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Sammanfattning
I förskolan har digital kompetens och digitala verktyg fått en större roll. I den nya Läroplan
för förskolan (Lpfö 2018, s. 15) anges det att förskollärare har fått ett tydligare ansvar att
använda digitala verktyg som kan stimulera barns utveckling och lärande.
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur några förskollärare resonerar kring
användningen av applikationer i pedagogiskt syfte i förskolan. Vägledande i undersökningen
är följande frågeställningar: Hur beskriver förskollärarna i studien sitt användande av
applikationer i förskoleverksamheten? Vad anser förskollärarna i studien är ett pedagogiskt
användande av applikationer i förskolan?
Studien har utgått ifrån en kvalitativ metod med self-report som redskap för insamlandet av
data. Self-report är ett frågeformulär med öppna frågor som lämnas ut till respondenter som
de besvarar med egna ord och tankar. Sammanlagt har 13 förskollärare deltagit i studien.
Datamaterialet har analyserats utifrån kategorierna Teacher-directed practices (TDP) och
Developmentally appropriate practices (DAP).
Studiens resultat visar att pedagogiskt användande beskrivs olika av förskollärarna som deltog
i studien. I resultatet synliggörs två användningar av applikationer. Den ena användningen är
lärarledd med fokus på att barnen ska ta till sig och utveckla ämneskunskaper med hjälp av
applikationer. I den andra typen av användande fokuserar förskolläraren på barns
lärandeprocess.
Våra slutsatser är att förskollärares närvaro och medvetenhet är viktig både vid användandet
av applikationer men även vid valet av applikation. Det finns flera delar som utgör ett
pedagogiskt användande där inte enbart lärande, utan även omsorg det vill säga barns behov
kan vara i fokus vid användandet. Det är alltså förskollärares “tanke bakom” användandet
som skapar just ett pedagogiskt användande. “Ersättnings-användande” kan ge förskollärare
som känner sig osäkra vid användandet av digitala verktyg en god ingång till att börja
använda applikationer mer i verksamheten. Ett exempel på detta kan vara att använda en
digital (app-) tärning istället för en analog tärning i aktiviteter.
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1. INLEDNING
Idag föds barn in i en digitaliserad värld där användningen av digitala verktyg har tagit en
större roll både i samhället och i förskolans verksamhet. Medierådets rapport Småungar &
medier 2019 (2019, ss. 10, 13) visar bland annat att internetanvändandet har ökat bland små
barn, både i antal dagar per vecka men även hur många timmar de använder internet per dag.
Det som har ökat mest sedan 2016 bland de yngsta barnen (0–8 år) är mobilspelandet. I maj
2017 beslutade den svenska regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi för
skolväsendet med syfte att bland annat ge alla barn och elever förutsättningar att uppnå en hög
digital kompetens för att främja såväl kunskapsutvecklingen som likvärdigheten
(Utbildningsdepartementet 2017, ss. 3–4).
I och med den beslutade nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet har digitalisering
fått större utrymme i förskolans läroplan. I juli 2019 trädde den nya Läroplan för förskolan
(Lpfö 18) i kraft, där det framhävs att adekvat digital kompetens1 har blivit obligatorisk i
förskolans utbildning. Med detta har förskollärare fått ett tydligare ansvar för att använda
digitala verktyg som kan stimulera barns utveckling och lärande (Lpfö 18, s. 15). I förskolan
handlar det således inte längre om digitala verktyg ska användas i förskolan, utan hur det
används. I den meningen är det viktigt att förskollärare har adekvat digital kompetens.
Kjällander och Riddersporre (2019, s. 12) betonar att adekvat digital kompetens för pedagoger
inte enbart handlar om att veta när, hur och varför digitala verktyg kan användas, utan också
när det är bättre att låta bli att använda digitala verktyg.
I en intervju i Pedagogiska magasinet (nr 4/år 2019) betonar forskaren Susanne Kjällander att
det är viktigt att ha kännedom om det digitala material som används och att det är de
genomtänkta aktiviteterna med digitala verktyg som är viktiga. På liknande sätt beskriver
Nilsen (2018, ss. 47, 117) att det är nödvändigt för förskollärare att ha vetenskapligt grundade
kunskaper om digitala teknologier och hur dessa används i pedagogiska aktiviteter. Trots att
både Kjällander och Nilsen på detta sätt lyfter fram att användningen av lärplattor och
applikationer är något som behöver användas på ett genomtänkt sätt, finns det inte mycket
forskning i ämnet. Den forskning som finns utgår från pedagogers inställning och attityder till
användning av lärplattor och applikationer. Hur ett genomtänkt arbete kan se ut med
applikationer i förskolan är ytterst sparsamt beforskat.
Med ovanstående beskrivning som bakgrund tycks det betydelsefullt att ta reda på hur
förskollärare använder digitala redskap och mer specifikt applikationer (appar) i förskolan.
Med denna studie vill vi därför undersöka hur verksamma förskollärare resonerar kring
användandet av applikationer i pedagogiska syften.

1

Digital kompetens är en samverkan mellan fyra aspekter. Dessa är “Att förstå digitaliseringens påverkan på
samhället”, “Att kunna lösa problem och sätta idéer i handling”, “Att kunna använda och förstå digitala verktyg
och medier” och “Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt”. Skolverket (2019). Digital kompetens och
digitala verktyg i förskolan. https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriteradeomraden/digitalisering/forskolan [2019-12-05]
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2. SYFTE
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur några förskollärare resonerar kring
användningen av applikationer i pedagogiskt syfte i förskolan.
Vägledande i undersökningen är följande frågeställningar:
 Hur beskriver förskollärarna i studien sitt användande av applikationer i
förskoleverksamheten?
 Vad anser förskollärarna i studien är ett pedagogiskt användande av applikationer i
förskolan?

2.1 Begreppsdefinitioner
För att underlätta läsningen redovisas här nedan de begrepp som är relevanta för vår studie.
Det var svårt att hitta en allmängiltig definition i forskningen som definierar applikationer.
Genom sökningar på internet beskrivs applikationer som ett begrepp på olika
tillämpningsprogram som kan laddas ned i mobiler och lärplattor. Innehållet i dessa program
varierar och kan vara allt från sociala medier såsom Facebook och Twitter, till spel såsom
Räknetornet och Angry birds. Varje program har en ikon som vid nedladdning visas på
displayen. För att öppna programmet klickar man alltså på avsedd ikon. Applikationer kallas i
vardagstal för appar. I fortsättningen kommer vi använda både applikationer och appar
synonymt när vi menar sådana program som laddas ner och är tillgängliga på förskolans
lärplattor.
Vi ansluter oss till den definition som Nilsen (2018) gjort när hon definierat pedagogiska
applikationer. Hon definierar det som “... appar som har ett explicit lärandesyfte” (2018, ss.
38–39). Det innebär att apparna har ett genomtänkt syfte för att stödja ett särskilt lärande. Ett
pedagogiskt användande av sådana applikationer skulle utifrån Nilsens definition vara att
apparna används av pedagogerna på ett genomtänkt sätt för att stödja ett särskilt lärande.
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3. TIDIGARE FORSKNING
Under denna rubrik redovisas den forskning vi funnit relevant utifrån det syfte som vår studie
har. Då forskning om applikationer är mycket knapphändig, har vi i några fall även inkluderat
forskning kring digitala verktyg i sig. Detta för att få en bredare redogörelse över vilken
forskning som finns att tillgå när det handlar om användning av digitala verktyg i förskolan.
Nedan redovisas den forskning vi funnit utifrån följande rubriker: Förskollärarnas
användande av digital teknologi i förskolan och Påverkansfaktorer för användning.

