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Abstract 

 

Applications: Strategies for choosing educational apps for tablets.  

 

This study explores digital tablets and how they are integrated in the Swedish preschool, 

with special interest in what strategies preschool teachers have when choosing educational 

apps for tablets. In order to gain deeper knowledge in the subject of matter, four qualitative 

interviews with four different preschool teachers from four different preschools were 

made. The study has a sociological perspective and will examine preschool teachers’ 

thoughts on, as well as experiences in, educational apps for tablets and how the teachers 

integrate them in the daily practice of Swedish preschools.  

 

Previous research in this department show children’s escalating use of ICT. Furthermore, 

the Swedish curriculum has incorporated ICT as one of the national objectives. However, 

there is an absence of instructions for teachers on how to integrate ICT in the curriculum. 

This study shows that many teachers feel they have not prioritized the integration of the 

digital technologies due to e.g. lack of time, knowledge, interest or experience in the 

subject. Moreover, studies show that more than often digital tablets are used as an 

implement to keep the children calm and quiet, or as a tool for documentation. However, 

the teachers who were interviewed all claimed that they have a purpose when choosing 

apps for activities. The teachers’ previous knowledge about ICT does therefore not seem to 

be the issue. This study aims to supplement teachers’ knowledge in how to integrate digital 

tablets in the preschool curriculum. 
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1. Inledning 

Denna studie kommer att undersöka pedagogers strategier i val av applikationer (appar) till 

lärplattorna i den pedagogiska verksamheten. En lärplatta är en slags pekplatta med 

avancerade funktioner i form av appar, designade för att utföra någon slags uppgift 

(Powell, 2014, s. 20). En app kan exempelvis vara ett spel, användas för att söka 

information eller läsa en E-bok. Se vidare information om vad en lärplatta är under 

rubriken 3.2. Lärplattor. Det finns fler benämningar på lärplattor, men vi har valt att kalla 

det för lärplatta då vi i denna studie talar om det i form av ett pedagogiskt verktyg. Studien 

utgörs av fyra kvalitativa intervjuer med fyra olika förskollärare från fyra olika förskolor i 

en större kommun i mellersta Sverige. Studien har ett sociokulturellt perspektiv som 

utgångspunkt. 

 

Vi har under våra praktiktillfällen på förskollärarprogrammet märkt att allt fler förskolor 

har någon form av surfplatta i verksamheten. Vi har även märkt att surfplattan ofta används 

som ett dokumentationsverktyg och mer sällan som ett pedagogiskt verktyg. Vi ville 

undersöka vilka strategier förskollärare har för att välja appar till verksamheten och 

reserverade oss för möjligheten att upptäcka att pedagoger kanske inte har någon uttalad 

strategi. Vidare ansåg vi det vara av intresse att undersöka vilka andra faktorer som kan ha 

en betydelse för valet av appar, då vi menar att det kan finnas omständigheter som 

försvårar det pedagogiska arbetet med surfplattor. 

 

Vi anser denna undersökning även vara aktuell då statens medieråd visar på rapporter där 

det bland annat framkommit att 43 % av 2-åringar någon gång har använt en dator, samt att 

två tredjedelar av alla förskolebarn i åldrarna 2-5 år använder sig av datorer regelbundet. 

Vidare framhåller Statens medieråd att det är en tydlig ökning av barns användande av 

information- och kommunikationsteknik (IKT) de senaste åren. De lyfter även fram att 

barn i allt yngre åldrar använder sig av IKT i vardagen. År 2005 genomfördes en Ungar & 

medier-undersökning som visade att debutåldern för internetanvändning var 9 år. Statens 

medieråd menar att dagens forskning visar i kontrast till detta att majoriteten av barn i 3-

årsåldern använt sig av internet någon gång (Statens medieråd, 2015, s. 4). Dessutom 

menar läroplanen att ”förmågan att kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta 

är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 
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förändringstakt” (Lpfö98, rev 2016, s. 6), och att ”förskolan ska verka för att alla barn 

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, 

tolka och samtala om dessa” (Lpfö98, rev 2016, s. 10). Detta visar på en tydlig satsning på 

IKT i förskolan, och Europeiska kommissionen lyfter dessutom fram begreppet digital 

kompetens som en nyckelkompetens (Europeiska kommissionen, 2006). I 

överrensstämmelse med dessa nationella mål har ett stort antal skolor och förskolor i 

Sverige gjort satsningar i form av att införa smartboards, surfplattor och diverse andra 

digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten (Masoumi, 2015, s. 6). Trots att IKT har 

införts som ett prioriterat område i läroplanen för förskolan har vi märkt att det saknas 

tydliga strategier och instruktioner för hur arbetet med digitala teknologier ska ske.  

 

Europaparlamentet framhåller i en sammanfattning om lagstiftning i Europeiska Unionens 

officiella tidning att tillgången till IKT ska vara en rättighet för barn (Europeiska 

kommissionen, 2006). Trots detta har studier visat att IKT många gånger inte integreras i 

förskolans verksamhet. Masoumi har i en studie observerat och intervjuat förskollärare för 

att undersöka hur de integrerar IKT i förskolans verksamhet. I studien framkom det att 

vissa av förskollärarna ansåg att det är viktigt att arbeta med IKT, medan andra framhöll att 

de inte integrerade IKT i verksamheten överhuvudtaget. Vissa såg IKT endast som ett 

komplement till aktiviteter, och vissa ansåg det dessutom vara direkt olämpligt att använda 

IKT i förskolan (Masoumi, 2015, s. 5). Flera forskare menar att orsaken till att vissa lärare 

är skeptiska gällande IKT kan vara att de anser att integreringen av IKT i verksamheten är 

direkt hämmande för utvecklingen av barns sociala förmågor (Clark-Bischke, Mustian & 

Quesenberry, 2016, s. 75). Enligt Masoumi kan en förskollärares normer och värderingar 

påverka användningen av IKT i förskolan (Masoumi, 2015, s.6). Med detta i åtanke anser 

vi att det kan finnas en risk att pedagogens personliga åsikter kan ha en negativ inverkan på 

barns tillgång till IKT i förskolan. 

 

Det har framkommit i studier att datorer i förskolan oftast används som ett redskap för 

dokumentation och i samband med en projektor för att visa upp text och bilder, samt som 

en slags ”barnpassning” (Masoumi, 2015, s. 6). Under våra VFU-perioder ute i 

verksamheterna har vi märkt tendenser att detta överensstämmer med verkligheten då de 

förskolorna vi varit på oftast har använt sig av lärplattor vid fri lek, utan ett uttalat 

pedagogiskt syfte bakom aktiviteten. Fishman menar att trots att det gjorts satsningar på 

IKT i förskolan används digitala teknologier mer som ett komplement till aktiviteter istället 
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för att vara aktivitetens huvudsyfte och därmed förloras en stor del av dess potential. 

Många gånger används exempelvis en smartboard för att visa ett videoklipp där 

videoklippet är aktivitetens huvudsyfte, istället för att utnyttja smartboardens fulla 

potential och funktioner (Masoumi 2015, s.6). IKT ingår som tidigare nämnt i 

förskollärarens uppdrag och således anser vi det vara viktigt att ha kunskap kring hur 

denna integrering ska ske, samt vilka funktioner och applikationer de digitala redskapen 

har att erbjuda, för att därmed kunna utnyttja dess fulla potential. Digitala teknologier ska 

integreras i förskolans verksamhet (Lpfö98, rev. 2016, s.8, 10), och för att barnen ska nå en 

fördjupad kunskap inom dessa digitala verktyg anser vi i enlighet med Masoumi att det är 

viktigt att som förskollärare planera aktiviteter med digitala verktyg som fokus, inte enbart 

som ett komplement (Masoumi, 2015, s. 6). 

  

Forskning visar som tidigare nämnt på barns ökade intresse och användning för digitala 

teknologier, och läroplanen syftar till att förskolan ska främja lärandet genom att utgå ifrån 

barns intressen och erfarenhetsvärld (Lpfö98, rev. 2016, s. 8, 10). Europaparlamentet 

fastslår även att IKT är en av åtta nyckelkompetenser, samt att samtliga har lika stort värde 

(Europeiska komissionen, 2006). Det nämns dessutom i ett förslag till Nationell strategi för 

skolans digitalisering att förväntningarna tills år 2020 är att alla elever och lärare har 

tillgång till digitala verktyg som är individuellt anpassade efter varje behov, samt att 

lärarnas kompetens behövs stärkas för att kunna undervisa i en digitaliserad skola 

(Nationell Strategi, 2014, s. 4-5). I och med att det, utöver en digitalisering av skolan, även 

har skett en digitalisering av förskolan har förskollärarnas ansvar därmed utökats. Detta 

medför att det således är av allra största vikt att förskollärare, i överensstämmelse med de 

nationella målen, har kunskap om och är uppdaterade gällande IKT för att kunna ta till vara 

på detta växande intresse och därmed skapa en lustfylld, och följaktligen optimal, 

undervisning. Därför har vi valt att undersöka pedagogers strategier när de väljer appar till 

verksamheten.  

 

1.1. Syfte 

Syftet med undersökningen är att få en inblick i hur förskollärare tänker kring IKT och 

vilka strategier de har gällande lärplattor, med särskilt fokus på appar.  
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1.2. Frågeställningar 

Följande frågeställningar har använts som utgångspunkt för denna studie; 

 Vilken syn har förskollärare på lärplattor som ett pedagogiskt verktyg? 

 Vilka strategier beskriver pedagogerna att de har när de väljer appar till 

verksamheten? 

 Vilka strategier beskriver pedagogerna att de har när de integrerar apparna i 

verksamheten? 

 Vilka yttre faktorer kan ha betydelse gällande valet av appar? 

 

2. Forskningsöversikt 

 

Europaparlamentet menar att IKT-kompetensen är en nyckelkompetens som är kritisk för 

att anpassa sig till ett växande informationssamhälle (Europeiska Komissionen, 2006).  

