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Abstract 
iPads as a tool in after school 
 
Studien berör ett ämnesområde i det fritidspedagogiska som handlar om iPads och IKT i 

fritidshemmet. Syftet med studien är att ta reda på hur en grupp elever använder en iPad 

i en iscensatt situation. iPads funktionalitet och lärande berörs för att komma underfund 

med hur man kan använda iPads som ett verktyg i fritidshemmet. Vi har valt att utgå 

från den kvalitativa metoden och gjort en observation samt en gruppintervju och en 

datainsamlingsmetod. I observationen ville vi skapa oss en egen uppfattning om hur och 

till vad eleverna använde en iPads till samt vilka lärandesituationer det kunde uppstå. 

Under gruppintervjun ville vi veta vad det är eleverna lärt sig när de använder en iPad. 

Forskning har visat att elever som använder sig av iPads och IKT får en ökad 

motivation i undervisningen.  

 

Studiens resultat visar att elever lär sig när de använder iPads som ett verktyg och även 

när de spelar digitala spel. Resultatet visade att eleverna lär sig ur två perspektiv, 

nämligen det kognitiva och sociala perspektivet. I det kognitiva lärandet lyftes språk, 

matematik, musik och strategiskt tänkande, medan i det sociala lärandet uppstod det 

skapande av praktikgemenskaper och social interaktion. Slutsatsen i studien blir att 

elever faktiskt lär sig när de använder sig av iPads i fritidshemmet.    
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1 Inledning 
Under vår utbildning på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 

har vi fått uppleva hur olika iPads används på fritids. Ibland används det inte alls. 

Observationen har vi gjort under våra VFU-perioder samt när vi har  jobbat som vikarie 

på skolor. Vi har ofta fått höra argument som ”det bara spelas på iPads” eller ”det är för 

krångligt”. Men även om det spelas kan det vara till nytta för elevernas inlärning. Vi vill 

i vår studie ta reda på hur iPads används på ett fritidshem under en eftermiddag och vi 

är nyfikna på vad som händer under denna tid och i vår iscensatta situation. Vad väljer 

barnen att göra med iPads och är det skillnad på vad de olika barnen väljer? Vi tror att 

iPads kommer vara en viktig del av undervisningen i vår framtida yrkesutövning. 

Eftersom vi har stor erfarenhet av iPads och hur den kan användas som ett verktyg i 

skolarbetet och i fritidshemmets verksamhet vill vi utveckla idén om ”iPad som en 

hjälplärare”. Med enkla applikationer som t.ex. ”GarageBand”, ”iMovie”, ”iPhoto” och 

”Kartor” kan en lektion få en annan infallsvinkel som berikar motivationen till lärandet. 

Forsman (2014) skriver i sin rapport att utbudet av digitala spel är stort och att pojkar 

och flickor spelar olika sorters spel. Han hänvisar till spel som t.ex. ”Call of Duty” 

(COD) som innehåller mycket våld och ”Movie Star Planet” (MSP) som ofta förknippas 

med glitter och glamour. COD spelas mestadels av pojkar medans MSP har en klar 

dominans av flickor i yngre åldern . Många spel används till att skapa en slags 

gemenskap, det vill säga att man skapar en så kallad praktikgemenskap där den sociala 

interaktionen ligger i fokus. Gustafsson (2010) benämner praktikgemenskap som ett sätt 

att förstå barns sociala liv på fritidshemmet och handlar om ett lärande som inkluderas i 

den sociokulturella teorin. Wengers (1998) definition av praktikgemenskap är att 

människan genom processer kan erfara världen och genom sitt engagemang känna 

mening i sin praktik.  

1.1 Bakgrund 
I styrdokumenten finns det följande mål som är kopplade till vår studie: 

• ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och 

förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt” 

(Skolverket, 2011:269).  