3.1 Förskollärarnas användande av digital teknologi i förskolan
Det finns olika typer av användande av digital teknologi i förskolan. Ljung-Djärf (2008, ss.
334–337) beskriver i sin kvalitativa studie, med syfte att undersöka hur förskollärare hanterar
datoranvändandet, att det finns tre olika typer av inställning till användande där förskollärares
attityder och roll är betydande för att de ska kunna forma samt genomföra sin undervisning
med datorer. Dessa tre olika typer av inställning till användande av datorer benämns som;
omsorg, fostran samt lärande.
Omsorg i relation till datoranvändande handlar, enligt Ljung- Djärf (2008, ss. 334–335), om
att förskolebarn erbjuds en aktivitet att göra. Lärarna med denna omsorgsfokus har
datoranvändandet som låg prioritet och de förhåller sig kritiskt till datoranvändandet. LjungDjärf (2008, ss. 335–336) lyfter också inriktningen fostran där ansvarstagande och socialt
samspel har huvudfokus i datoranvändandet. Läraren finns med som stöd under
datoranvändandet men användandet är frivilligt för barnen. Den sista ingången kallar
forskaren för lärande där lärarna betraktar datorn som ett verktyg för lärande. Det handlar inte
enbart om spelande, utan läraren vill även att barnen ska öva på förmågor. I denna ingång är
det läraren som styr datoranvändningen och denne vill att barnen ska klara av användandet
självständigt men finns med och stöttar vid behov (Ljung- Djärf 2008, ss. 336–337).
I linje med ovanstående text, belyser Nilsen (2018, ss. 105–106) i sin avhandling att
förskollärarna har föreställningar kring lärplattor och applikationer som risker eller
möjligheter i undervisningen. Förskollärarna påverkas även av vilken del av förskollärarens
uppdrag inom omsorg, fostran samt lärande som de tänker sig att barnen befinner sig i vid
användandet av lärplattor och applikationer. Detta skapar en konflikt mellan förskollärarens
attityder till lärplattan och vad de känner att barnen behöver inom omsorg, fostran samt
lärande. Däremot ser förskollärarna lärplattan som ett pedagogiskt verktyg som ska finnas
med i verksamheten. Förskollärarna i studien väljer ofta pedagogiska applikationer. Dock
uttrycker förskollärarna att deras roll är viktigare än innehållet i apparna. Stigsdotter (2014. s.
38) förklarar att det finns inga appar som är pedagogiska i sig själva, utan det är pedagogerna
som tillför pedagogiken i användandet av apparna.
Vidare redogör Nilsen (2018, s. 104) för att lärare ofta använder lärplattorna för att intressera
barnen för en specifik aktivitet. Det framkommer även att det användande som är vanligt
bland lärare är det som sker med pedagogiska syften. Lärplattan blir således en motivation för
barnen i deltagandet vid aktiviteter som läraren utformat. En annan form av användande som
synliggörs är att lärplattor och appar används som ersättningsverktyg och används i stället för
något analogt, exempelvis använda lärplattan som en bok.

3.2 Påverkansfaktorer för användning
Det finns många faktorer som kan påverka hur användningen av appar kan tänkas se ut i en
verksamhet. De tre underrubriker som presenteras i denna del är: I syfte att “spela” eller
3

“lära om ett innehåll”, Öppen eller sluten design och Lärarledd eller barncentrerad
användning.
3.2.1 I syfte att “spela” eller “lära om ett innehåll”
Både Nilsen (2018, ss. 104, 106) och Fleer (2017, ss. 11–12) synliggör att lärare och barn kan
ha olika perspektiv och motiv till användandet av samma app. Lärare kan således ha ett
lärandesyfte med en applikation där de vill rikta in barns fokus mot applikationens innehåll,
medan barns fokus istället ligger på ett spelande. Fleer (2017, ss. 11–12) betonar att barn kan
närma sig en applikation med ett motiv fokuserat mot att utföra applikationens syfte och
använda de funktioner som appen har. Likväl kan de även ha ett motiv som är fokuserat mot
att leka med applikationens innehåll utan att följa applikationens syfte.
Kjällander och Moinian (2014, ss. 18–19) lyfter fram att förskolebarn kan utmana
applikationens didaktiska design genom att använda applikationens innehåll utifrån deras eget
intresse. I linje med att förskolebarn kan utmana applikationens didaktiska design beskriver
Vangsnes, Økland och Krumsvik (2012, ss. 1146–1147) ytterligare ett sätt att utmana
applikationen på. Denna typ av utmaning kan bero på ett skilt intresse mellan barn och
förskollärare vid användandet av applikationer. Det handlar om att barn vill utforska spelet,
medan förskollärare vill inleda dialoger för att skapa ett lärande.
Vangsnes, Øklands och Krumsviks (2012, s. 1142) studie redogör även för synen på
deltagande vid användande av datorer bland förskollärare. I studien framkommer det att
förskollärare enbart är deltagande i spelandet med barnen vid få tillfällen, även om detta var
något som förskollärarna betraktar vara viktigt. Det skiftar mycket i vad förskollärarna menar
med att vara deltagande, detta då en del förskollärare anser att deltagande innebär att de finns
närvarande i rummet, medan de andra förskollärarna menar att de är närvarande i spelandet.
3.2.2 Öppen eller sluten design
Nilsen (2018, s. 97) redogör för hur appars olika design, egenskaper och innehåll är viktiga
komponenter för vilken användning som kan bli möjlig vid användandet av appar. Flewitt,
Messer och Kurcirkova (2015, s. 297) beskriver att applikationer med öppen design handlar
om ett kreativt skapande i applikationen, medan en applikation med sluten design fokuserar
på att barnen ska slutföra givna uppgifter i applikationen. I linje med detta belyser Palmér
(2015, s. 377) att applikationers utformning och design påverkar förskollärares användande
och interaktioner med barnen, samt barnens möjliga deltagande i den pedagogiska kontexten.
I Palmérs studie observerades tolv pedagoger när de använde olika matematiska applikationer
med 25 förskolebarn.
Palmér (2015, ss. 371, 374) analyserar applikationers klassificering och inramning för att
kategorisera applikationernas utformning. I studien framkommer det att applikationer med
stark inramning minskar barns deltagande i aktiviteten. Händelseförloppet i dessa appar går
inte att ändra på då utformningen av applikationen gör att det endast finns ett rätt svar.
Förskollärarnas dialoger med barnen i studien är riktade vid användandet av dessa appar och
handlar mestadels om guidning och bekräftelse, istället för appens matematiska innehåll. En
orsak till de riktade dialoger och bristen på matematiskt innehåll handlar om att fokus ligger
på rätt och fel i applikationerna. Det beskrivs att andra påverkande faktorer kan vara
applikationens tidsbegränsning, men även att direkt feedback ges i applikationen vid ett
korrekt svar (Palmér 2015, ss. 373–378).
Vidare skriver Palmér (2015, s. 373) att i appar med en svag inramning kan pedagoger och
barn ändra händelseförloppet, men också att det finns många olika möjliga lösningar.
4