Denna syn verkar ligga till grund för den digitala satsning som skett de senaste åren. 

Kjällander menar att digitaliseringen av förskolorna inte har skett förrän lärplattorna 

introducerades, samt att stationära och bärbara datorer aldrig riktigt tog sig in i förskolans 

verksamhet (Kjällander, 2016, s. 6). 

 

Clements och Sarama har gjort en forskningsöversikt om barns användande av IKT samt 

hur det påverkar dem och menar att forskningen inom IKT har skiftat fokus från att till 

större del handla om vilken påverkan IKT har på barns lärande till hur IKT på bästa sätt 

integreras i verksamheten (Clements & Sarama, 2003, s. 34). Det görs därmed väldigt 

tydligt att IKT är främjande för barns utveckling, frågan är bara hur IKT ska integreras i 

verksamheten. 

 

Masoumi (2015, s. 6) har i sin studie syftat till att identifiera på vilka sätt IKT integreras i 

förskolans verksamhet med hjälp av observationer och kvalitativa intervjuer. Masoumi 

menar att det i och med kravet på att integrera IKT i förskolan har växt fram ett behov av 

kompetenta pedagoger i förskolan. Detta har i sin tur har lett till att forskning kring IKT 

ökat, särskilt gällande lärplattor då dessa är allt mer frekvent förekommande i förskolorna. 

Trots detta framhåller Masoumi att det finns det mycket begränsad forskning kring 

pedagogers strategier för att integrera IKT-verktyg, och därmed även appar, i 

verksamheten. Mcmanis och Gunnewig hävdar dessutom att den redan begränsade 
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forskning som finns kring nya appar inte är likvärdigt uppdaterad i takt med 

tillgängligheten till nya appar för barnen (McManis & Gunnewig, 2012, s. 15). Detta visar 

på ett tydligt behov av ytterligare forskning inom området. 

 

I en översikt av forskningsrön skapad av Sveriges riksdag framgår det att forskning visar 

att användandet av digitala verktyg har en positiv effekt på elevers inlärning. 

Fortsättningsvis framkommer det även att det är väsentligt ifall de digitala verktygen 

används med en genomtänkt pedagogik eller inte (Sveriges Riksdag, 2016).  

 

2.1. Integrering av pedagogisk teknologi 

Det finns påvisligen många fördelar med att använda sig av IKT i förskolan. Det har 

genomförts forskning för att undersöka barns språkutveckling i samband med IKT, där de 

utvärderade 295 barn i åldrarna 2-4 år. Undersökningen bestod av observationer av barn 

som har god tillgång till datorer i kontrast till barn som har mindre god tillgång. Studien 

visade att de barn som hade större tillgång till datorer visade ett mer utvecklat språkförråd, 

en bättre läsförståelse samt en positivare inställning till undervisning. Detta visar på att 

förskolor där digitala teknologier är integrerade i verksamheten är starkt sammankopplade 

med förbättrad språkutveckling (Primavera, Wiederlight & Digiacomo, 2001, s. 2). 

 

Susanne Kjällander genomförde en studie där syftet var att undersöka och utvärdera 

förskolans digitala lärmiljöer. Studien utgjordes av observationer av verksamheterna på tre 

olika förskolor. Det framkom att barn i åldrarna 1-5 år snarare är producenter av digital 

media snarare än konsumenter. De skapar bilder, filmer, musik och utvecklar därmed sin 

kreativitet. Dessutom kan yngre barn genom lärplattorna uttrycka tankar och kunskaper 

innan de ens kan verbalisera dem, och därmed ändå kommunicera med omvärlden 

(Kjällander, 2016, s.2).  

 

Bischke, Mustian och Quesenberry har gjort en forskningsöversikt för att undersöka hur 

barns sociala förmågor kan utvecklas i samband med IKT. Författarna hävdar att noggrann 

planering krävs för att integrera digitala teknologier i verksamheten på ett meningsfullt och 

utvecklande sätt. Gällande planering av aktiviteter behöver pedagogen överväga vilket 

digitalt verktyg, eller förslagsvis app, som är fördelaktig att använda i aktiviteten (Bischke, 

Mustian & Quesenberry, 2016, s 75,77). McManis och Gunnewig menar att det dessutom 

finns kriterier som bör finnas hos en app för att den ska anses vara lämplig. Dessa kriterier 



 

9 

 

är att appen bör vara lärorik, underhållande, fånga barnens intresse samt vara barnvänlig 

(McManis & Gunnewig, 2012, s. 17).   

 

Bischke, Mustian och Quesenberry menar att det är viktigt att lära barnen lämpligt sätt att 

använda de digitala verktyg eller appar som introduceras för dem, samt låta dem få tillfälle 

att utforska dessa så väl tillsammans med pedagog som självständigt. Det kan då vara 

fördelaktigt att börja med att prova lärplattan eller appen i en mindre grupp. Först när 

barnen använder verktygen självständigt på lämpligt sätt är dessa fullt integrerade i 

verksamheten. Författarna menar vidare att pedagogen kan tillbringa en viss tid med 

verktyget (eller appen) inför kommande integrering för att de ska kunna bekanta sig med 

dess funktioner samt anpassa den för barnen. Därefter ska pedagogen utvärdera aktiviteten 

och avgöra vilken inverkan den haft på barnen (Bischke, Mustian & Quesenberry, s.78). 

 

2.2. Söka och välja appar 

Israelson har i sin forskningsöversikt utvecklat ett slags ’verktyg’ för att utvärdera appar. 

Detta verktyg är en form av kriterier för vad som klassas som en ’bra app’, dvs. en app som 

har positiva effekter på barns inlärning (dessa kriterier kommer även att diskuteras under 

rubriken 2.2. Välja appar). Israelson framhåller i studien att det kan vara svårt för 

pedagoger att hitta passande appar för verksamheten, särskilt med avseende på mängden 

appar som finns i dagens läge (Israelson, 2015, s.340). Selma Powell, som genom sin 

forskningsöversikt utvecklat en slags strategi i att välja appar, menar att orsakerna till att 

det är svårt för pedagoger att söka efter appar kan bero på att många appar kostar att ladda 

ned, men även för att det är tidskrävande för pedagogerna. Författaren framhåller 

fortsättningsvis att många appar inte är utformade i enlighet med läroplanens mål och 

syften samt att de ofta är för svåra för de yngre barnen (Powell, 2003, s. 21). 

 

Merchant har genomfört en studie grundad på interaktioner mellan vuxna och barn som är 

14-22 månader gamla där de använder sig av en berättelse-app. Syftet var att undersöka 

barns språkutveckling i samband med lärplattor. Merchant menar att nutida appar 

innehåller en bred variation av innehåll, allt från kända berättelser i ny tappning med kända 

TV-karaktärer till böcker och spel särskilt designade lärplattan (Merchant, 2015, s. 3). Det 

kan därmed vara svårt att sortera ut vilka appar som är ’bra appar’ och vilka som är ’dåliga 

appar’. Israelson framhåller att många pedagoger söker efter nya appar genom bloggar 

under kategorier som exempelvis ”dagens app”, eller ”topp 10 appar”. När sökningen är 



 

10 

 

klar är den dock i princip daterad eftersom att det ständigt kommer nya appar (Israelson, 

2015, s. 347) 

 

Det framgår i forskning att appar kan vara ett fördelaktigt verktyg för lärandet. Garcia och 

Friedman har genomfört en studie om vilken påverkan appar har på barns lärande, varpå 

det framkommit att universitetsstudenter som använt sig av en app för att lära sig mer om 

terrorattackerna mot World Trade Center har fått bättre resultat på kunskapstest än de som 

fått läsa om samma ämne (Garcia & Friedman, 2011, s. 32-33). Israelssons studie om hur 

förskollärare väljer appar är fokuserad på appar som främjar språkutveckling. Det 

framkommer i studien att många utbildade lärare med fördjupad kunskap inom 

språkutveckling inte använder sig av denna kunskap i valet av appar. Studien visade att 

lärare snarare prioriterar appar som är prisvärda och visuellt lockande. Ofta väljer de appar 

som är kostnadsfria oavsett kvalitet (Israelson, 2015, s. 339–340).  

 

I sin studie har Israelson utvecklat en slags kartläggning för hur lärare kan välja 

språkutvecklande appar på ett fördelaktigt sätt. Israelson menar att det är viktigt att ställa 

sig följande frågeställningar; 

- ”Ska appen användas i en stor eller liten grupp?” 

- ”Ska appen användas självständigt eller tillsammans med en vuxen?”, samt 

- ”Kommer denna app bidra med något av värde i min aktivitet?” 

(Israelson, 2015, s. 345, 347).  

 

På samma sätt skulle dessa frågor kunna implementeras i valet av appar till verksamheten. 

I enlighet med detta framhåller McManis och Gunnewig vikten av att förbereda sig inför 

att valet av pedagogiskt verktyg för att kunna avgöra om det är lämpligt för aktiviteten. I 

sin studie har McManis och Gunnewig syftat till att ta fram ett utvärderingsformulär för att 

avgöra om ett digitalt verktyg eller en app är utvecklande och lärorik för barnen. 

Formuläret utgörs av frågor så som exempelvis; ”Är fokus på att lära eller att vinna?”, 

”Kan icke-läskunniga använda sig av detta?” eller ”Är aktiviteterna tillräckligt 

varierande?”. Läraren får sedan fylla i formuläret med en siffra från 1-4 där 1 innebär 

”Nej”, 2 innebär ”Osäker”, 3 innebär ”Något” och 4 innebär ”Ja” (McManis & Gunnewig, 

2012, s. 16–18).  

 

Kjällander lyfter fram bilden av det kompetenta barnet som hittar på egna 
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användningsområden för apparna, vilket kan vara utmanande för så väl pedagog som 

appens digitala design (Kjällander, 2016, s. 2, 7). För att kunna möta denna utmaning kan 

det således, i överensstämmelse med McManis & Gunnewig, vara fördelaktigt att vara 

förberedd och själv ha provat appen innan den ska introduceras för barnen. 