• ”Kan använda IKT som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande” (Skolverket, 2011:14).  
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Ett viktigt mål som styrdokumenten tar upp är att man vill främja den tekniska 

undervisningen, detta för att både lärare och elever ska få ett nytt innovativt synsätt på 

lärande. De flesta fritidspedagoger vi har varit i kontakt med vill gärna veta mer om 

elevers mediakultur och deras skapandeprocesser, om teknikens möjligheter och även 

det egna sättet att kommunicera inom IKT. Klerfelt (2007) har i sin forskning ”barns 

multimediala berättande – en länk mellan mediakultur och praktik” problematiserat 

mötet mellan institution och mediakultur samt beskrivit hur elevers och pedagogers 

interaktion gestaltas. Inom ramen för en pedagogisk praktik har hon studerat elevers 

skapande av berättelser med datorn som verktyg, i samspel med kamrater och 

pedagoger. Ett problem som ofta uppstår bland lärare enligt Klerfelt (2007) är att de inte 

förstår vad datorn/surfplattan kan användas till i den dagliga verksamheten. Klerfelt 

(2007) menar att datorn/surfplattan som verktyg har inneburit en ny slags 

kommunikation där det gäller att förändra formerna för interaktion och de resurser 

datorn/surfplattan kan erbjuda.  

 

Samtidigt som surfplattan behövs och har en given plats på förskolan och på 

fritidshemmet så får de inte ta för stor plats menar Kjällander (2014) i en artikel i 

Lärarnas Nyheter. Kjällander ställer frågan i sitt projekt ”Appknapp – peka, lek och lär i 

förskolan”  om digitala surfplattor är användbara och lämpliga i förskolan. Hennes 

resultat visar att surfplattan är en viktig del i barns utveckling och kan användas redan i 

tidig ålder, exempelvis i förskolan. Kjällander (2014) sammanfattar att de digitala 

pekplattorna har mycket att tillföra skolan och är lätta att förstå samt att de passar in i 

verksamheten. Hon menar även att det är viktigt att alla barn får tillgång till digital 

teknik oavsett föräldrarnas bakgrund, ekonomi och intresse. 

 
1.2 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur iPads används av en grupp elever på ett fritidshem som 

får fri tillgång till individuella iPads, under en iscensatt tillfällig period. Vi är 

intresserade av att se vad eleverna väljer att göra, vilka lärandemöjligheter som kan 

identifieras och framför allt vad eleverna själva uppfattat att de lär sig. Tillgängliga 

iPads som används vid detta tillfälle innehåller endast förprogrammerade applikationer.  
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1.3 Frågeställningar              
- Vad använder eleverna iPads till under den iscensatta situationen?  

- Vilka lärandesituationer uppstår och vad säger eleverna att de har lärt sig under 

denna aktivitet? 

 
1.4 Centrala begrepp 
IKT – Informations- och kommunikationsteknik. Tekniska apparater för databehandling 
och kommunikation. T.ex. datorer, surfplattor och mobiltelefoner.  
Praktikgemenskap – Gruppsammansättningar som uppstår under sociala interaktioner. 
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2 Tidigare forskning  
Tidigare forskning om fritidshem och iPads-användning har varit svårt att hitta 

forskning om, därför har vi valt att fokusera på forskning om iPads och IKT i 

skolsammanhang. Vi har valt att skriva om forskning som har gjorts där vi anser den är 

applicerbar i fritidshemssammanhang och hör ihop med våra frågeställningar.  

 

De punkter som kommer beröras är hur iPads kan motivera för att främja 

kunskapsutveckling i skolan och även hur det kan användas i den praktiska 

undervisningen. Hur språket berörs och förbättras med hjälp av iPads och IKT är en 

annan sak som det har forskats om samt för- och nackdelar med iPads/IKT i 

undervisningen ur ett lärar- och elevperspektiv.       

 

2.1 Motivation och kunskap i fokus 
I en rapport från Skolverket (2013) kan man läsa att användandet av IKT och digital 

kompetens utvecklar lärares förmåga att variera undervisningen. Alltifrån datorer, 

digitala skrivtavlor och digitalkameror nämns som utvecklande medel. Det poängteras 

även att surfplattan är ett verktyg i den digitala världen och ska bedömas som en 

fullvärdig dator i undervisningen. Skolverket (2011) har en önskan att digitala förmågor 

och förhållningssätt ska uppmärksammas mer i det pedagogiska arbetet på skolan och 

att man ser användandet av surfplattan som en innovativ resurs.  