Exempel på appar med svag inramning utifrån studien är applikationer som innehåller logik,
målning och konstruktion. Resultatet visar att barnen har ett ökat deltagande när dessa
applikationer används, vilket kan bero på att det inte finns några rätt eller fel svar i
applikationerna. Både barn och förskollärare initierar en dialog som för det mesta handlar om
det tänkta ämnet, vilket i Palmérs studie är matematik. Eftersom ingen feedback ges av
applikationerna är pedagogerna tvungna att ge denna feedback istället (Palmér 2015, ss. 373–
378).
Nikiforidou och Pange (2010, s. 538) belyser att den programvara som är inriktad mot
förskolebarns användande ofta är av en enklare karaktär eftersom den främst förlitar sig på
bildspråk, ljud samt animationer. Det förekommer sällan längre stycken med text. Det som
denna typ av programvara bör fokusera på är lärandeprocesser och inte slutna produkter
såsom spel. Forskarna framhåller vidare att genom användandet av dessa typer av
programvara får läraren ytterligare en möjlighet till att utvärdera vilka som kunskaper barnet
har.
3.2.3 Lärarledd eller barncentrerad användning
Lu, Ottenbreit- Leftwich, Ding och Glazewski (2017, s. 12) har genomfört en kvalitativ studie
som ger en inblick i hur lärare i förskoleklass och årskurs 1 integrerar och använder sig av etttill-ett-program med lärplattor. I studien använder de olika pedagogiska applikationer i syfte
att stötta barnens läs- och skrivkunnighet. För att samla in data till studien används både
observationer och intervjuer som metod. Det insamlade datamaterialet analyserar forskarna
utifrån kategorierna Teacher-directed practices (TDP) och Developmentally appropriate
practices (DAP). Kategorierna TDP och DAP finns inom flera forskningsområden, men dessa
forskare har valt att koppla kategorierna till lärplattor. I studiens resultat framkommer det att
lärarna använder sig av både Teacher-directed practices och Developmentally appropriate
practices som tillvägagångssätt i användningen av applikationer med barnen (Lu et al. 2017,
ss. 13, 15). Dessa kategorier kom att inspirera oss i vår analys, vilket kommer att beskrivas
senare under Analys (se s. 10). Det är dessa kategorier som utgör studiens teoretiska ramverk.
Lu et al. (2017, ss. 15, 17) förklarar att Teacher-directed practices handlar om att lärarna har
ett fast syfte för användandet av en applikation. Detta syfte är kopplat till den aktivitet som
barnen genomför med applikationen och handlar om att barnen ska arbeta med grundläggande
färdigheter och utveckla dessa. De applikationer som används i detta syfte involverar ofta
memorering genom att barnen ska öva in kunskaper. I studien används vid dessa tillfällen etttill-ett-programmet med lärplattor och lärarna i studien antyder att detta ger dem möjlighet att
anpassa applikationerna till barnens olika individuella kunskapsnivåer. Barnen kan då få
möjlighet att arbeta utifrån sitt eget tempo, samt arbeta och utmanas utifrån sina egna behov
och den kunskapsnivå de befinner sig på (Lu et al. 2017, ss. 15, 17).
Developmentally appropriate practices handlar utifrån Lu et al. (2017, ss. 16, 19) om att
lärarna använder applikationer för att planera barncentrerade aktiviteter. Vidare förklarar
författarna att vid dessa tillfällen använder lärarna applikationer som har fokus att stödja barns
samspel, utforskande och kunskapsbyggande. Lärarna finns fortfarande närvarande och ger
vägledning och instruktioner, men barnen erbjuds också möjlighet att utforska utifrån sina
egna intressen. I studien används detta tillvägagångssätt oftast i digitala produktionsprojekt,
och med detta tillvägagångssätt ges barnen möjlighet att konstruera sin egen kunskap. Genom
digitala produktionsprojekt kan barnen applicera nya kunskaper från olika ämnesområden och
presentera dessa genom att exempelvis skapa en e-bok (Lu et al. 2017, ss. 16, 19).
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4. METOD
I avsnittet nedan redovisas studiens metod och genomförande utifrån följande rubriker: En
kvalitativ studie, Urval, Genomförande, Forskningsetiska principer, Tillförlitlighet samt
Analys och bearbetning.

4.1 En kvalitativ studie
Syftet med studien är att undersöka hur några förskollärare resonerar kring användningen av
applikationer i pedagogiskt syfte i förskolan, på så vis valdes en kvalitativ metod. Bryman
(2018, ss. 454–455) beskriver den kvalitativa metoden som tolkningsorienterad med ett fokus
på hur människor i en viss miljö upplever samt tolkar sin omvärld. Av den anledningen valdes
self-report som redskap för insamlandet av datamaterial.
Self-report beskrivs av Davidsson (2007, ss. 70–74) som ett redskap för att kunna samla in
flera människors tankar genom att deltagare får beskriva undersökningsområdet med sina
egna ord i textform. Detta görs med hjälp av öppna frågor som ställs till respondenterna.
Hjalmarsson (2014, s. 159) förklarar att med öppna frågor får respondenterna chans att
besvara frågor med sina egna tankar och ord. Self-report är således ett frågeformulär med
öppna frågeställningar som lämnas ut till respondenter. Valet att använda self-report beror
delvis på studiens tidsbegränsning, men främst utgick metodvalet från att self-report ger en
möjlighet till att nå många respondenter på kort tid.
Davidsson (2007, ss. 70–71) beskriver self-report som att metoden ger respondenter tid till att
svara djupare på de frågor som ställs, utan att varken de eller forskaren/studenten känner
någon stress i exempelvis tystnaden som kan uppstå vid intervjuer. En annan fördel med selfreport jämfört med intervjuer som metod är att ledande följdfrågor undviks. På så vis undviks
även att forskarens tankar och funderingar påverkar respondenterna (Kihlström 2007, s. 53).
Davidsson (2007, s. 71) understryker att eftersom det inte finns någon möjlighet att ställa
följdfrågor till de skrivna svaren är det viktigt hur frågorna formuleras för att generera de svar
som forskarna/studenterna vill ha svar på. De frågor som varit en del av vår self-report (se
bilaga 3) har således utformats samt formulerats noga för att respondenterna ska kunna ge
beskrivande svar.

4.2 Urval
Valet av förskollärare som lämplig undersökningsgrupp gjordes då dessa har det yttersta
ansvaret att bedriva undervisning på förskolan. Därtill har förskollärarna fått ett förstärkt
uppdrag i förskolans nya läroplan i och med ansvaret att även stimulera barns utveckling och
lärande genom digitala verktyg (Lpfö 18, s. 15).
Då en generell översikt över hur förskollärare resonerar kring användningen av appar skulle
undersökas var det inte av stor betydelse vilka tidigare erfarenheter eller kunskaper
förskollärarna hade kring undersökningsämnet. På så vis valdes ett slumpmässigt urval. På
grund av studiens omfång och tidsram, består vårt urval också av ett bekvämlighetsurval
(Bryman 2018, ss. 243–244) då vi valde ut de förskollärare som hade möjlighet att medverka
inom vår undersökningsperiod.
I början kontaktades förskolerektorer från två kommuner för att säkerställa att vi skulle få in
tillräckligt med datamaterial. Utifrån kommunernas hemsidor valdes förskolerektorer ut
slumpmässigt och 16 förskolerektorer kontaktades. Av dessa fick vi endast kontakt med fem
förskolerektorer, där sedan enbart två förskolerektorer gav sitt godkännande till att deras
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förskolor kunde delta i studien. Förskolerektorerna som gav sitt medgivande befann sig i en
kommun, vilket gjorde att även studien i slutändan genomfördes i en kommun. Av de
förskolerektorer som svarade men valde att inte delta var det två rektorer som uppgav att det
redan var studenter som hade kontaktat dem angående examensarbeten och på så vis hade de
inte tid att delta i vår studie. Den sista förskolerektorn svarade och visade intresse men slutade
sedan att höra av sig.
Sammanlagt vände vi oss till fem förskolor och 17 förskollärare. Av dessa ingår 13
förskollärare i vår studie. Detta medför ett bortfall på fyra self-reports. Bryman (2018, s. 240)
förklarar att bortfall är både bortfall i form av personer som inte gått att kontakta, men även
bortfall i form av frågor som inte blivit besvarade.

4.3 Genomförande
Under genomförandets gång deltog vi båda i samtliga delar av genomförandet. Innan
datainsamlandet utformades self-report utifrån studiens syfte. En pilotgrupp ingick i
utformningsprocessen av vår self-report. Bryman (2018, s. 244) lyfter fram att en pilotstudie
kan användas för att testa hur frågorna uppfattas av respondenten, samt för att se om frågorna
behöver förändras innan utskick. Pilotgruppen består av tre förskollärare som vi känner till
sedan tidigare. De förändringar som gjordes utifrån pilotgruppen var främst ändringar på
ordningen av frågorna för få till en bättre struktur i vår self-report.
Inför besöken på förskolorna kontaktades som tidigare nämnts, ett antal förskolerektorer via
telefon och mejl. I mejlen bifogades vårt missivbrev (se bilaga 1) och samtyckesblankett (se
bilaga 2) för att ge förskolerektorerna möjlighet att få ytterligare information samt att kunna
skicka blanketterna till sina förskollärare. För att etablera en personlig kontakt lämnade vi ut
self-reports till förskollärarna ute på förskolorna. I samband med detta lämnade vi stora vita
kuvert ute på förskolorna. Detta gjorde vi för att anonymt kunna samla in alla self-reports och
samtyckesblanketter. Deltagarna fick en vecka på sig att svara på sin self-report innan vi kom
och hämtade dem. Vid hämtandet av alla self-reports var det tre förskollärare som inte hade
hunnit svara. Då de uttryckte att de ville delta i studien fick de några dagar till på sig att svara
innan dessa samlades in.