 

Gällhagen och Wahlström lyfter i boken ’Lär och lek med surfplatta i förskolan’ fram 

vikten vid att dokumentera barns utveckling både före och efter en aktivitet med appar, 

detta för att undersöka om appen verkligen är utvecklande för barnen och för att se vilka 

kunskaper och förmågor barnen har förvärvat i och med aktiviteten med appen. Författarna 

menar att förskolläraren ska utgå ifrån följande frågeställningar; ”Vad såg barnen?”, ”Vad 

var barnen intresserade av?”, ”Vad pratade barnen om?”, ” Hur var stämningen mellan 

barnen?”, samt ”Vad tyckte jag själv var intressant?”. Vidare menar författarna att dessa 

frågeställningar kan ge upphov till att ett nytt tema eller idéer till nya aktiviteter föds. De 

framhåller att en bra app sätter förskollärarens pedagogiska tankebanor i rörelse 

(Gällhagen & Wahlström, 2013, s. 9, 61).  

 

Utgångsläget gällande forskning för denna studie är begränsad då det saknas konkret 

forskning i ämnet. Majoriteten av forskningen består mestadels av översikter och teoretiska 

genomgångar av strategier.  

 

3. Begrepp 

 

För att få en djupare förståelse av vad som framkommer i denna studie är det viktigt att 

förtydliga de centrala begrepp som används. Följande begrepp kommer att förtydligas; 

 

- IKT 

- Lärplattor 

- Appar 

- Strategi 

 

3.1. IKT 

IKT, eller informations- och kommunikationsteknik, är en utveckling från begreppet IT, 

eller informationsteknik, där IT istället saknar begreppet ”kommunikation”. IKT-verktyg 

kan vara exempelvis en dator, lärplatta, mobiltelefon etc. Användningen av IKT, eller 
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informations- och kommunikationsteknik, som ett pedagogiskt redskap har länge ansetts 

vara revolutionerande gällande undervisning (Yang, 2012, s.101). IKT har försett lärare 

och elever med nya möjligheter för att utforska och söka information och data, och anses 

allmänt vara främjande av undervisning. Livingstone menar fortsättningsvis att IKT har 

förenat vanligtvis separerade teknologier så som böcker, skrift, telefon, TV, foto etc. och 

sammanlänkat de olika platser där lärandet sker, så som hemmet, skola, jobb och samhälle 

(Livingstone, 2011, s. 9). 

 

3.2. Lärplattor 

Lärplattor är ett exempel på ett IKT-verktyg, samt även huvudfokus för denna studie. 

Lärplattan kan även kallas för läsplatta, surfplatta, padda, Ipad etc. Lärplattan kan 

beskrivas som en pekdator med avancerade funktioner som kallas appar (Powell, 2014, s. 

20). Skärmen har en touchfunktion som styrs med hjälp av fingertopparna och är tunn och 

smidig i jämförelse med en dator. Lärplattan är designad för att hållas i händerna och har 

således en smidig design för att användaren lätt ska kunna ta den med sig.   

 

3.3. Appar 

De avancerade funktioner som en lärplatta besitter kallas även appar, eller applikationer. 

Appar finns till både lärplattor och mobiltelefoner och definieras enligt Purcell, Entner & 

Henderson som program designade för användare för att utföra en särskild uppgift (Powell, 

2014, s. 20). Appar är alltså en slags programvara som laddas ned från något som heter 

’appstore’ eller ’playstore’ till lärplattan och fyller ett visst syfte. En app kan vara 

exempelvis ett spel, eller ett program för att läsa böcker, eller ett program för att lyssna på 

musik etc.  

 

3.4. Strategi 

En sökning på ordet strategi på nationalencyklopedins hemsida gav bland annat detta svar: 

- ”Strategi (Psykologi): Inom kognitionsforskning är strategi en metod att i tanken uppnå 

ett mål”1 

 

Denna studie syftar på begreppet strategi i relation till undervisning. Med detta menar vi 

förskollärares sätt att komma fram till varför de gör som de gör. Det kan vara i form av 

                                                      
1 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/strategi/psykologi  
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tankesätt eller övriga förberedelser.  

 

4. Metod 

 

Undersökningen baseras på intervjuer med fyra olika förskollärare. Intervjuerna kommer 

sedan att transkriberas, analyseras och diskuteras. Undersökningen kommer att utgå ifrån 

kvalitativa intervjuer med en intervjuguide som utgångspunkt i och med att denna metod 

ger ett informationsrikt material (Bell, 2006, s.158-159). 

 

Studien förbereddes genom att vi valde viktiga frågeställningar inför intervjuerna, 

utformade specifika frågor samt valde analysmetod och lade upp en tidsplan. Därefter tog 

vi kontakt med olika förskolor och frågade om de skulle vilja ställa upp på en intervju för 

denna undersökning. 

 

Respondenterna intervjuades var för sig vid olika tillfällen. Intervjuerna spelades in för att 

underlätta för bearbetning av data, samt för att kunna komplettera anteckningar om så 

skulle behövas.  

 

Trost nämner att en intervjuare som utgår ifrån kvalitativa intervjuer bör begränsa sig till 

ett få antal intervjuer. Författaren rekommenderar fyra till åtta intervjuer för att materialet 

ska bli hanterbart, samt för att ha en bättre överblick över alla viktiga detaljer. Kvalitét är 

viktigt, ett fåtal väl utförda intervjuer är mer värda än flertal mindre väl utförda intervjuer.  

(Trost, 2010, s.143-144). Detta hade vi i åtanke när vi valde att begränsa oss till fyra 

intervjuer. Vi ville hellre ha få men innehållsrika intervjuer, samt tid för att verkligen 

kunna analysera dessa och få ut så mycket material från dessa som möjligt. I och med att 

studien syftar till att undersöka hur förskollärare tänker kring valet av appar ansåg vi det 

vara viktigt att respondenterna fick tid till att berätta om detta mer fritt, och mer ingående.  

 

Intervjuerna utfördes på respondenternas respektive förskolor, på en plats där intervjuerna 

kunde genomföras ostörda samt för att respondenten lättare skulle kunna ta sig tid för 

intervjun. Vi ansåg det dessutom vara viktigt att respondenten skulle kunna ta med sig 

avdelningens lärplatta för att lättare komma ihåg vilka appar eller funktioner som finns på 

dem. Platsen valdes även för att det skulle vara en trygg omgivning för respondenterna, 

dvs. en plats de känner till för att intervjun skulle bli avslappnad. Respondenterna 
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informerades om undersökningens syfte och vilka rättigheter de har genom att de fick läsa 

igenom intervjuguiden och medgivandeblankett i god tid innan intervjun. Intervjuaren 

upprepade även informationen i de olika dokumenten muntligt för att tydliggöra för 

respondenterna, samt för att skapa en god kontakt med respondenterna.   

 

4.1. Urval 

Vi sökte efter förskolor i en större stad på sökmotorn Google och valde ut ca tio förskolor 

som vi sedan mailade. Vi hade ingen anknytning till någon av dessa förskolor. Det var 

viktigt för denna undersökning att respondenterna hade förskollärarutbildning eftersom att 

en förskollärare har en större insyn i pedagogiska val och strategier i aktiviteter.  

 

Av de fyra respondenter som intervjuades arbetar tre förskollärare på kommunala förskolor 

och en förskollärare på en fristående förskola. Respondenterna hade olika lång 

yrkeserfarenhet och varierande vidareutbildningar. Vi ansåg att det var viktigt att få en 

variation av respondenter med olika bakgrunder och utbildning bakom sig. Således valdes 

respondenter i varierande åldrar, på olika förskolor med varierande utbildningar. En av 

respondenterna är utvecklingsgruppsledare och arbetar på en IKT-inriktad förskola medan 

de övriga tre förskollärarna arbetar på förskolor med andra inriktningar. En av 

förskollärarna arbetar på en privatägd förskola, medan de övriga tre arbetar på en 

kommunal förskola.   

 

4.2. Intervju som metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ intervjumetod då Bell menar att metoden har 

fördelen att den är flexibel. På så sätt kan en skicklig intervjuare tillägna sig mer 

information och komplexare svar samt följa upp idéer, undersöka svar och gå in på känslor. 

Vidare menar Bell att svaren kan analyseras, utvecklas och fördjupas under intervjuns gång 

och ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor, vilket är inte är möjligt i en enkät. 

Detta ansåg vi vara fördelaktigt i vår studie eftersom att det är svårt att undersöka 

förskollärares strategier och tankesätt med en enkät. Förskollärarnas tankar och känslor 

varierar, således krävs det mer avancerade och fördjupade svar än vad en enkät kan 

erbjuda.  

 

Metoden valdes även då Bell menar att den har fördelen att respondentens tonfall, mimik 

och pauser kan analyseras och ge ännu en nyans på svaren vilket en enkät inte avslöjar. 
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Detta var något ansåg vi vara önskvärt i denna studie (Bell, Judith, 2006, s.158). Vi valde 

att ställa korta men öppna frågor eftersom att korta och enkla frågor, enligt Trost (2010, s. 

25) kan ge komplexa och innehållsrika svar. Efter utförda intervjuerna ska man således 

kunna finna rikt material med intressanta skeenden, åsikter och mönster. Vi menar därmed 

att det var fördelaktigt för denna studie. 

 

Studiens kvalitativa utgångspunkt kräver att intervjuarna är väl förberedda, samt att 

intervjuns fokus ligger på syftet med undersökningen. Vi valde även att anpassa 

intervjuerna och frågorna efter respondenternas tankegång och idéer och valde därmed att 

ställa så öppna frågor som möjligt. 

 

Trost menar att det är viktigt för studien att respondenterna får utrymme att prata om det de 

tycker är viktigt och om hur de känner kring området. Vi valde i enlighet med detta att låta 

respondenten prata fritt kring frågorna och de tankar de har för att få ut så mycket material 

som möjligt av intervjuerna (Trost, 2010, s.54). 

