  

 

Men kan verkligen ett utbud av applikationer som används i undervisning säga något 

om hur lärare och annan personal på förskoleavdelningar uppfattar applikationers 

kvalitet? I förhållande till en litterär selektiv kanon är svaret ja. I förskolor uppskattas 

klassiska sagor som förmedling av god kvalitet (Simonson, 2004) och god kvalitet 

uppfattas som en förutsättning för att en bok ska överleva i kanon (Bloom, 2000). 
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Samtidigt anses de värderingar som kanon består av vara avgörande för ifall det ens är 

möjligt för ett verk att bli en del av en selektiv kanon (Lundahl, 2009). I Nilsson och 

Simonson undersökningar visas det att det kan ta tid för ett kanoniskt verk att etablera 

sig då de lyfter fram den författare som Asplund Carlsson ett decennium tidigare 

förvånades över ej fanns representerat i större utsträckning. Författarskapet var väl 

omtalat i barnboksforskningen. Så om värderingar och forskning påverkar de val av 

applikationer som görs så är det möjligt att det med tiden bildas en selektiv appkanon i 

förskolan. I undersökningen uppgav 30% eller mer att den applikation de ansåg vara 

mer pedagogiskt användbar än andra applikationer var användarvänlig, bidrog till 

lärande och kunde användas för specifika ämnesområden. Dessa uppfattningar stämmer 

överens med vissa av de kriterier som forskning uppger för en passande applikation för 

undervisning. Att de skall kunna användas autonomt av barnen och att de skall ha ett 

lärandemål och kunna bidra till lärande (Papadakis, chau). Och då undersökningens 

resultat visar att minst en applikation har kanonisk status på lokal nivå och denna 

applikation förekommer i forskning kanske det enbart är en tidsfråga innan den blir del 

av en mer vidsträckt kanon. 

 

Barn skulle kunna vara med och styra mer kring val av applikationer 
för undervisning 

I resultatgenomgången är det ett resultat som är icke-existerande. Nämligen att barn styr 

valet av applikationer. Det finns tecken på att viss styrning från barnens sida sker. Som 

exempel kan nämnas att 1/124 applikationer har tipsats av ett barn eller att 8/39 

informanter uppger att barn kan vara med och bestämma vilka applikationer som 

installeras. Men barnens tillgängliga appkanon utgör i de flesta fall det urval som finns 

att tillgå på surfplattan. Barnens inflytande utifrån egna erfarenheter och intressen tolkas 

utifrån resultatet begränsas av personalens värderingar och uppfattningar om vad som 

utgör en pedagogiskt användbar applikation. Mertala (2016) påvisar att barns 

erfarenheter kring applikationer tycks förknippade med spel och möjligen är det här som 

dilemmat föreligger. Spel som uppges ha föreslagits av barnen uppfattas som icke-

pedagogiska. Även Marklunds (2015) undersökning visar att lek och spel är ord som 

inte tycks uppfattas som positivt i förhållande till surfplattor i förskolans verksamhet. 

Istället tycks användning av surfplattan uppfattas som ett hot mot den traditionella leken 

(Marklund, 2015). Ifall plattan ses som ett hot är distanseringen från spel och lek i 

förhållande till surfplattan förståelig. Men istället för ett hot mot leken så skulle 

surfplattan kunna ses som nya möjligheter för leken. I förhållande till den digitala leken 

har Marsh m.fl. (2016) funnit samma kategorier som i traditionell lek. Laidlaw och 

O’mara (2012) lyfter att gränsen mellan det fysiska och digitala rummet kan vara mer 

flytande och lek i det fysiska rummet och i surfplattan kan ske simultant. I en tillåtande 

miljö där surfplattor kan användas lika fritt som annat material finns därför en potential 

att lek i och runt surfplattan kan bidra till en didaktik där den digitala tekniken 

integreras och används på ett sätt som står närmare de värden som förknippas med 

förskolans undervisning. Där lek, barnens intressen och lärares medutforskande står i 

centrum och läraren använder de lärsituationer som uppstår i ett här och nu (Skolverket 

u.å). Selander (2017) menar att lärare i dagens samhälle med en snabb förändringstakt 

behöver följa tidens och teknologins skiftningar och inte sträva efter att hålla fast vid 

enbart det som är bekant. 