4.4 Forskningsetiska principer
God forskningssed (Vetenskapsrådet 2017, s. 71) belyser att det finns ett antal regler och
riktlinjer som ska beaktas för att säkerställa att studier genomförs på ett grundligt etiskt sätt.
Nedan redovisas de etiska frågor och forskningsetiska principer som har tagits hänsyn till i
vår studie.
Löfdahl (2014, s. 36) förklarar att alla som deltar i studier ska få fullständig information om
studiens syfte samt få information om att de kan avbryta sin medverkan när de vill. Detta
kallas för informationskravet. Inför datainsamlandet delade vi ut self-reports tillsammans med
samtyckesblanketter och missivbrev. I vårt missivbrev fick de medverkande bland annat
information om studiens syfte och de forskningsetiska regler som tas hänsyn till i vår studie.
Till följd av att vi personligen lämnade ut dessa blanketter och self-reports gavs även
möjligheten att muntligt informera om studien, besvara eventuella frågor och berätta att
deltagandet är frivilligt. Bryman (2018, s. 170) redogör för samtyckeskravet vilket innebär att
deltagare i undersökningar måste godkänna om de vill delta, det vill säga de får själva
bestämma över sitt deltagande. De som ville delta i studien fyllde i en samtyckesblankett samt
fyllde i och lämnade in sin self-report. De kunde välja att inte delta genom att inte lämna in
sin self-report oavsett om samtyckesblanketten var ifylld.
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Nyttjandekravet och konfidentialitetskravet är ytterligare två forskningsetiska krav som har
tagits hänsyn till i studien. Bryman (2018, s. 171) förklarar att nyttjandekravet handlar om att
allt datamaterial endast får användas till undersökningens syfte. I missivbrevet informerades
deltagarna om att alla self-reports kommer förstöras när vår examensuppsats är godkänd.
Dessutom är det endast vi, vår handledare och eventuellt vår examinator som har tillgång till
datamaterialet. Därmed anser vi att vi gjort det vi kan för att garantera det som Bryman (2018,
ss. 171–172) och Vetenskapsrådet (2017, s. 40) betonar som viktigt i studier, nämligen kravet
på konfidentialitet, eftersom vi sett till att inga obehöriga får tillgång till vårt datamaterial.
Vidare beskriver Vetenskapsrådet (2017, s. 40) ytterligare ett sätt att säkerställa
konfidentialitet nämligen genom att anonymisera eller avidentifiera det insamlade materialet.
I våra self-reports skulle inga namn eller andra personliga uppgifter redovisas. På så vis kan
inga svar kopplas till deltagare.

4.5 Tillförlitlighet
Bryman beskriver (2018, s. 467) att vid kvalitativa studier används fyra kriterier för att en
studie ska uppnå en god tillförlitlighet. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt
en möjlighet att styrka och konfirmera.
Trovärdighet handlar, enligt Bryman (2018, s. 467), om ifall studien har beskrivit den sociala
miljö som undersökts på en djupare nivå samt att de forskningsetiska regler som hör till
studien har följts. Det första kriteriet handlar om att forskaren tolkar resultatet korrekt vilket
kan styrkas genom en respondentvalidering. Bryman (2018, s. 467) lyfter fram att genom en
respondentvalidering får respondenten en möjlighet till att godkänna forskarens tolkning av
resultatet innan det publiceras. I och med att anonyma self-reports har använts som metod i
studien är det inte möjligt för respondenterna att godkänna tolkningen av resultatet. Däremot
har de forskningsetiska regler som studien utgått från efterföljts, vilket Davidsson (2007, s.
79) betonar är en viktig del för att en studies tillförlitlighet ska uppnås. Respondenterna har
således fått ta del av de forskningsetiska reglerna samt fått tydlig information kring studiens
genomförande.
Bryman (2018, ss. 467–468) beskriver att överförbarhet är hur djupt en studie undersöker det
valda forskningsområdet. Kvalitativa studier undersöker oftast en liten grupp och på så vis är
det viktigt att undersökningen inte blir för smal och att området beskrivs på djupet. För att få
tillgång till en större urvalsgrupp i studien valdes self-reports som redskap. Self-report ger
respondenten en möjlighet att svara på frågorna med egna ord och på så vis kan
respondenterna ge beskrivande och detaljrika svar för att öka studiens överförbarhet.
Pålitlighet utgår ifrån att alla steg som genomförs i studien ska redogöras för. Bryman (2018,
ss. 468–470) förklarar att hela undersökningsprocessen ska kunna följas samt finnas med i
studien för att den ska vara pålitlig. Genom att redogöra för samtliga steg i vår studie har
studiens pålitlighet stärkts.
Bryman (2018, s. 470) påtalar att en studie behöver kunna styrkas och konfirmeras. Det
resultat som samlas in bör inte ha påverkats av tidigare kunskaper eller egna värderingar, och
det är viktigt att visa att det finns en medvetenhet om att man som forskare inte kan vara helt
objektiv. Tillsammans med vår handledare samt vår handledningsgrupp har vårt resultat
diskuterats för att säkerställa att vi förblivit så objektiva som möjligt när resultatet granskats.
Vi har även redogjort för tidigare forskning samt kopplat ihop denna forskning med vårt
resultat.
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4.6 Analys och bearbetning
I analysen av vårt material har vi valt att inspireras av Giorgis analysmetod såsom Davidsson
(2007, ss. 70–71) har beskrivit den (se även Bachelor & Joshis 1993, ss. 27–28). Davidsson
beskriver att Giorgis analysmetod har fem steg som kan användas vid analys av self-reports.
Steg ett handlar om att skaffa sig en helhetsbild av alla self-reports. I steg två avgränsas
viktiga inslag i alla self-reports och i steg tre tas upprepningar och överflödiga utsagor bort för
att i steg fyra kunna hitta centrala teman. Steg fem innebär att texten bearbetas utifrån centrala
teman för att sammanställa ett resultat. Nedan redovisas vårt tillvägagångssätt med dessa fem
steg som inspiration. I början lästes all self-reports igenom ett flertal gånger var för sig. För
att få en överblick gjorde vi ett översiktsschema med alla svar utefter frågorna från vår selfreport.
4.6.1 Analysmodell
Då vi analyserade vårt material fann vi likheter med de kategorier som beskrivits i Lu et al.
(2017) nämnligen Teacher-directed practices (TDP) och Developmentally appropriate
practices (DAP). Kategorierna i Lu et als tolkning har vi även beskrivit under rubriken
tidigare forskning (se ss. 5–6 i detta examensarbete). Även om dessa kategorier kan användas
för att analysera ett pedagogiskt förhållningssätt i stort, har vi valt att rikta dem mot vårt fokus
som är ett pedagogiskt användande av applikationer. Vi har alltså tolkat och använt dessa
kategorier för att kunna analysera hur förskollärarna beskriver sin användning av appar och
vad de specifikt anser ett pedagogiskt användande är, utifrån följande:
TDP- en lärarledd användning där fokus ligger mest på att utveckla kunskaper och förmågor
kring ämnen.
DAP- användning med barnens process i fokus och lärandeinnehållet utgår från barnens idéer
och utforskande.
För att placera in de utsagor som passar in under respektive kategori gjordes en tabell.
Tabellen bestod av två spalter där lärarledd (TDP) och barncentrerad (DAP) var
utgångspunkterna. Utifrån tabellen avgränsas resultatet ytterligare genom att liknande utsagor
slogs samman och de utsagor som var irrelevanta utifrån syftet togs bort. Det som utgör de
centrala teman var likheter i utsagor, men även enstaka utsagor som svarade på studiens syfte.
Under analysens gång läste vi igenom alla self-reports för att säkerställa att inget viktigt
utelämnas. De relevanta utsagorna bildade de centrala teman som kunde urskiljas under varje
kategori och dessa centrala teman utgör resultatet.
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5. RESULTAT
Som tidigare beskrivits, bearbetades det insamlade materialet utifrån vårt syfte att undersöka
hur några förskollärare resonerar kring användningen av applikationer i pedagogiskt syfte i
förskolan. Datamaterialet har bearbetats med hjälp av Lu et als. (2017) två kategorier:
Developmentally appropriate practices (DAP) och Teacher-directed practices (TDP). Vårt
resultat redovisas under följande rubriker: Lärarledd användning (TDP) och Användning med
barnens lärandeprocess i fokus (DAP). Förskollärarna har även fått fiktiva namn, de
omnämns som förskollärare 1–13.