 

Vi valde att genomföra en fokuserad intervju då Bell menar att fördelen med denna metod 

är att ramarna eller strukturen utformas innan intervjun börjar, vilket underlättar analysen 

senare i processen och besparar tid. En fokuserad intervju ger respondenten friheten att 

berätta om sina personliga åsikter inom ramarna för studieområdet. Dessa tas i beaktning 

och passande följdfrågor ställs (2006, s.161-162). Detta ansåg vi vara viktigt då vi har 

begränsad tid till vårt förfogande för undersökningen.  

 

Vi valde att avgränsa våra intervjufrågor så mycket som möjligt eftersom att det 

underlättar för analyseringen av materialet. Bell lyfter vikten av att avgränsa 

forskningsområdet tillräckligt mycket innan genomförandet av den fokuserade intervjun. 

Detta för att inte hamna i en situation där forskaren har för mycket material som i sin tur 

resulterar i att materialet blir svårt att analysera (2006, s.158, 163). 

 

4.3 Intervjuguide 

Denna studie utgörs av en intervjuguide bestående av få öppna frågor samt följdfrågor 

utformade för att få fram det som eftersträvades.  

 

En intervjuguide är viktig för denna undersökning då den underlättar för intervjuaren att 
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hålla sig till syftet och ställa relevanta frågor för det som ska undersökas. Vi valde att i 

enlighet med Trosts rekommendationer skapa en intervjuguide med frågor som berör ett 

brett område, med öppna frågor för att respondenterna få ett innehållsrikt material att 

arbeta med. Trost menar att det även är viktigt att intervjun är tillräckligt strukturerad för 

att temat och syftet alltid vara i fokus och att en intervjuguide underlättar för forskaren att 

hitta den information som denne söker. Således valde vi att använda oss av denna metod 

(2010, s.54). 

 

Intervjuguiden ska uppmuntra respondenten till att prata fritt, men inom temat för 

undersökningen. För att uppnå detta utgick vi ifrån Trosts rekommendationer om vad man 

ska tänka på för att skapa en bra guide.    

 

Trost framhåller att intervjuguiden ska vara kort och beröra stora delområden. Intervjuaren 

ska kunna guiden så att den sitter i ”ryggmärgen” och den ska göras personlig. Vi försökte 

därför memorera frågorna, för att få ett flytande samtal. Innehållet och ordningen ska 

bestämmas av projektets syfte och intervjuns villkor och intervjuaren ska försöka ställa 

frågor baserade på respondentens svar. Trost menar att detta innebär att intervjuaren kan få 

ett helt annorlunda svar än förutfattat. Intervjuaren ska även försöka vara så följsam som 

möjligt inom ramarna som intervjustrukturen tillåter (Trost, 2010, s.71-72). Således 

förberedde vi följdfrågor som vi formulerade utifrån tänkbara svar, men reserverade oss 

även för att ställa impulsiva följdfrågor för att följa respondentens tankegångar och svar.  

 

Under formuleringen av intervjuguiden undvek vi provocerande frågor, samt hypotetiska 

frågor och ”Varför?”-frågor. För att få innehållsrikt material bör intervjuaren inte 

ifrågasätta eller tillrättavisa respondenternas svar och resonemang, vilket Trost anser att 

dessa frågor kan göra. Trost rekommenderar istället att formulera intervjufrågorna genom 

att använda ”Hur menar du?” och ”Berätta vidare?”(2010, s.102-103), vilket vi hade i 

åtanke vid skapandet av intervjuguiden.  

Vi formulerade frågor som gynnar denna undersökning på bästa möjliga vis utan att 

respondenten ska behöva känna oro eller otrygghet. 

 

Respondenterna bör behandlas med respekt. En bra kommunikation mellan intervjuare och 

respondent är önskvärd för att undersökningen ska lyckas. Således undvek vi provocerande 

frågor. (Trost, 2010, s.102-103). 
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4.4. Ljudinspelning 

Vi valde att spela in alla intervjuerna med ljudinspelning för vi ska kunna gå tillbaka och 

höra vad respondenterna har sagt samt för att bättre kunna summera och analysera svaren. 

Eftersom att en kvalitativ intervju erbjuder komplexa och långa svar är det gynnsamt för 

denna undersökning att kunna gå tillbaka till exakta formuleringen istället för att bara 

förlita sig på anteckningar och minnet. (Bell, 2006, s.165). 

 

5. Etiska ställningstaganden 

 

Denna studie utgick ifrån dessa krav; 

–  Informationskravet: Forskaren bör informera alla berörda om forskningen och dess syfte 

i förhand.  

– Samtyckeskravet: De berörda har rätten att bestämma över sin medverkan i forskningen. 

De har rätten att avbryta deltagandet i forskningen utan negativa konsekvenser.  

– Konfidentialitetskravet: Alla berörda ska ha konfidentialitet. Personuppgifter och 

information som framkommer under undersökningen ska förvaras på ett säkert sätt för att 

obehöriga inte ska komma åt uppgifterna och informationen. De berörda ska inte kunna bli 

identifierade av utomstående.   

– Nyttjandekravet:  Informationen och personuppgifter som framkommer under 

undersökningen får endast användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). 

 

Vi har valt att informera respondenterna om vad intervjun handlar om innan intervjun 

börjar samt vad syftet med intervjuerna är och vilka frågor som kommer att ställas för att 

respondenterna ska kunna förbereda sig inför intervjun. Vi berättade även vad 

informationen kommer att användas till. Detta gjordes via mail innan vi bokade in 

intervjuerna. Vi skrev även ut medgivandeblanketter som respondenterna fick skriva under 

på (Se Bilaga: Medgivande till deltagandet i undersökningen). 

 

Respondenterna fick således all information om undersökningen och vi klargjorde att de 

när som helst under intervjuns gång kan avbryta intervjun. För att vi skulle få så mycket 

relevant information som möjligt till studien ansåg vi det vara viktigt att respondenterna 

behandlades med respekt och att de skulle känna sig trygga under intervjun. 
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Bell menar att det är viktigt att informera respondenterna i tid, samt får god tid på sig att 

fundera över vad de ger sig in på. Respondenterna ska ha tid att ångra sig och tacka nej. Vi 

menar i enlighet med Bell att det är bättre för intervjuaren om respondenten tackar nej 

innan intervjun äger rum än att bli tvungen att avbryta mitt i intervjun, eller få reda på i 

efterhand att materialet inte får användas när intervjun är avslutad och analysprocessen är 

påbörjad. Vi skapade en medgivandeblankett då Bell menar att respondentens rättigheter 

alltid måste säkerställas med ett tillstånd då detta medför även att intervjuaren blir skyddad 

från eventuella klagomål eller stämningar (Bell, 2006, s.157-158).  

 

Materialet som framkommer under denna studie kommer att hanteras efter de generella 

bestämmelser och kraven som Riksarkivet utfärdat. Hermerén (2011, s.66, 70) menar att 

materialet inte ska behandlas som privat egendom, utan bör förvaras säkert och oåtkomligt 

för obehöriga. Vi är därför noggranna med att den information vi får fram inte kommer att 

hamna i fel händer. 

 

Respondenterna informerades om att materialet som framkommer i studien kommer att 

användas i forskningssyfte och att respondenternas uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt under hela processen. Källdatan som samlas in under forskning via 

universitet kan vara användbart i andra syften, således gjordes inga garantier för 

respondenterna att forskningsmaterialet inte kommer att används till vidare forskning eller 

under rättsprocesser (Hermerén, 2011, s. 69-70). 

 

Vi informerade respondenterna om hur intervjun skulle gå till samt vilka rättigheter 

respondenterna har via mail, medgivandeblankett och muntligt. Göran Hermerén betonar 

att det alltid finns risk att de berörda inte vill ställa upp och medverka efter att forskarna 

öppet beskriver vad de kan lova enligt gällande regelverk. De berörda har rätt att när som 

helst avbryta en intervju (Hermerén, 2011, s. 69-70). I enlighet med detta har vi valt att 

vara öppna med vad vi kan lova och inte lova.  

 

Eftersom att respondenternas identitet i denna studie inte är av intresse har anonymitet 

utlovats. Ingen utomstående ska kunna identifiera de deltagande genom att kombinera 

olika uppgifter i forskningen. Vi kommer därför inte att avslöja deras namn, vilken 

förskola de arbetar på, hur gamla de är, eller några andra uppgifter som kan avslöja deras 

identitet. Detta rekommenderas även av Vetenskapsrådet (Hermerén, Göran, 2011, s. 68).  
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6. Arbetsfördelning 

 

Första steget var att planera in en deadline för när arbetets första och sista utkast ska vara 

klart. Därefter började vi med insamling och inläsning av litteratur, samt planering av 

intervjuer. Inför intervjuerna formulerade vi en intervjuguide tillsammans, och Damiel 

formulerade en medgivandeblankett medan Kristin formulerade ett brev till de 

förskollärare som skulle intervjuas. Intervjuerna delades upp så att vi gjorde två intervjuer 

vardera. Vi delade sedan upp transkriberingarna emellan oss.  

 

För att underlätta arbetet har vi valt att dela upp olika rubriker emellan oss. Damiel har 

bland annat ansvarat för rubrikerna ”Metod”, ”Etiska ställningstagande”, ”Analysmetod” 

och ”Arbetsfördelning”, och Kristin har ansvarat för rubrikerna ”Abstract”, ”Inledning”, 

”Syfte”, ”Forskningsöversikt” och ”Teori”. Tillsammans har vi sedan skrivit delarna 

”Resultat”, ”Diskussion” och ”Slutsats”.  

 

Under arbetets gång har vi haft en regelbunden kommunikation om hur långt vi har 

kommit och potentiella svårigheter, detta för att skapa en flytande arbetsprocess under alla 

delmoment i undersökningen. Vi har gjort stora delar av arbetet tillsammans, även de delar 

vi delade upp ansvaret om.  

 

Allt i undersökningen kontrollerades tillsammans för att båda ska vara nöjda med arbetet 

samt att det håller vår kvalitetsstandard.  