  

Men kanske är det inte så enkelt. Organisationens ramar är också med och styr urvalet 

och förskolan har inte den en-till-en fördelning som många skolor har som skulle kunna 
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möjliggöra en firare användning av surfplattan i förskolan. Istället ligger ett genomsnitt 

på 1/13 enligt skolverkets rapport och då detta är ett genomsnitt kan det tänkas att vissa 

förskoleavdelningar har fler och andra färre surfplattor. Dessutom kan en konkurrens 

uppstå mellan administrativ användning, användning för undervisning och barnens fria 

användning. Hillström Wallden (2014) lyfter att konkurrens om surfplattan på ett tydligt 

sätt uppstod då läraren skulle ta med surfplattan hem. Barnens medvetenhet om tiden 

som var förknippad med surfplattans användning och personalens schema visade sig i 

en oro att inte hinna använda surfplattan innan personalen slutade för dagen. Inköp av 

fler surfplattor är såklart en lösning, men organisationens ekonomiska ramar styr och 

inköp innebär inte enbart fler surfplattor. Det innebär också en fråga om vilka 

applikationer som på denna/dessa nya surfplattor skall finnas. Lösningen kan finnas i att 

spara pengar genom att kommunen köper in applikationer och öppnar ett digitalt app-

bibliotek. Den tillgängliga kanon och avdelningarnas möjlighet till styrning av 

applikationsurvalet kan i en sådan lösning begränsas till ett smalt urval. Men vinster kan 

vara både ekonomiska och tidsbesparande. Att använda ett bibliotek behöver inte heller 

innebära att samtliga applikationer behöver lånas. Liksom med böcker kan en del av 

förskolans applikationsutbud vara sådana som köps in permanent. Genom att ge barnen 

större inflytande i val och testning av applikationer skulle den administrativa 

tidsåtgången kunna utgöra undervisningssituationer där barnen får möjlighet att 

tillsammans med personalen vara delaktiga och tycka till om de applikationer som väljs 

för undervisning. Det ger också ypperliga tillfällen att skapa förutsättningar för lärande 

rörande ekonomi och i applikationer förmedlade värden. 

 

Slutsatser och utvecklingsområden 
 

De slutsatser som kan dras från studien är att många variabler spelar in i hur det möjliga 

urvalet av applikationer kan se ut. Den sociala påverkan på vilka applikationer som 

avdelningarna kommer i kontakt med är stor och då den sociala interaktionen idag även 

innefattar resurser online blir erfarenhetsbasen större. Men att komma i kontakt med 

applikationer innebär inte att de installeras. Först måste de uppfylla de krav som finns 

på avdelningen. Finns applikationen tillgänglig för Ios, är den gratis, finns det våldsamt 

innehåll eller innehåll som strider mot läroplanens värdegrund, passar den in i det 

pågående temaarbetet, är den anpassad för målgruppen? Frågornas innehåll varierar 

beroende på vilken avdelning som personalen arbetar på. För vissa innebär det att fråga 

en kollega om denna applikation är okej att installera. 

 

En annan slutsats som kan dras av undersökningen är att det på lokal nivå kan talas om 

en selektiv kanon. Där en specifik IKT-grupp har inflytande över vilka applikationer 

som används på avdelningarna. Applikationen Puppet pals kan anses vara en 

applikation som är högt skattad och den förekommer i forskningsartiklar och på 

rekommendationshemsidor som tipsas av skolverket.  