5.1 Lärarledd användning (TDP).
Tre olika teman var tydliga under den lärarledda användningen nämligen Målinriktning och
fokus på ämneskunskaper; En (icke) närvarande pedagog samt Appen som ett ”innehållslöst”
komplement.
5.1.1 Målinriktning och ämnesorientering styr användningen
Resultatet visar att de flesta förskollärare beskrivit att applikationerna som de har valt är
målinriktade på så vis att barnen ska öva och utveckla kunskaper kring ett specifikt ämne som
exempelvis matematik eller språk. Val av applikationer är även styrt utifrån vad som för
tillfället är aktuellt utvecklingsområde för rektorsområdet vilket synliggörs i följande citat:
Utvecklingsområden- exempelvis matematik. Då tittar vi utifrån läroplanen vad som ska
ingå och utgår från det i första hand, och att det också finns ett tydligt syfte kring
användandet. (Förskollärare 9)
Då jag arbetar med de yngsta barnen använder vi ofta appar med bilder, som hjälper barnen
att sätta ord på ting eller pussel som ger dem möjlighet att finna former. Även appar som
utvecklar kategorisering inlärning av färger och matematiska begrepp är populära!
(Förskollärare 11)
Räknetornet har många bra delar av matematiken som behövs för en grundläggande
förståelse. Lång-kort, få-flest antal osv. (Förskollärare 3)

För att kunna stötta barnens ämneskunskaper beskriver förskollärarna att den som undervisar
även behöver ha kunskaper om barnens tidigare erfarenheter. Detta för att kunna bedöma på
vilken nivå barnens kunskaper ligger på för att sedan med hjälp av applikationerna kunna
utmana barnen. Förskollärarna i studien resonerade på följande vis:
Pedagogen behöver först ha kontrollerat vilken nivå barnet ligger på så att utmaningen
ligger på rätt nivå. (Förskollärare 10)
Pedagogen utvärderar (i alla fall i huvudet) hur man går vidare (vilken nivå ska barnet börja
på nästa gång? Vilket lärande har skett?). (Förskollärare 3)

Med dessa utsagor visas således att förskollärarna har en tanke bakom användandet i ett
målinriktat och ämnesfokuserat lärande. Användandet av apparna ska då stödja ett sådant
lärande, där barnen ska utmanas eller lära sig något nytt där ”vanliga spel” inte ses som ett
pedagogiskt användande. En förskollärares citat var:
Pedagogiskt användande anser jag är när barnen lär sig något, tex matematik, bokstäver
osv. Vanliga spel anser jag inte är pedagogiska. Det finns många appar som lär barnen
turtagning (tex memory) och även logiskt tänkande (tex pussel). (Förskollärare 5)
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Det målinriktade och ämnesorienterade handlar således om att förskollärarna har en tanke om
vart barnen befinner sig kunskapsmässigt för att på så vis kunna utmana barnen med hjälp av
applikationerna så att de lär sig något nytt. Dessa kunskaper som förskolläraren vill att barnen
uppnår är vid många tillfällen kopplade till specifika ämneskunskaper och förskolläraren är
den som planerar, utvärderar och utmanar i användandet av apparna.
5.1.2 En (icke) närvarande pedagog
Förskollärarens närvaro behandlades av flertalet av de deltagande förskollärarna när det gällde
det målinriktade användandet av appar. Förskollärare 7 beskrev förskollärarens roll att finnas
till hands när det behövdes: ”Varje barn försöker klara av uppgifter för att kunna komma
vidare till nästa nivå i spelet. Pedagogen är närvarande, hjälper och stödjer barnet om det
behövs.”
Det tycktes trots allt inte råda samstämmighet när det gällde förskollärarens närvaro vid appanvändningen. Förskollärararen i nästa citat verkar till skillnad mot den föregående, istället
framhålla ett direkt samspel mellan förskollärare och barn då barn använde appar.
Förskollärare 13 skrev: ”Om det är spel eller övningar för barnen så bör det ske i samspel med
en lärare/ pedagog.”. När det gällde huruvida förskolläraren skulle vara närvarande tycktes det
alltså råda delade meningar om graden av närvaro. Den ena utsagan beskriver att
förskollärarens närvaro i spel sker om det är nödvändigt medan den andra utsagan förklarar att
en förskollärare bör vara närvarande i spelandet.
5.1.3 Appen som ett ”innehållslöst” komplement
Utifrån resultatet framkom det att de applikationer inom det lärarledda användandet även
kunde ses som enbart komplement eller direkta ersättningar av analoga motsvarigheter där
inte innehållet i appen fokuserades alls. Ett exempel är att använda en digital (app-) tärning
istället för en fysisk. Förskollärarnas citat beskrev följande.
Vi gillar när apparna blir ett komplement till eget görande utanför Ipaden. De vill säga att
de arbetar parallellt med en app samtidigt som de agerar/skapar på olika sätt. (Förskollärare
6)
Dice- används vid olika uppdrag gällande matematik. Dice är en tärning där barnen är med
och turas om att använda. Även här används det som ett komplement till ett vanligt
tärningsspel. (Förskollärare 9)

De applikationer förskollärarna beskrev som ”komplement” tycktes främst användas på
samma sätt som om de fysiska. Appen tillför egentligen inget annat nytt eller utmanande. På
så sätt kan man anta att det inte är själva applikationens innehåll som har huvudfokus i
användningen, utan bara det redskap som anses mest lämpligt för tillfället.

5.2 Användning med barnens lärandeprocess i fokus (DAP).
Tre teman var tydliga när barncentrerad användning var i fokus: Barns delaktighet och barns
eget skapande styr användning, Förskollärarnas planering och val av appar, samt Barnets
behov av avkoppling och stimulans.
5.2.1 Barns eget skapande och delaktighet styr användning
Flera av förskollärarna framhöll att det ofta fanns ett fokus på att barnen skulle vara med och
skapa innehåll i samt med hjälp av applikationer, vilket följande två exempel belyser:
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Vi ville arbeta med filmskapande tillsammans med barnen och då är det ofta lätt att väcka
barnens intresse när de får erfara hur det fungerar med greenscreen och det går att förflytta
sig själv eller saker till andra platser med hjälp av ikt. (Förskollärare 6)
Book Creator har använts för att skapa en e-saga, där barnen själva talat in, ritat, och
framförallt själva hittat på sagan. (Förskollärare 2)