 

De flesta lärare är positivt inställda till IKT i skolan enligt en studie som är gjord av E-

Learning Nordic (2006). Det framkommer  i studien, som är gjord i nordiska skolor att 

cirka  90 % av deltagarna tycker  att IKT och surfplattan ökar elevernas chanser att söka 

information. Ett annat resultat från studien visar även att tekniken, tack vare dess 

individanpassning, ökar elevernas motivation till skolarbete i både grundskolan och 

gymnasieskolan. Harrison, Comber, Fisher, Haw, Lewin, Lunzer & Watling (2003) 

skriver att mer användning av IKT och surfplattor främjar elevernas reflektion och deras 

analytiska tänkande, men även att kommunikationsförmågan utvecklas.  

 

Forskare från flera länder påpekar i en studie av OECD (2011) att man såg indikationer 

på att IKT i skolan inte endast påverkar motivationen utan även främjar elevers betyg. 

Studien, som är genomförd i flera länder visar att de elever som hade låg 

andvändningsgrad av IKT i hemmet presterade sämre i skolan, oberoende av socio-
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ekonomisk bakgrund. En annan aspekt som togs upp i studien var att elevernas 

självförtroende i användningen av IKT spelade stor roll i studieresultaten, man kunde se 

att ju mer eleverna uppfattade sig som digitalt skickliga desto högre betyg siktade 

eleven på. Fleischer (2013) framhäver att effekten av IKT i skolan ökade elevernas 

engagemang och deltagande när det gällde den visuella, kinestetiska och auditiva delen i 

undervisningen. Även Fredriksson, Jedeskog & Plomp (2008) nämner i sin studie att 

IKT hjälper eleverna att utveckla sina kompetenser,  speciellt påpekas att eleverna 

klarar av att arbeta själva i projektform, att man klarar av att söka information själva på 

internet och även att kommunicera med varandra via internet. Det är även 

språkutvecklande och ger eleverna mer självförtroende och motivation att utveckla sitt 

språk. Barrow, Markman & Rouse (2009) instämmer med ovanstående och håller med 

om att IKT främjar elevernas kompetens och motivation i skolarbetet. Studien visar att 

elever som använder sig av IKT vid en matematiklektion hade betydligt mer utvecklade 

kunskaper i algebra. Detta förklaras genom att IKT anses ge eleverna möjlighet till en 

individualisering.    

 

2.2 Engelska språket i fokus   
Det är mycket som kan påverka dagens barn och ungdomar i deras språkutveckling i 

engelska. Inte minst dagens stora medieflöde som t.ex. film, tv och musik. De allra 

flesta engelsktalande filmer som vänder sig till barn och ungdomar har oftast en svensk 

undertext. I andra länder som t.ex. Frankrike, Tyskland och Spanien är ofta filmerna och 

tv-produktionerna dubbade på deras språk. Film och tv är två exempel på källor som 

främjar engelskan och som använder sig av både engelska och svenska i sina 

produktioner. Andra exempel är musik, digitala spel och självklart många internetsidor 

som är på engelska där det endast behövs ett klick för att komma in i den engelska 

världen.  

 

Sundqvist och Sylvén (2014) och Findahl (2011) tar upp i sina rapporter att 

tillgängligheten till internet  de senaste årtiondet har ökat, och att cirka 85% av Sveriges 

befolkning  har internettillgång. Många kommersiella företag och organisationer 

använder sig av både svenska och engelska i sina reklamkampanjer, därför kommer 

många i kontakt med engelskan i den vardagliga vardagen, utan att ens tänka på det.  
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Gee (2007) har formulerat 36 principer om koppling mellan digitala spel, litteratur och 

argument för lärande i spelen. För att summera några av Gee`s principer kan man 

sammanfatta att digitala spel är motivationshöjande och innefattar både förståelse och 

talutveckling i det engelska språket. Detta gäller även för medspelarna som vistas i 

samma miljö. Studier i detta ämne stöder tesen att förhållandet mellan digitala spel och 

datoranvändning och media hör ihop med lärandet av engelska. Forskning visar att de 

som spenderar tid åt EE (extramural English - lärande i engelska utanför skolmiljön) 

känner sig mindre oroade över att prata engelska än de som inte ägnar sig sådana 

aktiviteter (Sundqvist 2009).  