 

7. Analysmetod 

 

Robert Thornberg och Karin Forslund Fyrkedal menar att den klassiska kvalitativa 

forskningen kännetecknas av forskarens tankegång kring respondentens perspektiv. Vad är 

respondenterna upptagna av eller inriktade på, vad ser respondenterna som ett problem 

eller huvudfråga inom forskningsområdet? (2015, s.47).  

 

Vår uppgift i denna studie är att försöka förstå respondenternas strategier och tankesätt 

gällande val av appar. Vi strävar således efter att få fram respondenternas perspektiv och 

tankar. Studien fokuserar på respondenternas personliga åsikter och upplevelser. Genom att 

tolka och analysera respondenternas tankegång ska vi därmed försöka få en förståelse om 
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respondenternas tankegångar och varför de gör som de gör i verksamheten. 

 

Vi kommer att studera och analysera respondenternas svar för att försöka identifiera 

metoder eller strategier för hur förskollärare väljer appar, samt vilka faktorer som kan 

påverka dessa val. 

 

8. Resultat och analys 

 

Respondenterna har utlovats anonymitet i denna studie, men för att underlätta analys och 

för att tydliggöra vilka förskollärare som menade vad och därmed undvika förväxling har 

vi valt att kalla förskollärarna för respondent 1, 2, 3 och 4, varav respondent 1 är 

förskollärare på en pilotförskola inom IKT.  

 

Dispositionen av denna del kommer att struktureras på så vis att resultatet redovisas först, 

därefter följer en analys av resultatet. Vi har valt ut återkommande tendenser i valet av 

appar och valt att kalla dem strategier. Dessa tendenser, eller strategier, har vi sedan valt att 

dela upp i olika rubriker, där vi presenterar vilka strategier vi identifierat och sedan 

analyserar dessa. Genom analys hoppas vi på att kunna identifiera olika metoder och 

strategier för att välja appar, eller andra faktorer som påverkar deras val och därmed 

besvara de frågeställningar vi formulerat inför denna studie. 

 

8.1. Tidigare erfarenheter av IKT 

Resultat 

 Alla respondenter har någon slags IKT-utbildning eller har gått någon form av 

kompletterande IKT-kurs. Tre av respondenterna har gått på föreläsningar eller IKT-kurser 

som hållits på pilotförskolor för IKT. 

 

Två respondenter berättar att de gick en IKT-kurs som de kallade för ”fjärde nyckeln”. 

Vidare menar respondent 1 att arbetslaget fick ett erbjudande av kommunen att gå en 

kompetensutvecklande IKT-kurs i samband med att förskolan omstrukturerades till en 

pilotförskola inom IKT. Arbetslaget som gick kursen hade grundläggande färdigheter kring 

datorer sen tidigare och under IKT-kursen fick de lära sig att använda lärplattor och datorer 

som ett digitalt verktyg i verksamheten.  
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Respondent 1 berättar vidare att de har något som de kallar för ”IKT gruppen” där 

pedagoger ifrån varje avdelning samlas och diskuterar verksamhetens vision och tänk kring 

IKT, kartlägger vilka behov och kunskaper förskolan har samt organiserar workshops för 

att medvetet kunna utveckla pedagogernas kompetenser. Vidare uppger respondenten att 

pedagogerna i arbetslaget medvetet stöttar och inspirerar varandra. 

 

Respondent 2 uppger att denne har tidigare IKT-kunskaper ifrån förskollärarutbildningen. 

Vidare berättar respondenten att denne inte har blivit erbjuden någon 

kompetensutvecklande utbildning inom IKT, men att orsaken kan vara att respondenten 

inte har arbetat så länge på den förskolan. Respondenten berättar dock att arbetslagen 

håller på att starta upp en grupp med pedagoger som ska försöka uppmuntra övriga 

kollegor att arbeta mer med IKT. Respondenten fick tillfrågan att vara en del av denna 

grupp eftersom denne har ett intresse för IKT. Respondenten uppger att denne förmodligen 

kommer att tacka ja till detta ansvar. 

 

Respondent 4 berättar att denne har en utbildning som webbredaktör och startade 

förskolans hemsida för tio år sedan.  

 

Genomgående för samtliga respondenter ser vi att alla har någon form av utbildning i och 

erfarenhet av IKT. Tre respondenter har fått erbjudande av vidareutbildning, och den 

respondent som berättar att den inte har fått något erbjudande om utbildning har istället 

blivit erbjuden att medverka i en IKT-grupp som ska startas upp. Detta menar vi tyder på 

att samtliga respondenter har åtminstone grundläggande kompetenser i ämnet, och att de 

således har kompetensen att välja IKT-verktyg och appar utifrån ett pedagogiskt tänkande. 

Det är däremot påtagligt att respondenternas kompetenser tas till vara olika på respektive 

förskolor. Trots att respondenterna berättar att de har liknade IKT-utbildningar, där tre utav 

respondenterna har gått samma IKT-kurser (fjärde nyckeln), utnyttjas kompetenserna 

olika. Respondent 1 berättar att pedagogerna på pilotförskolan medvetet utvecklat 

strategier för att ta vara på kompentenserna. De samarbetar, uppmuntrar, stöttar och hjälper 

varandra för att vidareutveckla arbetslagets kompetenser inom IKT. De har regelbundet 

workshops samt en IKT grupp där dem diskuterar verksamheten och kartlägger behov och 

kunskaper.  
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Analys 

I vissa fall ser vi indikationer på att verksamheterna börjar bli mer och mer medvetna om 

att pedagogernas kompetens går förlorad om pedagogernas arbetsuppgifter inte anpassas 

efter deras kompetenser och intressen, i och med de insatser som gjorts. Detta ser vi även i 

och med att Respondent 2 nämner att denne blivit erbjuden att skapa en IKT-grupp på sin 

förskola eftersom att det framkommit att respondenten har ett intresse för ämnet. 

Respondent 4 berättar att denne har en utbildning som webbredaktör samt har haft ansvar 

för förskolans hemsida i över 10 år. Frågan är dock huruvida respondenten har fått 

uppgiften i och med sin utbildning eller eftersom att denne enligt egna uppgifter är ensam 

om att ha ett intresse för IKT. 

 

Efter att vi intervjuat respondenterna ser vi att det inte verkar finnas någon brist på 

kunskap eller möjligheter för fortbildning hos pedagogerna. Däremot berättar 

respondenterna om en brist på intresse och samarbete mellan pedagogerna när det gäller att 

stötta och uppmuntra varandra gällande IKT-verktyg.  

 

De svar som framkommit i intervjun kan tyda på att strategier som till exempel att forma 

IKT-grupper skulle kunna bidra till att ämnet IKT och IKT-verktyg används oftare, samt 

bidra till att skapa genomtänkta strategier och således bli mer levande både hos 

pedagogerna själva och i verksamheten.  

 

8.2. Respondenternas personliga syn på IKT och appar 

Resultat 

Alla fyra respondenter anser att det är viktigt att arbeta med IKT i förskolan, samt uppger 

att de använder sig av IKT-verktyg, så som mobiltelefon och lärplattor, på sin privata tid. 

De anser även att det är viktigt att ha kunskap om och hålla sig uppdaterad inom IKT och 

appar. Vidare berättar respondent 2 att denne anser att IKT är en viktig del i dagens 

samhälle och att många barn, även i ung ålder, kan mycket om TV, Ipads, telefoner etc. 

Respondenten berättar att denne tror att intresset för IKT hos barnen kommer öka ännu mer 

med tiden.   

 

Tre av respondenterna lyfter att de har en vilja att arbeta mer med IKT, men att de känner 

att de är ensamma som är intresserad av IKT i förskolan. Vidare berättar respondent 3 att 

denne tyckte att det var jättesvårt i början och att denne således hade många frågor kring 



 

23 

 

hur man på bästa sätt kan integrera IKT i verksamheten. Respondenten anser att det är 

utmanade att arbeta med IKT eftersom denne fick tillgång lärplattan utan någon riktig 

introduktion på vad man kan göra med verktyget. Respondent 2 och 4 uppger liknande 

frustration över att arbetslaget i respektive verksamhet inte är intresserade av IKT som ett 

pedagogiskt verktyg och att arbetet med IKT inte känns levande.  

 

Respondent 2 menar att denne inte använder sig så mycket av IKT-verktyg eftersom att 

denne inte blir uppmuntrad till det i verksamheten. Respondenten anser att det är många 

pedagoger på förskolan som är ointresserade av IKT eller saknar kompetensen för att 

använda lärplattor effektivt. Respondent 4 menar att det är svårt att hålla sitt eget 

engagemang vid liv när de andra pedagogerna inte är intresserade. Respondenten menar att 

brist på engagemang och intresse är den största anledningen till att denne inte får tips av 

kollegor om nya appar, utan istället behöver söka efter dessa på egen hand. 

 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt att arbeta med IKT i förskolan, att IKT är en 

viktig del av samhället och ser att barnen redan i tidig ålder stöter på och behöver ha 

kunskap om IKT. Däremot upplever några av respondenterna att de inte arbetar med IKT 

så mycket som de skulle vilja. Anledningen verkar vara att respondenterna inte får någon 

uppmuntran eller stöd ifrån kollegor eller verksamheten.   

 

Analys 

Vi ser även här att det inte är kompetensen som saknas, utan en kombination av intresse 

och samarbete emellan pedagogerna och verksamheten. Tre respondenter är av åsikten att 

arbetet med IKT är utmanade samt uttrycker att de känner en frustration över att 

arbetslaget inte har ett intresse eller en kompetens för att arbeta med IKT. Det kan 

diskuteras huruvida detta handlar om en brist på intresse eller brist på tid till att utforska 

dessa digitala läromedel.  