Utifrån det insamlade materialet framkom att förskollärarna oftast använde sådana
applikationer (som de ovan) som har ett fokus på barns eget skapande som används på
avdelningen. Barnen får då exempelvis vara med och bearbeta en saga eller film.
Vidare framkom det att barns delaktighet var något som var viktigt för flera av förskollärarna.
Detta tillsammans med förskollärarens närvaro sågs som en förutsättning för lärandet, vilket
blir tydligt i förskollärares 4 exempel: ”När barnen är delaktiga och när en pedagog alltid är
närvarande och kan ställa frågor, att det blir ett lärande.”
Ytterligare visar citatet ovan att förskollärarens närvaro är viktig för lärandet. Närvaro i denna
utsaga beskrivs som att förskollärarna alltid är medverkande i aktiviteterna kring apparna.
Lärandet sker på så vis i samspel med förskolläraren som också är de som väljer apparna
vilket redovisas under nästa rubrik.
5.2.2 Förskollärarens planering och val av applikationer
Nedan redovisas det resultat som förskollärarna beskrev som ett pedagogiskt användande
utifrån en användning med barns lärandeprocesser i fokus. Det som var tydligast var deras
beskrivning av en bakomliggande planering bakom valet av applikation. Dessa två utsagor
synliggör förskollärarnas resonemang kring val av applikationer.
Ett pedagogiskt användande är när vi pedagoger har en tanke med appen. Det finns en
mening med att den är nedladdad till Ipaden. (Förskollärare 12)
Att tänka igenom vad man har för syfte med en app innan man låter barnen använda den
och att sen kunna vara närvarande när barnen använder dem för att kunna vara delaktig,
ställa frågor och samtala. Mitt syfte med att använda iPad tillsammans med barnen är att de
ska få erfara att den går att använda som ett verktyg vid olika former av kreativt skapande
och inte bara behöver vara “film och spel”. (Förskollärare 6)

Förskollärarna i exemplen ovan beskriver alltså det pedagogiska användandet av appar såsom
något som det ska finnas en ”tanke bakom” och valet av appar som något som man ska ”tänka
igenom”.
Det finns andra anledningar till att vissa applikationer används. I det här fallet nedan handlar
det om en språkstimulerande app som förskolläraren blev tipsad om. Förskollärare 1 beskrev
att en applikation används ”För att vi har hört att den skulle vara så bra.”. Förskolläraren i
utsagan utgår ifrån någon annans “tanke bakom” valet av applikation vilket skiljer sig från
utsagan från förskollärare 6 ovan.
5.2.3 Barnets behov av avkoppling och stimulans
Utifrån hittills redovisade exempel används appar utifrån ett tydligt lärandesyfte. Våra resultat
pekar också på att det finns användningsområden som handlar om en möjlighet att ge barnen
lugn och ro. Barnens behov och intresse i stunden styrde då vilka appar som användes. I
följande utsagor beskrivs hur applikationer används som en avkoppling för barn:
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Ipaden och appar skall vara ett ytterligare sätt till lärande med de skall givetvis oxå få
kunna sitta och varva ner med ett spel. Vi granskar givetvis apparna innan barnen får ta del
av dem. (Förskollärare 12)
Sällan att barnen sitter ensamma, det är om de behöver en paus av någon anledning då låser
vi appen så att de inte kan hoppa mellan spel. (Förskollärare 10)

De applikationer som barnen använde för att koppla av, var dock fortfarande genomtänkta av
förskolläraren. Detta genom att barnen vid en sådan ”paus” inte hade möjlighet att byta fritt
mellan olika spel. Förskollärarens val av användning bestod då i att barnen skulle få en rimlig
möjlighet att kunna varva ner.
Andra utsagor synliggjorde andra användningar utifrån barns behov, nämligen behovet av
stimulans. Förskollärare 3 skrev: ”Vi har även valt apparna för att vi har barn som behöver
extra stimulans (för att må bra och utvecklas).”. Förskolläraren i denna utsaga belyser ett
användande som utgår från barn som har ett behov av extra stimulans. Även följande exempel
visar att förskollärarna ville ta hänsyn till vad de ansåg kunde möta barns behov, i det här
fallet att stötta barnens utveckling:
Det finns många “belöningsappar” som barnen ska klara av något snabbt och sedan är
spelet slut. Då anser jag att det är roligare för barnen att använda appar där de får fundera
och utforska. (Förskollärare 8)

Utifrån resultatet tycks det som förskollärarna anser det viktigt att de har ett fokus på att
barnen ska tycka att undervisningen är intressant samt roligt för dem. Undervisningen ska
utgå ifrån barnen men det är pedagogen som genom valet av applikationer fångar deras
intresse och stöttar deras utveckling.

5.3 Sammanfattning
I resultatet synliggörs två användningar av applikationer. Den ena användningen är lärarledd
med fokus på att barnen ska ta till sig och utveckla ämneskunskaper med hjälp av
applikationer. Förskollärarens närvaro vid detta användande framkommer splittrat. En av
förskollärarna anser att de har en roll där de ska agera som ett stöd till barnen vid behov
medan två förskollärare framhåller att användandet ska ske i ett samspel mellan barnet och
förskollärare. Det framkommer även att det finns applikationer som används tillfälligt och ses
som ett komplement till analoga motsvarigheter där barnen inte utmanas i applikationen.
I den andra typen av användande fokuserar förskolläraren på barns lärandeprocess. Här ser
förskolläraren sig själv som ständigt medverkande i användandet av applikationerna. En
aspekt som förskollärarna lyfter som viktig är att barnen ska vara delaktiga i användandet av
applikationer. Förskollärarna uttrycker även att barnens medverkan vid användandet av
applikationer ska vara kreativt och skapande. Barns behov lyfts även under denna användning
och det framkommer dels i bemärkelse av extra stimulans men även i form av avkoppling.
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6. DISKUSSION:
Diskussionsavsnittet har delats in i följande rubriker: Resultatdiskussion, Metoddiskussion
samt Didaktiska konsekvenser.