 

Wu, Franken och Witten (2012) beskriver några speciella spel som används av elever i 

syfte att lära sig engelska. De belyser även fördelen med att använda IKT i skolan  

istället för vanlig papperslitteratur och de påpekar att IKT ger oändliga möjligheter i 

inlärningsprocessen. Slutsatsen är att spel som är konstruerade för ett lärandesyfte 

motiverar eleverna till lärande genom att de spelar mer. Ett resultat i en annan 

undersökning visar på ett tydligt samband mellan IKT och lärande i allmänhet. I 

projektet ”Hole in the wall” som har gjorts i Indien (Mitra, Dangwal, Chatterjee, Jha, 

Bish & Kapur, 2005) lät man barn få tillgång till datorer som de kunde använda på sin 

egen fritid. Resultatet blev att de fick en enorm vilja och motivation att lära sig nya 

saker med hjälp av IKT. De arbetade enskilt och i grupper och spelade olika digitala 

spel. Den allmänna uppfattningen är att barn gynnas av IKT när det finns i deras miljö 

och att man kan använda den till flera olika ändamål.  

 

2.3 Nackdelar med IKT i skolan 
I studier och forskning ser man negativa effekter av IKT som undervisningsmaterial. 

Många efterfrågar konkreta bevis som kan avgöra om eleverna verkligen når sina mål 

och resultat med hjälp av IKT i undervisningen. Den största negativa uppfattningen om 

IKT i skolan utifrån lärares perspektiv är att de anser att eleverna tillbringar mycket tid 

framför sina datorer och andra tekniska artefakter. De är även oroade över elevernas 

konstanta spelande, speciellt på rasterna då elever väljer att sitta inne och spela istället 

för att bege sig ut och leka i naturmiljön. En annan nackdel man ser med användning av 

IKT är elevernas dåliga arbetsställningar, vilket de anser kan orsaka ryggproblem i 

framtiden (Tallvid och Hellström, 2009).   
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Till skillnad från lärarna har eleverna svårare att hitta nackdelar med IKT i skolan. Men 

de få nackdelar som skrivs av Tallvid och Hellström (2009) är att man ibland kan falla 

för frestelserna i cybervärlden under lektionerna samt att de sitter och spenderar mycket 

tid med sina datorer och andra moderna artefakter. 

 

3 Teori    
I vår studie har vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv. Ett sociokulturellt perspektiv 

innebär att se människan som läraktig och att kunna ha förmågan att ta vara på 

erfarenheter i praktiken och det kan ske på individuell nivå eller i ett kollektiv (Säljö, 

2014). ”Teknologisk och social utveckling påverkar de sätt på vilket vi får del av 

information, kunskaper och färdigheter ” (Säljö, 2014:13). Det finns olika uppfattningar 

och skillnader i synen på barnets relation till omgivningen. Inte minst spelar 

artefakterna en stor roll i deras tänkande och lärande. Barnet utvecklar en förståelse om 

sin omgivning utifrån sin egocentriska egenskap som alltid finns där i grunden enligt ett 

piagetanskt perspektiv (Säljö, 2014). Vygotskij (1978) förklarar detta som inter- och 

intrapsykologiska principer där interpsykologisk innebär samspelet med omgivningen 

och/eller artefakter, medan den intrapsykologiska principen utgår från det som sker 

inombords i individen. Nu är inte egocentriskt något som ska förknippas med 

självupptagen, utan här handlar det istället om att utgå från sin egen utgångspunkt. Säljö 