 

Vi ser en tydlig skillnad mellan pilotförskolan där pedagogerna har utformade strategier 

kring hur de vill arbeta med IKT och förskolorna där IKT-verktygen introducerades på vad 

vi menar är ett mindre genomtänkt sätt. Frågan uppstår dessutom ifall bristen på intresse 

och engagemang kring IKT i själva verket kan vara resultatet av en bristfällig 

introducering av IKT-verktygen. 
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8.3. Introduktion av IKT-verktyg 

Resultat 

Respondent 1 berättar att eftersom att dennes förskola var en av pilotförskolorna inom IKT 

fick de ansöka till bidrag för sin utrustning. Respondenten nämner att varje pedagog har en 

personlig lärplatta som de använder som dokumentations verktyg samt har barnen egna 

lärplattor med appar som är relevanta för aktiviteterna som de håller på med. Respondent 1 

berättar att de har datorer, projektorer och smartboards på varje avdelning. 

 

De tre övriga respondenterna berättar att de har liknade verktyg på sina respektive 

förskolor. Respondent 2 och 4 uppger att deras förskolor har 1 lärplatta/avdelning och att 

de använder sig av datorer, projektorer och digitalkameror i större utsträckning eftersom att 

det finns så få lärplattor. 

 

Respondent 1, 2 och 4 var anställda på respektive förskolor när lärplattorna köptes in. 

Respondent 2 menar att denne inte minns så mycket mer av det än att förskolechefen 

nämnde att det fanns ’Ipads’ att hämta inne på kontoret, varpå förskollärarna på respektive 

avdelning gick och hämtade lärplattorna. Respondenten berättar att pedagogerna inte fick 

någon introduktion i hur de skulle använda sig av lärplattorna i verksamheten, utan att det 

istället blev deras eget ansvar att se till så att dessa integrerades i verksamheten. 

Respondent 4 menar även denne att det inte erbjöds någon introduktion av lärplattorna. 

Enligt respondent 3 fanns lärplattorna redan när denne började och vet således inte hur 

introduktionen av dessa skedde.  

 

Analys 

Det framgår tydligt att det har gjorts satsningar på IKT i förskolan. Samtliga respondenters 

förskolor har någon form av IKT-verktyg på varje avdelning. Som tidigare nämnt 

framkommer det att introduktionen av dessa i många fall är bristfällig. Två av 

respondenterna uppger att de inte fått någon introduktion överhuvudtaget, utan att de en 

dag bara fick gå och hämta lärplattorna inne på kontoret. Bristen på riktig introduktion av 

IKT på förskolorna är således tydlig i dessa fall. Respondenterna verkar inte få tid att 

utforska och bli förtrogna med de digitala verktygen.  
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8.4. Integrering av IKT-verktyg och appar i verksamheten 

Vi har identifierat tendenser, eller strategier, som påverkar valet av IKT-verktyg och appar 

och har sedan delat in dessa i delavsnitt. Först redovisas resultatet, därefter redovisas vår 

analys av resultatet.  

 

Följande strategier för integrering av IKT-verktyg och appar i verksamheten har 

identifierats; 

 

8.4.1. Gruppstorlek och ålder 

Resultat 

Samtliga respondenter berättar att de försöker välja IKT-verktyg efter gruppstorlek och 

barnens ålder. Respondent 1 utvecklar resonemanget genom att lyfta att denne strävar efter 

att ha en så liten barngrupp som möjligt vid aktiviteter med lärplattan, men påpekar även 

att barnen inte bör sitta ensamma med lärplattan. Respondenten föredrar att de sitter flera 

barn vid lärplattan för att träna turtagning och samarbete. Detta lyfter även respondent 3 

och menar att storleken på barngruppen är viktigare om man har aktiviteter med yngre barn 

eftersom de har svårare att vänta på sin tur. Vidare menar respondenten att valet av IKT-

verktyg är beroende av vilket lärande verktyget erbjuder och vilken funktion den uppfyller 

i aktiviteten.  

 

Analys 

En strategi som vi identifierat gällande val av IKT-verktyg är att fundera över hur många 

barn som aktiviteten ska passa för. Flera av respondenterna menar att de oftast väljer färre 

barn i gruppen när de ska introducera ett IKT-verktyg. En av respondenterna nämner även 

att denne har åldern i beaktning vid valet av IKT-verktyg. Detta tyder på ett pedagogiskt 

tänkande menar vi. 

 

8.4.2. Syfte och aktivitet 

Resultat 

Respondent 2 nämner vidare att valet av IKT-verktyg är beroende av vad aktiviteten 

handlar om. Exempelvis valde respondenten att använda sig av en projektor för att 

projicera ett filmklipp av ett hav på väggen för att skapa en havsliknande miljö. Detta hade 

respondenten hört från en klasskamrat under förskollärarutbildningen som hade gjort denna 

aktivitet på sin VFU och detta ville sedan respondenten prova själv. Respondenten provade 
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aktiviteten i samband med att en lärarstudent hade sin VFU på förskolan, eftersom att båda 

hade haft idéer om att göra en sådan aktivitet.  

 

Respondent 1 menar att de integrerar IKT med andra ämnen, och just nu fokuserar de på 

teknik så som exempelvis bygg och konstruktion. De väljer således appar som har bygg 

och konstruktion som tema. Respondent 2 uppger att de inte arbetar mycket alls med IKT i 

barngruppen, men när de gör det så använder de sig oftast av lärplattan. Fortsättningsvis 

menar respondent 2 att dennes syn på IKT och lärplattor är att dessa är ett komplement till 

andra ämnen, och används således inte som huvudsyfte i aktiviteter. Respondent 3 och 4 är 

av samma mening. Respondent 3 menar att de på dennes förskola brukar se till att använda 

sig av projektor i samband med aktivitet vid lärplatta, detta för att möjliggöra för resten av 

barngruppen att vara delaktiga i aktiviteten. 

 

Respondent 4 menar att dennes pedagogiska planering styr valet av IKT-verktyg. Denne 

menar att en lärplatta inte är en form av barnpassning och användningen av lärplattan bör 

således vara genomtänkt. 

 

IKT-verktyget enligt tre av respondenterna är ett kompletterande verktyg till de planerade 

aktiviteterna och därför ska valet av IKT-verktyg eller app vara beroende av vilken 

aktivitet som genomförs. Däremot menar respondent 1 att IKT-verktyget kan användas 

som huvudsyfte för en aktivitet. Denne berättar att de planerar att använda sig av ett IKT-

verktyg som barnen kan programmera egna robotar och spel med.   

 

Analys 

En strategi vi identifierar i detta avsnitt verkar vara att formulera ett syfte utifrån pågående 

teman eller aktiviteter som gäller för verksamheten. Flera av respondenterna nämner att de 

använder lärplattan integrerat med andra ämnen. Om verksamheten har ett pågående tema 

som styr aktiviteterna, som i exemplet med bygg och konstruktion, väljs verktygen och 

således även apparna utifrån dessa premisser.  

 

Ytterligare en strategi verkar vara att välja IKT-verktyg utifrån vad aktiviteten ska handla 

om. Denne menar att det kan vara fördelaktigt att använda sig av en projektor om denne 

ska hålla i en aktivitet om havet. 
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Vi ser ett tydligt pedagogiskt tänkande när respondenterna berättar om hur de använder 

IKT-verktyg i samband med aktiviteter. De berättar om strategier som de vanligtvis 

använder vid planering av andra aktiviteter eller teman. Vi menar att respondenterna verkar 

ha ett tydligare arbetssätt och tydligare pedagogiska mål när de gör något som de är 

förtrogna med. De är vana att planera aktivitet kring tillexempel bygg och konstruktion 

därför har de inga svårigheter att komplettera aktiviteterna med IKT-verktyg eller appar 

som ska tillföra till den redan befintliga aktiviteten eller temat. Övriga ämnen i förskolan 

integreras ofta med varandra och många anser det vara fördelaktigt. Vi menar att det 

faktum att samtliga respondenters syn på IKT som ett komplement till andra ämnen kan 

tyda på en uppfattning om att IKT ska integreras på samma sätt som andra ämnen. Detta 

resulterar i sin tur till att IKT inte tjänar som ett huvudsyfte i aktiviteter, och därmed 

används inte IKT till sin fulla potential. 

 

8.4.3. Miljö 

Resultat 

Utformningen av lokalerna har en inverkan på vilket IKT-verktyg de väljer menar 

respondent 1. En lärplatta anser denne är användbar på en plats där hela gruppen kan sitta 

på golvet och i en ring, på en matta eller liknade. Respondenten lyfter att platsen är viktig 

för att alla barnen ska få möjlighet att prova lärplattan samt för att barnen ska kunna hjälpa 

varandra. 

 

Analys 

Endast en av respondenterna lyfter fram miljön som en betydande faktor gällande valet av 

IKT-verktyg. Respondenten menar att det är av stor vikt att kunna sitta med lärplattan på 

en plats som ger utrymme för att flera barn ska kunna öva på samarbete i samband med 

arbete vid lärplattan. Detta menar vi tyder på att respondenten haft en pedagogisk tanke 

gällande val av miljön.   

 

I och med att många av de andra strategierna verkar vara baserade på strategier i val av 

aktiviteter, och så även denna strategi, anser vi det vara intressant och nämnvärt att det 

endast är en av respondenterna som nämner miljön som en viktig faktor för hur 

respondenten gör sina val. Trots att övriga respondenter inte nämner miljön som en faktor i 

sina strategiska val av IKT-verktyg och appar kan vi dock inte utesluta att de inte har detta 

i åtanke i sina val. I och med att respondenterna visar ett tydligt pedagogiskt tänkande 



 

28 

 

gällande andra val av exempelvis aktiviteter så som bygg och konstruktion, är det heller 

inte omöjligt att de har miljön i åtanke vid planering av aktivitet med IKT-verktyg. 

 

8.4.4. Restriktioner 

Resultat 

Respondent 4 berättar att valet av appar är upp till pedagogerna, och att det handlar om sitt 

eget sunda förnuft.  