6.1 Resultatdiskussion
Vårt syfte med examensarbetet är att undersöka hur några förskollärare resonerar kring
användningen av applikationer i pedagogiskt syfte i förskolan. I resultatdiskussionen
diskuteras studiens resultat i relation till den tidigare forskningen som har presenterats i
kapitel 4. Resultatdiskussionen har delats in i följande rubriker: Förskollärarnas närvaro
viktigare än applikationens innehåll och design och Det breddande pedagogiska
användandet.
6.1.1 Förskollärarens närvaro viktigare än applikationens innehåll och design
Det framkommer i tidigare forskning att applikationer i sig inte är pedagogiska och att
pedagogens roll är det som anses vara viktigare än innehållet i applikationerna (Stigsdotter
2014, s. 38; Nilsen 2018, s. 106). Det förekommer i resultatet att förskollärare påtalar att det
ingår i deras roll att utgå ifrån barnens nivå för att skapa ett lärande som är anpassat för
barnen. Vår reflektion utifrån resultatet är att det behöver finnas ett socialt samspel mellan
barn och pedagog under användandet av applikationer för att det ska bli pedagogiskt. Det
handlar om att vara medveten om varför en specifik applikation används och vad det kan ge
barnen. Det är inte applikationen i sig som skapar det pedagogiska innehållet utan det är
pedagogens tanke bakom användandet av applikationen som skapar just ett pedagogiskt
användande.
Resultatet visar även att det finns olika syn på hur närvarande en pedagog behöver vara vid
användandet av applikationer. Vangsnes, Økland och Krumsvik (2012, s. 1142) förklarar i
likhet med vårt resultat att det varierar hur förskollärarna ser på delaktighet och att vissa anser
att närvaro i rummet även var en typ av deltagande. Utifrån detta kan vi konstatera att
förskollärares deltagande och närvaro behöver ske i aktiviteten tillsammans med barnen och
inte genom att enbart finnas till hands för barnen vid behov. Valet av applikation blir viktig i
och med att det påverkar både barnens delaktighet men även de dialoger som sker vilket ger
förskolläraren en möjlighet att svara, samt ställa frågor till barnen (Palmér 2015, ss. 373–
378).
Vidare skriver förskollärarna att de väljer applikationer utifrån olika premisser. En del av
förskollärarna beskriver att de vill att barnen ska vara delaktiga i en skapande lärprocess
medan andra förskollärare förklarar att de vill att barnen ska öva och utveckla specifika
kunskaper och förmågor. Här syntes likheter med de kategorier som Lu et al. (2017, ss. 15–
19) redogör för, det vill säga lärarledd användning (TDP) samt barncentrerad användning
(DAP). Palmér (2015, ss. 371–378) beskriver vad applikationer med stark inramning samt
svag inramning innebär, vilket kan kopplas till de typer av applikationer som förskollärarna i
vårt resultat väljer att använda sig av. I den lärarledda användningen kan vi utläsa att
förskollärarna ofta använder applikationer med stark inramning såsom Räknetornet och
Memory-appar, medan i den barncentrerade användningen används applikationer med svag
inramning såsom Book Creator och Greenscreen. Utifrån detta vill vi uppmärksamma att
förskollärarens val av applikation är viktig men det bör ske, som tidigare nämnt, med en
pedagogisk tanke bakom hur applikationen väljs ut.
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Nikiforidou och Pange (2010, s. 538) förklarar att den programvara som datorer för barn
består av är barnanpassad. Med stöd i våra resultat ser vi att det kanske inte har en stor
betydelse hur apparna är utformade så länge användandet av applikationer sker tillsammans
med en förskollärare. Därmed kan förskolläraren stötta barnen vid användandet och få till det
lärande som de vill att barnen ska ta till sig, oavsett vilken applikation som de använder sig
utav. Här resonerar vi i likhet med Palmér (2015, ss. 373–378) som lyfter fram att dialogerna
som sker samt barns deltagande påverkas av typen av applikation. Förskolläraren kan genom
att sätta sig in i vilket typ av applikation som genererar flest dialoger öka barns deltagande
och möjligheten till att kunna ställa frågor till barnen.
6.1.2 Det breddade pedagogiska användandet
Det framkommer även i forskningen att förskollärare och barn ofta har olika motiv till att
använda applikationer. Barnen utmanar förskollärarens samt applikationens didaktiska design
(Nilsen, 2018, ss. 104, 106; Fleer 2017, ss. 11–12; Kjällander & Moinian 2014, ss. 18–19;
Vangsnes, Økland och Krumsvik 2012, ss. 1146–1147). I vårt resultat ser vi inte något som
visar på att förskollärarna är medvetna om att barnen skulle kunna ha ett annat motiv för
användandet än förskollärarna själva har. Vi anser att detta är något man bör vara medveten
om då det påverkar hur applikationer kan användas pedagogiskt. Genom att anpassa den
pedagogiska tanken förskolläraren har till vart barnen befinner sig, spelande eller lärande, kan
pedagogen skapa flera tillfällen till ett pedagogiskt användande. Detta kräver att pedagogen är
lyhörd inför vad barnet är intresserad av att utforska men även att förskolläraren har tagit del
av applikationens innehåll. Detta konstaterar vi är en del av det pedagogiska användandet.
Det finns förskollärare som beskriver ett användande av applikationer där applikationen
främst ses som ett komplement till en aktivitet. Exempelvis använder en förskollärare
applikationen Dice som är en digital (app-) tärning med samma funktioner som en vanlig
tärning. Nilsen (2018 s. 104) förklarar att denna typ av användande sker när applikationen
används som ett ersättningsverktyg för något analogt. Vi vill belysa att även om användandet i
det här fallet “bara” tycks vara för att ersätta något analogt, skulle det kunna vara så att denna
typ av användande leder vidare till annat användande av digitala verktyg. Kanske även sådana
aktiviteter som direkt är planerade för digitala verktyg. Ett sådant “ersättnings-användande”
skulle kunna erbjuda förskollärare som inledningsvis känner sig osäkra vid användandet av
applikationer som pedagogiskt verktyg en god ingång till att börja använda applikationer mer
i verksamheten.
I sina self-reports skriver flertalet av förskollärarna att de vill att barnen ska ta till sig ett
lärande men det finns även de förskollärare som använder applikationer i andra syften än
specifikt lärande. Dessa förskollärare framhåller att de utgår ifrån barnens behov vid
användandet. Ljung-Djärf (2008, ss. 334–337) beskriver omsorg, fostran och lärande utifrån
ett datoranvändande där läraren har olika fokus beroende på vilken inställning de har till
användandet av datorerna. Nilsen (2018, ss. 105–106) förklarar att förskollärarna förutom att
hamna i konflikt med deras attityd till lärplattor och appar även hamnar i konflikt i vad de
känner att barnet behöver inom omsorg, fostran eller lärande i förhållande till appar.
Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att det som är “pedagogiskt” behöver inte nödvändigtvis
handla om “lärande”. De barn som har behov av att slappna av eller de som behöver extra
stimulans kräver exempelvis en annan typ av pedagogiskt användande av förskollärarna.
Applikationen som används är fortfarande genomtänkt av förskolläraren men det handlar inte
om hur bra applikationerna är utan det är själva användningen som är viktig. Dock bör
förskollärarna reflektera kring sitt användande så att de inte enbart utgår ifrån ett användande
som är inriktat på avslappning. Det är viktigt att få med alla delar av omsorg, fostran, samt
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lärande i användandet med applikationer. Utifrån resultatet är det inte många förskollärare
som reflekterar över att denna typ av syfte till användandet av applikationer är pedagogiskt
vilket vi anser vara intressant.
Med stöd i våra resultat kan vi sammanfattningsvis konstatera att det inte längre handlar om
applikationernas vara eller icke vara, utan det handlar om hur applikationerna används av
förskollärare för att erbjuda barn möjligheter till att utvecklas. Det är förskollärarnas
pedagogiska syfte som är viktigt och detta syfte kan riktas emot förskollärarens uppdrag som
är så mycket mera än enbart lärande.

6.2 Metoddiskussion
Utifrån vårt syfte valdes self-report som metod. I denna del diskuteras den valda metodens
fördelar samt nackdelar som har uppkommit under studiens genomförande.
Genom att använda self-report som metod har vi fått möjlighet till att nå och få in flera
förskollärares resonemang kring kunskapsområdet jämfört med om vi hade valt att intervjua
respondenterna en och en. Ytterligare en fördel har varit att respondenterna kunde markera
om de inte ville delta genom att inte svara på eller lämna in sin self-report.
En nackdel med self-report har varit att det inte finns någon möjlighet till att ställa följdfrågor
till de svar som tycks otydliga eller ofärdiga. Davidsson (2007, ss. 71, 73) belyser att det inte
finns något sätt att ställa följdfrågor till respondenternas svar. Således är vi medvetna om att
det är svårt att vara helt objektiv (jfr Bryman 2018, s. 470). Vid en intervju hade det varit
möjligt att ställa följdfrågor för att få utförligare svar på de frågor som ställs. En fördel utifrån
self-reports har istället varit att de ledande frågor som ibland ställs vid intervjuer har undvikits
helt (Davidsson 2007, s. 73).
Det bortfall som skedde i form av self-report som inte besvarades eller lämnades in var få till
antal. Av 17 self-reports fick vi tillbaka 13. Då self-report används som metod är det vanligt
med hög svarsfrekvens vilket stämde med de svar som våra self-report genererade
(Davidsson, s. 78). Även de self-reports som hade obesvarade frågor var få till antalet och
bestod av två self-reports med en obesvarad fråga i varje.
Ytterligare en positiv aspekt med användandet av self-report har varit att respondenten fått
god tid på sig till att svara på frågorna. Det var även smidigt att ge respondenten vid behov
ytterligare tid till att besvara sin self-report. Davidsson (2007, s. 79) beskriver att den tid
respondenter har på sig att reflektera kring svar på frågor bidrar till att öka studiens
tillförlitlighet då respondentens svar blir utförligare. Det material som sedan fåtts tillbaka i
form av de besvarade self-reports har varit ett material som gått att använda omgående till
skillnad från en intervju som ofta behöver transkriberas för att kunna analyseras (Kihlström
2007, s. 54).
Bryman (2018, s. 457) betonar att kvalitativa studier ofta använder sig av flera metoder för att
få en bredare syn på det undersökta området. Vi är medvetna om att vår studie hade blivit mer
utförlig vid användandet av två metoder. Men med hänsyn till studiens knappa tidsomfång
blev valet self-report då det gav störst möjlighet till att få in tillräckligt med svar. Det var även
den metod som hade störst potential till att vi skulle kunna få ta del av flera förskollärares
resonemang utifrån syftet. Vi anser att de svar vi fått in med self-report som metod är
tillräckliga till att besvara vårt syfte.
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6.3 Didaktiska konsekvenser
Nedan presenteras slutsatser för yrket och det egna arbetet i relation till det undersökta
problemområdet.
Det forskningsområde som har undersökts är relativt nytt vilket gör att det är relevant att
undersöka hur några förskollärare resonerar kring användningen av applikationer i
pedagogiskt syfte i förskolan. Genom vår studie har vi bidragit med en djupare inblick i vad
en pedagogisk användning med applikationer kan vara. Baserat på vår resultatdiskussion har
vi kommit fram till att det finns flera delar som utgör ett pedagogiskt användande.
Med utgångspunkt i vår studie kan vi konstatera att många förskollärare redan har ett
pedagogiskt användande med olika utgångslägen. Det kan vara lärande men det handlar även
om att se till barnens behov. Vår studie kan bidra med en större uppmärksamhet mot att det
finns olika typer av pedagogiskt användande där inte alltid lärande utan ibland även omsorg
kan få hamna i fokus. Vår rekommendation är att förskollärare bör se den pedagogiska
användningen av applikationer i sin helhet. Det innefattar flera olika områden och behöver
inte bara befinna sig i olika sorters lärande. Dessutom kan vår studie lyfta fram ytterligare ett
användande, vilket är ett “ersättnings-användande”. Detta användande kan leda till att osäkra
förskollärare blir mer bekväma med lärplattor och appar. Ett exempel på detta kan vara att
använda en digital (app-) tärning istället för en analog tärning i aktiviteter.
Fortsatta forskningsområden som väckts genom vår studie och som skulle kunna vara
intressant att undersöka vidare är om det pedagogiska användandet skiljer sig åt beroende på
vilken åldersgrupp förskolläraren arbetar med. Ett annat forskningsområde skulle kunna vara
att undersöka vad som får företräde av förskollärarnas undervisningstanke eller barns behov.
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BILAGOR
Bilaga 1: Missivbrev