 

Undersökningen ger ingen fullständig bild av urvalet på förskolorna. Att fråga efter de 5 

mest använda applikationerna ger ingen uttömmande bild. Att istället begära ut en lista 

av förskolors installerade applikationer och jämföra innehållet skulle ge en mer 

tillförlitlig bild. Vidare vore det, i och med den riktning som kommuner tar att göra 

massinköp av applikationer, intressant att undersöka vilka applikationer som finns i 

kommuners app-bibliotek och vilken granskning som görs av dessa applikationer.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Översikt urval  
Diagrammet visar urvalets spridning. Den inre ringen representerar kommun, den 

mellersta förskolor och den yttre ringen representerar avdelningarna som informanterna 

bidragit med data kring. Observera att grå kan ingå i någon av de andra kommunerna då 

grå valt att ej nämna vilken kommun som avdelningen är verksam i.  

 

 
 

  



 

ii 

 

Bilaga 2: Informationsbrev till förskolechef 

Hej förskolechef i ____ kommun! 

Vilket material vi väljer att köpa in och använda oss av i förskolan påverkar de förutsättningar vi 
ger barnen att lära. Surfplattan har blivit ett vanligt pedagogiskt verktyg i förskolorna i Sverige 
men kunskapsområdet kring urval av applikationer och hur dessa väljs ut är fortfarande tunt. 
De kommunala förskolorna i er kommun ges nu möjlighet att bidra genom att delta i en 
enkätundersökning.  

Amanda heter jag och skriver mitt examensarbete i didaktik om surfplattan i förskolan. Syftet 
med mitt examensarbete är att undersöka vilka applikationer som är vanliga och önskvärda i 17 
kommuners kommunala förskolor i Sverige och vad det är som styr applikationsurvalet. Frågor i 
enkäten berör de mest använda applikationerna på avdelningen, vilka applikationer som önskas 
användas av barn och personal samt vilka faktorer som påverkar vilka applikationer som väljs. 
Enkäten är utformad för att även förskolor som saknar surfplatta skall kunna besvara den.  

Jag hör av mig till dig som förskolechef för att komma i kontakt med personal från de förskolor 
du är ansvarig för. Om intresse finns är jag intresserad av att få svar på en enkät per 
avdelning. Beräknad tidsåtgång för att fylla i enkäten är ungefär 10-15 minuter. Enkäten är 
elektronisk och kan besvaras via en dator, surfplatta eller smartphone. (Hör av er om ni vill ha 
pappersformat så skickar jag enkäten och frankerat svarskuvert.) Det går även bra att höra av 
sig med andra frågor. 

I undersökningen följer jag forskningsetiska regler (https://publikationer.vr.se/produkt/god-
forskningssed/). Att bidra i enkäten är helt frivilligt och om deltagarna ångrar sig efter inskickad 
enkät går det bra att inom en viss tid höra av sig om ändringar eller ta tillbaks hela sitt 
deltagande. Enkäterna kommer att publiceras tillgängligt för allmänheten men förskola och 
avdelning samt kommun kommer att ges påhittade namn i publiceringen. Enkätsvaren kommer 
att förvaras så att ingen obehörig kommer kunna ta del av dem och lämnas vid examination över 
till Högskolan i Gävle som förvarar och efter en tid raderar dem efter sina rutiner. 

 

Jag är tacksam om du vill vidarebefordra medföljande informationsbrev till samtliga av dina 
ansvarsförskolors avdelningar. I brevet finns också en länk till enkäten ifall de önskar delta.  
 
Sista dag för inlämning av enkät är 24 oktober. 

 

Med vänlig hälsning 
Amanda Pinaitis Karlsson 
xxxxxxx@student.hig.se 
07xx xx xx xx 

 

Handledare   
Davoud Masoumi  
davoud.masoumi@hig.se  
Högskolan i Gävle 

  

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
mailto:xxxxxxx@student.hig.se
mailto:davoud.masoumi@hig.se
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Bilaga 3: Informationsbrev till avdelningarna 
 

 Västerås, 12/10 2017  

 
Hej!  