(2014) menar att barnet har sin egen bild av omgivningen och hur den fungerar. Det är 

genom egna observationer och från deras aktiviteter som barnet utvecklar sin förståelse 

och kan utveckla nya former. Det finns olika psykologiska processer i lärandet som 

stöder det sociokulturella perspektivet. En är det som sker i en sociokulturell praktik där 

lärandet sker stegvis genom ökande bekantskap i handlingen. ”Den lärande lånar under 

läroprocessen kompetens av den mer erfarne personen och utvecklar successivt en större 

grad autonomi i att hantera uppgiften” (Säljö, 2014:236). Personer som i början varit 

helt beroende av hjälp från andra kan själv genomföra alla moment på egen hand.  

 

4 Metod 
I detta kapitel beskrivs vårt val av metod, hur det är genomfört samt vilket urval och 

vilka datainsamlingsmetoder vi har utgått ifrån. Vi kommer även ta upp vilken 
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forskningsansats och tillvägagångssätt vi har med att bearbeta och tolka data samt de 

etiska överväganden och tillförlitligheten i studien.   

 

4.1 Forskningsansats  
Hermeneutiken kommer från grekiska teologin som enligt Andersson (2014) definieras 

som tolkning av bibliska texter. Begreppet hermeneutik har dock med tiden fått en 

bredare definition och dagens tolkning är allmän tolkningslära eller läran om tolkning 

(Andersson, 2014). Fejes & Thornberg (2009) beskriver hermeneutik som ett begrepp 

som handlar om att tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika fenomen, exempelvis 

ett fenomen inom skolans värld.  

 

Fejes & Thornberg (2009) skriver att syftet med hermeneutiken är att få ta del av 

respondenternas upplevelser och tankar om ett fenomen. Denna beskrivning passar väl 

som forskningsansats i vår studie eftersom den innehöll en observation av en situation 

följt av en intervju.   

 
4.2 Val av metod 
Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar ansåg vi att den kvalitativa metoden 

utvecklade mer svar för att som Denscombe (2009) beskriver, är det mest lämpligaste 

när man ska utforska individuella, komplexa och subtila fenomen. Denscombe (2009) 

lyfter även fram att den kvalitativa metoden är gynnsam ifall forskaren har som mål att 

få respondenternas åsikter och uppfattningar. Ett överordnat mål i den kvalitativa 

forskningsmetoden är att få en insikt i personers sociala verklighet och det som händer 

och sker i olika situationer. Även om det kan innebära en allt för stark personlig 

medverkan, vilket är inte är ovanligt i en kvalitativ forskningsmetod (Dalen, 2015), har 

vi valt denna metod för att få en speciell insikt i området som undersöks.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 
Vi valde att utgå från en semistrukturerad intervjumetod för att vi ansåg att man som 

forskare har större kontroll på svaren och att man kan föra intervjun framåt. Under 

intervjun valde vi att spela in samtalet på mobiltelefon, detta för att kunna spela upp 

igen och lyssna flera gånger. Forskningsfrågorna låg till grund för vår datainsamling 

och bearbetades genom att lyssna, granska och analysera intervjusvaren. Det skedde i 

följande steg: 
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Datum   Data/åtgärd 

7 april 2015  Brev till vårdnadshavare om samtycke för 

intervjun. 

21 april 2015 Observation och iakttagelse samt 

gruppintervju. 

 

4 maj 2015 Transkribering av insamlad data. 

 

11 maj 2015  Analys av svaren, urval från intervjun och 

koppling till forskningsfrågorna. 

 

15 maj 2015  Sammanställning och redovisning. 

 

Denscombe (2009) skriver att den semistrukturerade intervjun utgår från att forskaren i 

förväg har en intervjuguide, med frågor som skall behandlas och besvaras. Det är viktigt  

att forskaren är kommunikativ och flexibel och låter frågorna vara öppna för att kunna 

ge respondenterna möjlighet att utveckla sina idéer och tankar. Innan intervjuerna  

gjorde vi en observationsstudie på den gruppen vi valt ut i studien. 