 

Respondent 1 däremot berättar att pedagogerna ser till att det inte finns några appar med ett 

olämpligt innehåll på appen genom att prova appen själva först. Respondenten berättar 

vidare att pedagogerna utgår ifrån ”PUL-lagen” (personuppgiftslagen) vid hantering av 

lärplattorna och det material som finns på dem. Alla pedagoger behöver dessutom redogöra 

för hur de hanterar lärplattorna och vara medvetna om vad som finns på dem för att minska 

risken att känsligt material kommer i fel händer. 

 

Respondent 2 nämner att denne kan ladda ner gratis-appar utan att fråga, men vid betal-

appar behöver denne gå till en person särskilt utsedd för detta syfte för att be om lov att få 

ladda ner denna app. Därefter får respondenten vänta och se om det är fler avdelningar som 

också är i behov av eller vill ha just den appen. Om så är fallet får de ladda ner appen. 

Respondenten uppger att denne bett om lov att få ladda ner en app som denne ansåg vara 

passande för barngruppens intresse men hade vid intervjuns tillfälle fortfarande inte fått 

svar.  

 

Analys 

Valet av appar är enligt respondenterna, i de flesta fall, upp till pedagogerna själva. Vi ser 

även att det, trots ett intresse för att ladda ner appar i ett pedagogiskt syfte, kan innebära att 

pedagogen behöver be om lov för att kunna utföra sina arbetsuppgifter kring IKT. I fallet 

med respondent 2, där denne fick invänta godkännande för att få ladda ner en app, anser vi 

att dennes uppdrag att integera IKT i verksamheten kan ha försvårats. Därmed identifierar 

vi att det finns två särskilda faktorer som kan tas i beaktning, dels förekommer det 

pedagoger som saknar intresse och engagemang för IKT och dels finns det yttre faktorer i 

form av högre beslut som försvårar arbetet med IKT för dem som har intresset. 
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8.5. Strategier i val av appar 

Resultat 

Respondent 1, 2 och 3 berättar att de oftast får reda på information om nya appar av sina 

kollegor eller vänner. Respondent 4 framhåller att denne på eget initiativ söker fram 

information om nya appar, utan hjälp från kollegor. Respondenten lyfter sin frustration 

över att dennes kollegor inte är engagerade i ämnet, samt att respondenten därmed inte har 

någon att ta hjälp av eller bolla frågor med.  

 

Samtliga respondenter tar ibland hjälp av sökmotorer som google, och från hemsidor och 

bloggar. Respondent 2 menar att denne väldigt sällan söker efter appar, och använder sig 

oftast av de appar som redan fanns på lärplattan. Respondenten berättar att fokus läggs mer 

på annat. När respondenten väl söker efter appar gör denne det med hjälp av tips från 

kollegor eller vänner. När det har hänt att respondenten har sökt själv efter appar berättar 

respondenten att denne går in på App Store och klickar i kategorin ”appar för barn”, för att 

sedan leta efter appar i listan på egen hand. Denne provade apparna och avgör på detta sätt 

om appen verkar rolig eller passande för barnens intresse. Exempelvis har respondenten 

velat ladda ner appen ”Babblarna” eftersom att dessa är väldigt populära bland barnen i 

barngruppen, men har inte ännu fått tillstånd att ladda ner denna app. 

 

Respondent 4 berättar att denne använder liknade strategi men att valet av appar är 

präglade av tänkandet att apparna som laddas ner är könsneutrala och varierande. 

Respondenten nämner även att det finns barn i barngruppen som är i behov av särskilt stöd 

eller är flerspråkiga och att apparna denne laddar ner således ska vara anpassade efter deras 

behov. Respondenten lyfter verksamhetens resonemang att:”Jag kan inte alla språk på 

förskolan men genom IKT kan jag det”. Respondenten berättar vidare att denne önskade att 

förskoltidningen tipsade om bra appar eller att denne hade någon ansvarig som denne 

kunde vända sig till. 

 

Respondent 1 och 2 menar att apparna på en lärplatta bör komplettera aktiviteterna på 

förskolan. Respondent 3 anser att det är viktigt att tänka på att appen som laddas ned ska 

komplettera de aktiviteter och saker som redan erbjuds på förskolan innan denne väljer en 

app istället för att utforma aktiviteter utifrån apparnas funktioner och förutsättningar. 

Respondenten menar att appen som väljs ska fylla en funktion under en aktivitet och 

utmana barns lärande. Respondenten berättar även att de tänker på att apparna inte ska 
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ersätta de fysiska leksaker när denne väljer appar på lärplattan. 

  

Respondent 1 berättar att denne har liknande tankegångar som respondent 3 kring val av 

appar. Apparna ska stärka eller fördjupa det fokus som verksamheten eller avdelningen 

har. Respondenten berättar att de arbetar med ett robot-tema samt att de bygger robotar och 

fordon. Apparna som väljs ska därmed komplettera den fysiska aktiviteten med exempelvis 

interaktiva sagor om hur man bygger robotar. 

 

Respondent 1 menar att apparna ska vara anpassade efter barngruppens storlek och ålder. 

Respondenten berättar att eftersom denne arbetar med yngre barn väljer denne ofta appar 

som är sensoriska och upplevelseförstärkande.  

 

Analys 

Samtliga respondenter verkar ha tydliga strategier när de väljer appar. Detta menar vi att vi 

kan identifiera då de har en tanke bakom varför de gör som de gör. De olika strategierna vi 

kan identifiera är exempelvis att ta hjälp av kollegor eller sökmotorer. Apparna väljs 

utifrån barnens intresse, eller aktivitetens tema. Vissa av respondenterna utgår från samma 

premisser som vid val av IKT-verktyg, nämligen gruppstorlek och ålder. Respondenterna 

har även andra kriterier i åtanke, som exempelvis att den ska vara anpassad för barn i 

behov av särskilt stöd eller flerspråkiga barn. De kriterier som beskrivs för appar är 

återkommande även i hur pedagogerna väljer aktiviteter för barnen. Detta menar vi visar på 

att respondenten använder sig av ett pedagogiskt tankesätt gällande valet av appar. 

 

En möjlig bristande faktor vid valet av appar skulle kunna vara att pedagogerna inte tar sig 

tid till att arbeta med IKT och således appar i barngrupperna, och att tiden istället 

prioriteras på annat. Fokus verkar istället läggas på andra ämnen, i och med att 

respondenterna anser att IKT och appar är ett komplement till dessa. Det skulle även kunna 

bero på att övriga ämnen traditionellt sätt arbetas med oftare än IKT, vilket i sin tur kan 

bero på att arbetet med IKT och appar är ett relativt nytt fenomen för förskolans 

verksamhet.  

 

Trots att respondenter är av åsikten att det är viktigt att arbeta med IKT och appar i 

förskolan, samt att två respondenter dessutom uttryckt en önskan om att arbeta mer med 

dessa, uppger dessa respondenter att IKT inte integreras tillräckligt i verksamheterna. Vi 
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menar att respondenterna verkar ha tydliga strategier i val av IKT-verktyg och appar när de 

planerar aktiviteter de är förtrogna med och känner att de har en kompetens kring. Vi 

ställer oss frågande till om man kan dra paralleller mellan pedagogernas strategier när de 

väljer appar till en aktivitet och när de planerar och anpassar en aktivitet utan IKT-verktyg. 

De utgår ifrån samma pedagogiska tänkande, det vill säga att appen, aktiviteten eller IKT-

verktyget ska anpassas efter barns ålder och förmågor, syftet med aktiviteten, miljön och 

gruppstorleken samt aktivitetens eller projektets tema. Utifrån respondenternas svar 

identifierar vi dock en en avsaknad av pedagogiska strategier gällande användandet av 

appar som huvudsyfte i en aktivitet.  

 

8.6. Resurser och prioriteringar 

Resultat 

Respondent 2 menar att det på dennes förskola prioriteras att maten ska vara ekologisk. 

Förskolan har en egen kock som lagar mat från grunden. Respondenten nämner även att 

budgeten för inköp av appar är densamma som budgeten för övrigt material till 

avdelningen. Ofta prioriterar pedagogerna annat material till verksamheten före appar till 

lärplattan. Detta berättar även respondent 4. Respondent 4 berättar vidare att det ofta är 

pedagogernas intresse som styr vilka inköp som görs till verksamheten. Om pedagogerna 

är intresserade av något särskilt kan de gå till förskolechefen och be om att få köpa in detta. 

Respondenten menar att önskemålen oftast godkänns av förskolechefen. Respondent 3 

uppger att de hellre sparar lite pengar till att köpa något stort, som exempelvis ett ljusbord. 

De vill hellre ha ”ordentliga” saker som fyller en funktion, hellre än att köpa en massa 

småsaker som barnen även har hemma. Respondent 1 uppger att de får kuponger eller 

presentkort som endast är avsedda för inköp av appar.  

 

Analys 

Flera respondenter menar att deras resurser för att köpa in övrigt material till förskolan är 

samma som de resurser som ska användas till att köpa in appar. Många gånger innebär 

detta att apparna bortprioriteras. Detta kan bero på att pedagogerna själva får avgöra vad 

resurserna ska läggas på. Det resulterar i att pedagogernas intresse styr vilka inköp som 

görs till verksamheten. Genom att istället strukturera upp det på samma vis som respondent 

1 berättar, nämligen att de får kuponger eller presentkort för att köpa appar, måste dessa 

pengar gå till just detta och inget annat. Detta innebär att appar köps in oavsett vilket 

intresse pedagogerna har.  
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Om en särskild del av budgeten reserveras för appar kan förskolor undvika att IKT-verktyg 

prioriteras bort till förmål för annat material, vilket visat sig i en av intervjuerna.  

 

9. Diskussion 

 

Allt fler barn använder sig av IKT i sitt vardagliga liv. Läroplanen utökar följaktligen 

pedagogernas ansvar gällande IKT i förskolans verksamhet och detta ökade ansvar innebär 

således att pedagoger behöver ha kunskap om och erfarenheter av IKT-verktyg. 

Forskningen ökar i samband med detta, dock inte i tillräcklig snabb takt. Det kommer nya 

appar varje dag med funktioner vars påverkan det finns ytterst begränsad forskning kring.  