Varje avdelning på er förskola erbjuds här att delta i en enkät där ni får bidra med 

information kring val av applikationer till surfplattor i förskolan. Vilka applikationer som ni 

och barnen önskar använda samt vilka applikationer som används mest på avdelningen. Har 

ni ingen surfplatta får ni gärna fylla i enkäten ändå, då era erfarenheter och tankar också 

bidrar till kunskapsområdet. Amanda heter jag och skriver mitt examensarbete i didaktik om 

surfplattan i förskolan. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilka applikationer 

som är vanliga och önskvärda i 17 kommuners kommunala förskolor i Sverige och vad det 

är som styr applikationsurvalet.  

 

I undersökningen följer jag forskningsetiska regler (https://publikationer.vr.se/produkt/god-

forskningssed/). Det innebär att ert deltagande är frivilligt och att ni även efter att ni gett ert 

samtycke att delta har rätt att dra tillbaks samtycket. Informationen som ni lämnar kommer 

att förvaras så att obehöriga ej kan ta del av det. I samband med min examination lämnas 

allt material över till högskolan i Gävle som kommer att förvara dem enligt sina rutiner och 

efter en tid kommer de att förstöras. Förskola, avdelning och kommun kommer i den 

publicerade slutprodukten att presenteras med påhittade namn. Detta är för att det inte skall 

gå att identifiera vem det är som har svarat vad. 

  

Ifall ni önskar ta tillbaks ert samtycke är detta möjligt fram till senast 7 dec, med 

förutsättning att ni fyllt i kommun, avdelning och förskola. Efter detta datum är det ej 

möjligt att ta bort information då arbetet lämnas över till opponent.  

 

Enkäten går bra att fylla i som arbetslag eller om ni utser en representant för avdelningen. 

Förbered er gärna genom att fundera kring vilka de 5 mest använda applikationerna är. 

Applikationerna som är av intresse är de som ni använder i undervisningen/pedagogiska 

verksamheten med barnen. Beräknad tidsåtgång är ca 10-15 min.  

 

Ni behöver internetanslutning och en dator, surfplatta eller smartphone för att fylla i och 

lämna in enkäten. Vid frågor om enkäten, eller om ni vill ha en papperskopia istället hör av 

er till Amanda. Jag skickar även med kontaktuppgifter till min handledare Davoud 

Masoumi vid högskolan i Gävle.  

 

Sista svarsdag för enkäten: 24 oktober!  

Länk till enkäten: https://kwiksurveys.com/s/uqIvumFc  

 

Med vänlig hälsning  

Amanda Pinaitis Karlsson Förskollärarstudent vid Högskolan i Gävle  

 

Amanda:     xxxxx@student.hig.se 07xx xx xx xx 

Handledare Davoud Masoumi: davoud.masoumi@hig.se 

  

mailto:xxxxx@student.hig.se
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Bilaga 4: Påminnelsebrev 
 

Hejsan! 

 

den 12-13 oktober skickade jag ut ett mail till dig som förskolechef och erbjöd dina 

ansvarsförskolor att delta i en enkätundersökning om surfplattan i förskolan. Den 24 

oktober är sista svarsdagen för enkäten. 

Då jag hittills fått väldigt få svar på enkäten skulle jag önska att du svarar på detta mail 

så att jag vet ifall du fått mitt utskick eller om de automatiskt hamnar i er skräppost. :)  

 

Skriv gärna med hur många avdelningar som finns på dina ansvarsförskolor och ifall du 

vidarebefordrat det bifogade brevet till era förskolor eller inte.  

 

(Ifall du inte vill agera som mellanhand tar jag gärna emot mailadresser så att jag kan 

kontakta förskolorna personligen.) 