Enligt regelverket för observationer valde vi att informera gruppen i förväg om att vi 

skulle iaktta och observera den iscensatta situationen. Observationerna ska innehålla 

observationsschema och anteckningar (Hermerén, 2011). Vi har tagit hänsyn till att vi 

som ”forskare” måste hålla sig så objektiva som möjligt och inte påverka skeenden.  

 

4.4 Urval  
Urvalet var genusbalanserat med tre pojkar och tre flickor och ingick i en grupp som 

läraren på en skola i södra Sverige valt ut. Samtliga elever var i åldern 8-10 år och var 

inskrivna på skolans fritidshem. Skolan var bekant och fanns närmast till hands när vi ur 

ett bekvämlighetsurval valde denna plats för vår process. Bekvämlighetsurval är det 

mest sannolika val för de flesta forskare i urvalsprocessen när det saknas resurser som 

t.ex. tid och pengar. ”Om två eller fler kluster är lika lämpliga som 

undersökningsplatser skulle det vara vansinnigt att välja det som ligger längst bort, om 

det inte finns någon mycket bra anledning att göra det” (Denscombe, 2009:39). En 
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nackdel med detta urval kan vara att analysen inte speglar en generell aspekt. En annan 

nackdel med bekvämlighetsurvalet kan vara att det uppfattas som en enkel utväg med 

första bästa alternativ utan att tänka på kvalitén i processen.   

  

4.5 Genomförande 
För att möjliggöra datainsamlingen tog vi kontakt med en fritidslärare på ett fritidshem. 

Fritidsläraren fick ta del av informationsbrevet (se bilaga 8.1) och fick i uppdrag att 

lämna ut informationsbrevet till elevernas vårdnadshavare för godkännande av deras 

barns deltagande i forskningsstudien. Efter att fritidsläraren fått in svar från 

vårdnadshavarna om vilka elever som fått godkännande om att ställa upp i 

forskningsstudien kontaktade fritidsläraren oss och bestämde tid och plats för 

genomförandet av observationen samt gruppintervjun. Doverborg & Pramling 

Samuelsson (2000) påpekar att gruppintervjuer kan vara bra för elever som har svårt att 

uttrycka sig och intervjuer i grupp skulle därför vara bra för deras sätt att reflektera. Vi 

är dock kritiska till om detta stämmer överens i alla situationer eftersom det i vissa 

grupper kan finnas en dominant respondent som talar för andra.     

 

Vi började aktiviteten med att samla de aktuella eleverna i ett klassrum och berättade 

om undersökningen. Vi berättade att de skulle få fri tillgång till varsin iPad och dess 

samtliga applikationer under 30 minuter. Undersökningen gick ut på att eleverna skulle 

få använda sig av vilken/vilka applikation/er de ville av de som fanns tillgängliga under 

den 30 minuter långa aktiviteten.  

 

Vi berättade även för eleverna att vi ska ta hänsyn till de etiska principerna, exempelvis 

att inspelningsmaterialet skulle behandlas konfidentiellt och inte användas för vidare 

syften och att inspelningsmaterialet kommer att raderas efter forskningsstudiens 

genomförande. Vi pratade om individskyddskravet och förklarade för eleverna om vad 

samtyckes kravet innebar och att de kunde när som helst under undersökningen kunde 

avbryta sitt deltagande. 

       

Innan gruppintervjuns start bad vi om tillåtelse av eleverna om att få spela in intervjun 

med en mobiltelefon och detta för att slippa all den tid det skulle ta att anteckna deras 

svar på papper samt att vi skulle gå miste om viktig data och för att kunna föra intervjun 
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framåt utan uppehåll. I gruppintervjun med eleverna förklarade vi att det inte fanns 

några rätt eller fel när de svarade och att vi endast fokuserade på deras åsikter och 

tankar kring ämnesområdet.               