 

Trots att det finns ett krav på att IKT ska integreras i verksamheterna är denna integrering 

många gånger bristfällig. Detta bekräftar även respondenterna i denna studie. Det beror 

vissa gånger på att pedagoger är ointresserade, oengagerade eller oerfarna gällande IKT-

verktyg, andra gånger beror det på brist på information om hur dessa verktyg ska integreras 

i verksamheten, eller brist på planeringstid.  

 

Huruvida pedagogerna är intresserade av IKT ska dock inte vara en avgörande faktor i 

integreringen av IKT, utan ska integreras oavsett vad pedagogerna är intresserade av. Vi är 

av meningen att det kan innebära en stor utmaning att integrera ett helt nytt läromedel i 

verksamheten, och att dessutom inte få någon närmare introduktion eller instruktion i hur 

detta ska ske kommer inte att underlätta för integreringen. De pedagoger som upplever att 

arbetet med IKT är svårt eller inte har någon större erfarenhet av IKT överlag kommer 

snarare uppleva det ännu svårare utan någon form av guide. Upplevs någonting vara för 

svårt anser vi att det kan ha en stor inverkan på pedagogernas intresse och engagemang. I 

och med att pedagogernas intresse och engagemang verkar vara så varierande menar vi att 

det inte är fördelaktigt att överlåta ansvaret för hur integreringen av IKT ska ske på enbart 

pedagogerna. Vi menar att skolverket inte enbart ska ge direktiv om att IKT ska integreras 

i verksamheten, utan bör även bistå med direktiv om hur arbetet ska struktureras.  

 

Pedagogerna ska inspirera och uppmuntra barnen till att tycka att IKT är lustfyllt. Vi är av 

meningen att detta är ett svårt uppdrag om inte pedagogerna uppmuntras till att utveckla 

sina IKT-kompetenser. Pedagogerna behöver således erbjudas strategier och inspiration för 
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hur de kan använda IKT-verktygen på ett pedagogiskt sätt och som ett läromedel. En 

frågeställning som dyker upp är huruvida pedagoger fått utökad planeringstid och resurser 

till följd av det utökade IKT-ansvaret? Eftersom att skolverket ställer krav på pedagogerna 

att IKT ska integreras i förskolan utan tillägg av planeringstid eller resurser innebär detta 

att pedagogerna förväntas anpassa den redan begränsade tid dem har till planering för att 

förtrogna sig med ett helt nytt IKT-verktyg, lära sig dess funktioner samt integrera dessa i 

den vardagliga verksamheten. Vi menar att det då inte kan förväntas att IKT är en 

prioritering för alla pedagoger.  

 

Det har i denna studie visat sig vara viktigt att inte bara ha kunskap om IKT-verktygens 

funktioner och appar, utan även fundera över varför de ska användas samt i vilket 

pedagogiskt syfte de ska användas. Vi har identifierat ett flertal olika strategier för att välja 

appar. I många fall använder sig pedagogerna av samma strategier som vid val av 

aktiviteter inom andra ämnen. Detta menar vi innebär att strategierna är baserade på ett 

pedagogiskt tänkande, samt att arbetet med IKT trots bristfälliga direktiv ändå följer 

läroplansmålen. 

 

Vi identifierar att introduktionen av IKT-verktygen för pedagogerna i många fall är 

bristfällig. Vi är av meningen att det finns en stor skillnad mellan att ha kunskap om hur 

man använder en lärplatta och att ha kunskap om hur man använder en lärplatta som ett 

pedagogiskt verktyg. Introduktionen av de digitala verktygen genomfördes med ett 

antagande om att pedagogernas kunskap om IKT-verktygens funktion även innebar att de 

har kunskap om hur IKT-verktyget ska användas som ett pedagogiskt verktyg. Vi menar 

således att det i många fall kan vara så att trots att pedagogen använder sig av ett IKT-

verktyg i sin personliga vardag, kan denne sakna kunskap om hur det kan användas i 

pedagogiskt syfte. Vi menar även att det skulle kunna finnas en koppling mellan bristfällig 

introduktion av IKT-verktyg som framkommit i vår studie och det bristande engagemang 

och intresse som visat sig hos pedagogerna. Vi framhåller att en tydligare och mer 

strukturerad introduktion skulle kunna tillföra ett ökat intresse och engagemang hos 

pedagogerna när det gäller användningen av IKT på förskolorna.  

 

Det framkommer även att resurser många gånger inte prioriteras för att köpa appar. Vi 

menar att det kan vara fördelaktigt att ställa krav på att en viss del av budgeten ska 

reserveras för inköp av appar, samt att det kontinuerligt uppföljs för att försäkra att 
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förskolans resurser läggs på IKT och appar. Övriga ämnen är tydligt förankrade i 

förskolans läroplan och verksamhet. För att lyfta IKT som är ett tämligen nytt läroplansmål 

i verksamheten behöver vi därför försäkra att en del av resurserna även går till inköp av 

appar. Vi anser att om en del av resurserna inte används till inköp av appar kommer 

lärplattornas fulla potential därmed inte att utnyttjas. Således har de satsningar som gjorts 

på IKT blivit försummade. 

 

De pedagoger som vi intervjuade verkade ha ett intresse för IKT och att integrera detta 

ämne i verksamheten, däremot uppger de sig ha kollegor som inte alls intresserar sig för 

detta. Frågan är hur det kommer sig att just de respondenter vi intervjuat har ett intresse för 

IKT som deras kollegor inte har. Detta kan bero på att det endast är respondenterna som 

blivit erbjudna IKT-kurser, och inte deras kollegor. Vi ställer oss även frågan huruvida det 

var slumpmässigt att de respondenter som ville ställa upp på intervjun faktiskt har ett 

intresse av IKT, eller om det kan vara en bidragande faktor till att de valde att intervjuas.  

 

10. Fortsatt forskning 

 

Vi som genomfört denna studie har höga förhoppningar på att fortsatt forskning kommer 

att öka pedagogers kunskap och kompetenser gällande strategier i valet av IKT-verktyg 

och därmed även appar. Vi hoppas att med denna studie belysa de brister och hinder som 

uppstår vid integrering av IKT i förskolan. Således kan dessa undvikas och därmed 

förbättra arbetet med IKT-verktyg.  

 

Fortsättningsvis föreslår vi att det görs fler undersökningar kring vilken inverkan appar har 

på barns lärande då denna undersökning tyder på att det finns begränsad konkret forskning 

inom ämnet.  
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Bilagor 

 

Intervjuguide (röda frågor är följdfrågor) 

 

Frågeområde 1. Intro och bakgrund 

Kan du presentera dig och berätta om din uppgift på förskolan? 

 

Kan du berätta om din utbildning? 

* Vidare kompetensutveckling? 

* När gick du utbildningen? 

 

Kan du berätta kort om förskolan du arbetar på nu och dess inriktning eller fokus? 

* Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

* Hur många barn? 

 

Frågeområde 2. Allmän val av ämnen 

Vilka teman arbetar du med i din grupp just nu? 

* Hur har du valt temat?  

* Utveckla?  

 

Vilka aktiviteter arbetar du med i din grupp just nu? 

 

Hur väljer du och planerar en aktivitet?  

* Kan du beskriva vilka strategier du har i planering av en aktivitet? (Steg för steg?) 

 

Frågeområde 3. Informations och Kommunikations Teknik   

Kan du berätta om din syn på IKT? 

* Använder du dig av IKT i din vardag? 

 

Ingick IKT i din utbildning? 

* Har du blivit erbjuden några IKT-utbildningar under ditt yrkesliv? 

* Om ja (fast tackat nej): Hur kommer det sig att du tackade nej? 

 

Vad har ni för IKT-redskap på förskolan? 

* Har ni surfplattor? I så fall hur många? 

* Är IKT-redskapen lättillgängliga på din avdelning? 

* Vilka prioriteringar på inköp görs på förskolan? 

* Hur ser ditt inflytande ut på de prioriteringar som görs? 

 

Hur gick det till när ni fick lärplattorna (eller annat IKT-redskap)? 

* Hur har ni introducerat dem för barnen? 

* Kan du berätta om någon gång när ni använt lärplattorna i verksamheten? 

*Hur gick det till när ni bestämde att ni skulle använda paddan på det sättet? 

* Vilka bestämmelser har ni gällande användandet av surfplattor/IKT-redskap på 

avdelningen? 

* Har ni några restriktioner för användandet av IKT-redskapen? (2 och 2, fritt när barnen 

vill,  

tillsammans med pedagoger?) 
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Använder du dig av appar i pedagogiskt syfte? 

* I så fall hur? (som komplement eller huvudsyfte?) 

* Hur väljer du appar till aktiviteter? 

 

 

Om ja: 

Hur tänker du kring vilka appar som ska laddas ner? 

* Var kan du få hjälp att välja appar?  

* Använder du dig av annan teknik eller sociala medier i val av appar?  

* Har ni några restriktioner för att välja appar? I så fall vilka?  

*Hur kom det sig att den appen fanns på ipaden?" (om de talat om en speciell app) 

 

Hur introducerar du en ny app för barnen? 

 

Anser du att det är viktigt att hålla sig uppdaterad gällande nya appar? 

* I så fall hur kommer det sig? 

Om nej: 

 

Hur kommer det sig? 

* Använder ni surfplattan i något annat syfte? Vilket? 

 

Är det något ytterligare du vill tillägga? 
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Medgivande till deltagandet i undersökningen 

 

Till pedagogen i NN förskolan 

 

Medgivande till deltagande i en studie 
 

Studien, som kommer att handla om val av applikationer i förskolan, kommer att utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Damiel Daelius och Kristin Eythorsdottir som 

går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att vara en del av ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer intervjuas, 

samt att svaren ifrån intervjun kommer att analyseras. Damiel Daelius och Kristin Eythorsdottir har 

förklarat för mig vad studien innebär. Jag har förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och kan när som helst avbrytas.  

 

 

Pedagogens namn: …………………………………………….  

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... 

Underskrift   

 

 

 

 

 