 

Tack för din tid, 

Amanda Pinaitis Karlsson 

Förskollärarstudent vid högskolan i Gävle. 
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Bilaga 5: Lista över samtliga svar på enkätfråga 16 
 

ABC-raketen 

Alfons 

AnimateAnything  

Animationanything 

Babbapp 

babbapp lite 

Babblarna 

Babblarna 

Babblarna 

Babblarna 

Barnkanalen 

Barnkanalen 

Barnvisor 

barnvisor 1-3 

Beebot 

Bildlådan 

Bluebot 

Blue-bot 

Bolibompa 

Bolibompa 

Book Creator 

Book creator 

Book creator 

Bookcreator 

Bornholmslek 

Bornholmslek 

Bornholmslek 

Bornholmslek 

Bornolmslek 

Build & play  

ChatterKid 

Cloud qr 

Cloud qr 

Det vet jag tyvärr inte  

Djur från bondgården 

DR. Panda's 

Supermarket 

DuploTRains 

Facerace 

Google 

Hair xmas 

Ibooks 

Imotion 

Imovie 

Imovie 

Imovie 

Imovie 

Imovie 

Kameran 

Keynote 

Keynote, 

Knacka på min dörr 

Knacka på saga 

Lego 4+ 

Lettershool 

Light bot 

Minilobes appar  

Naturorienterade  

Osmo 

Peka djur bondgården 

Pekbok ( traktor) 

Pekbok för små 

Pekbok för små barn 

Pettson 

Pettson & Findus 

Pettsons uppfinningar 

Pettsons uppfinningar  

Pettsson o findus 

Pic collage 

Pic collage 

Pic collage  

Picollage 

Pluttra 

PLUTTRA  

Puffarna1-2 

Puppet pals 

Puppet pals 

Puppet pals 

Puppet pals  

Puppetpals 

PuppetPals HD 

Pussel för små barn 

Pussel för småbarn 

Pussel och måla 

Qr reader 

QR Reader 

Qr reader 

QR-reader 

Radioapan 

Radioapan 

Radioapan 

”Ritar mönster för över 

o gör egna pärlplattor av 

detta” 

Räknetornet 

Räkning för småbarn 

Sagor 

Siffermix 

Skoliaffären  

Småkrypsapp 

Sopspelet 

”Soundlite 

(ljudövningar)” 

Spel för barn 

Spread the sign 

Spökbus 

Spökbus 

SVT play 

Sånglekar 

TAKK 

TAKK 

TAKK 

Takk 

Teckenspråk 

Tittut för små 

Tittut för småbarn 

Tittut för småbarn 

Tripp trapp trad 

Tripp trapp träd 

tripp trapp träd 

Tripp trapp träd 

TrippTrappTrad 

Tut Alfons Åberg 

Ur play  

vilken ska bort 

Villa villekulla 

You tube 

Youtube 

Youtube 

”Youtube (dans och 

rörelse med barnen)”
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Bilaga 6: Namngivna applikationer på fråga 22, 23 och 24 
 

Fråga 22: Önskade applikationer av personal som ej installerats  

Bookcreator Jaramba 

 

Fråga 23: Önskade applikationer av barn som ej installerats 

Wow 

StarWar osv. 

Mindcraft 

Spel 

 

Fråga 24: Applikationer som anses mer användbara i pedagogiskt syfte 

 

ABC-raketen 

Begrepp ( börja med begrepp) 

Book creator 

Book creator 

Bookcreator 

Bookcreator 

Bookcreator 

Book Creator 

Bornholm  

Bornholmslek 

”Kan tyvärr inte namnet på de appar vi 

laddat ned.”  

Klimatrattan 

Light robot 

Osmo 

Pic collage 

Pic collage  

Puppet PAL  

Puppet pals 

Puppet pals,  

QR reader 

Radioapan 

Räknetornet 

TAKK 

TAKK 

Teckenskatten 

Tittut för småbarn 

Tut- Alfons  
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Bilaga 7: Enkät 
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