Hej!
Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid Högskolan i Borås.
Vi står just nu inför vårt examensarbete där syftet är att vi vill fördjupa oss i hur applikationer
(appar) används pedagogiskt i förskoleverksamheten. Vi söker därför förskollärare som kan
hjälpa oss att få svar på de frågor vi ställer oss i vår examensstudie. Vi frågar därför om du
skulle vilja delta med din erfarenhet och kunskap inom detta område.
Vi önskar att få lämna ut self-reports till verksamma förskollärare. En self-report är ett skriftligt
frågeformulär med öppna frågor som deltagare svarar på. Med hjälp av svaren på frågorna i vår
self-report kan vi sedan ta del av hur våra deltagare resonerar kring det pedagogiska
användandet av applikationer på era förskolor. Du kommer att svara på frågorna enskilt, helt
anonymt och när det passar dig inom en bestämd tidperiod (på några dagar) som vi kommer
överens om.
För oss är det viktigt att du som deltar ska känna dig trygg med att vi genomför denna studie
efter de forskningsetiska regler som gäller för examensuppsatser. Det innebär t.ex. att du ska få
förbli anonym och att bara vi, vår handledare och eventuellt examinatorn för uppsatsen kommer
ha tillgång till svarsmaterialet. Self-reports kommer att förstöras när examensuppsatsen är
godkänd av examinatorn. Du som deltar i self-reporten kommer även att få skriva på en
samtyckesblankett som innebär att du godkänt din medverkan i vår studie. Vi vill samtidigt
förtydliga att du närsomhelst kan avbryta din medverkan i vår studie vilket du enklast gör
genom att inte lämna in din self-report. Vi hoppas dock på många svar så vi kan belysa detta
viktiga ämne utifrån verksamma förskollärares perspektiv.
Vi bifogar samtyckesblanketten där det står mer information om dina rättigheter kring
medverkan i vår studie samt ett informationsblad om behandlingen av personuppgifter enligt
GDPR.
Tack!
Sarah Molgaard & Carolin Andersson
Om du har några frågor eller funderingar, välkommen att kontakta oss:
Sarah Molgaard: xxxxxxxx
Carolin Andersson: xxxxxxxx
Det går också bra att kontakta vår handledare på Högskolan i Borås:
Anneli Bergnell: xxxxxxxx
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Bilaga 2: Samtyckesblankett

HÖGSKOLAN I BORÅS
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

2019-11-11

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig.
Som en del av kursen Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare vid
Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet är att vi vill fördjupa oss hur applikationer
(appar) används pedagogiskt i förskoleverksamheten.
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel
6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).
Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella
kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som
allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med
offentlighetsprincipen.
Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat
har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen.
Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga.
Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att
inga uppgifter kan spåras till dig.
Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du
kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas
mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrad att omedelbart ta bort
uppgifterna.
Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.

_____________________________
Underskrift
_____________________________
Namnförtydligande
_____________________________
Ort och datum
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Information om behandlingen av personuppgifter
Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i Borås. Därför är vi angelägna om att
all behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med
gällande lagar och förordningar. Högskolan följer bland annat dataskyddsförordningen, mer
känd som GDPR.
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom
högskolans verksamhet. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas kan
du läsa mer om hur högskolan behandlar personuppgifter på vår webbplats,
http://www.hb.se/dataskydd. Du är också välkommen att kontakta ansvarig för den aktuella
kursen med frågor.
1.1.1.1 Dina rättigheter
Högskolan är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka
personuppgifter som vi behandlar om dig kan du kostnadsfritt en gång per år begära
ett utdrag med information om detta (ett så kallat registerutdrag). För att beställa ett
registerutdrag kan du använda blanketten för begäran om registerutdrag på högskolans
webbplats, http://www.hb.se/dataskydd.
6.

I vissa fall kan vi komma att be om samtycke (godkännande) till att behandla
dina personuppgifter. Om du lämnar sådant samtycke kan du när som helst ta
tillbaka detta. Vi kommer då inte att fortsätta behandla dina personuppgifter. På
grund av lagkrav kan vi dock vara förhindrade att omedelbart radera uppgifterna.

7.

Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive
profilering, dvs. beslut som fattas på teknisk väg utan mänsklig inblandning.
Högskolan fattar inte några sådana beslut.

8.

Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter i ett allmänt använt format för
att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

9.

Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade om de skulle
visa sig vara felaktiga eller ofullständiga.

10.

Du har rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad
eller avslutad.

11.

Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade.

12.

Du har rätt att klaga på högskolans behandling av dina personuppgifter till
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Kontakta oss
Personuppgiftsansvarig
Högskolan i Borås
501 90 BORÅS
Tel. 033-435 40 00
E-post: registrator@hb.se Org.nr: 202100-3138
Dataskyddsombud Åsa Dryselius
E-post: dataskydd@hb.se
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Bilaga 3: Self-report

SELF-REPORT
Vi är intresserade av hur du som verksam förskollärare resonerar kring användningen av
applikationer (appar) som pedagogiskt verktyg för barns lärande i förskolan och hur det används
i praktiken. Svara gärna så utförligt som möjligt under varje fråga. Om du vill fylla i din selfreport via datorn kan du kopiera frågorna i ett dokument och skriva ut. Samtliga self-reports
lämnas in anonymt i ett stort kuvert i förskolan.
1. När använder ni applikationer i förskolans vardag? Ge exempel på tillfällen
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2. Ge exempel på 2-4 applikationer som ni använder i pedagogiska syften
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3. Hur används dessa applikationer i er verksamhet?
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4. Varför har ni valt att använda just dessa applikationer med barnen?
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5. Vad anser du är ett pedagogiskt användande av applikationer i förskolan?
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6. Om du vill tillägga något kan du göra det här.

Tack för din medverkan!
Sarah Molgaard & Carolin Andersson
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