 

Vi bestämde oss tidigt för ett speciellt tema som vi ville undersöka och forska om. Hela 

genomförandet har gått till enligt följande process:  

 

 

 

 

 

             (Stukát, 2011:23) 

Innan intervjun hade vi utarbetat en intervjuguide (se bilaga 8.2) som innehöll ett 

centralt tema och relevanta frågor. Att utforma en intervjuguide är krävande men att 

föredra vid en semistrukturerad eller fokuserad intervju och här handlar det om att 

omsätta studiens problemformulering till konkreta teman (Dalen, 2015).  

 

4.6 Bearbetning och tolkning av data 
Bearbetningen av den insamlade datainformationen har skett i två steg. Steg 1: 

Transkribering av intervjusvaren med löpande reflektion. Fördelen med att göra löpande 

reflektion under bearbetningen är att det kan ha uppstått tankar och funderingar under 

intervjun som kan ge tankar till vidareutveckling av studien (Patel & Davidsson, 2011). 

Det kan även ge nya idéer om hur vi ska gå vidare eller ge andra infallsvinklar som 

berikar undersökningen. Steg 2: Slutprodukten av bearbetningen består av text från 

intervjun samt citat och egna kommentarer. Vi har delat in svaren i valda rubriker samt 

tematiserat materialet. I slutprodukten har vi problematiserat variationen och 

homogeniteten i materialet och kopplat ihop relationer mellan de delar som utgör 

helheten i vår bearbetning. Inom kvalitativ bearbetning kallas detta för internala 

relationer och beskrivs av Patel & Davidsson (2011) att de olika delarna förutsätter 

varandra för att bilda en helhet. ”Man kan inte förstå vad lycka är utan att också 

beskriva olyckan vilka båda ingår i helheten livet” (Patel & Davidsson, 2011:122).     

 

En idé 
problematiseras 

Litteratur- 
genomgång 

Precisering av 
syftet 

Val av metod och 
undersökningsgrup

p 

Insamling och 
bearbetning 

Rapportering inkl. 
återkoppling 
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4.7 Tillförlitlighet 
Vi var två observatörer under hela processen samt två personer under intervjun som 

parallellt registrerade svaren. Tillsammans utgjorde observationen och intervjun att vi 

strävade efter ett rikare underlag och en variation i studien än om vi bara använt oss av 

en datainsamlingsmetod (Patel & Davidsson, 2011). Under intervjun använde vi oss av 

en mobiltelefon för att spela in svaren vilket underlättade för oss när vi skulle 

kontrollera verkligheten i den lagrade informationen. I en kvalitativ forskningsstudie är 

det viktigt med en trovärdighet som kan hänföras till forskningsresultatets konsistens 

och tillförlitlighet. Vi är medvetna om att en kvantitativ studie inte är generaliserbar och 

samma resultatet kan inte reproduceras vid andra tillfällen eller av andra forskare. ”Det 

handlar om huruvida intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en intervju 

och huruvida de kommer att ge olika svar till olika intervjuare” (Kvale & Brinkmann, 

2014: 295)   

 

4.8 Etiska överväganden  
I vårt forskningssyfte att studera hur iPads används på ett fritidshem innefattade att 

observera och intervjua elever. Detta medför vissa etiska överväganden som vi följt och 

tagit ställning till. Det finns fyra övergripande områden att ta hänsyn till. Dessa är: 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vi var noga med att i informationen berätta att detta ingick i en 

forskningsstudie utan kommersiellt syfte och att inga namn eller identiteter skulle 

framgå i studien. Både lärare och vårdnadshavare fick information om studien i god tid.  

 

Vi har i vår studie tagit hänsyn till de grundläggande principerna i barnkonventionen 

och de eventuella konsekvenser som kan uppkomma när man intervjuar unga i 

skolmiljö. T.ex. att alla barn har samma rättigheter och lika värde (UNICEF, 2009:4). 

 

Ett annat etiskt krav som ställs på forskare och som handlar om forskarens roll är kravet 

att ”söka uppnå hög vetenskaplig kvalitet på den kunskap som publiceras” (Kvale & 

Brinkman, 2014:111). Studiens resultat ska även presenteras så korrekt som möjligt och 

representera forskningsområdet. Kvale & Brinkmann (2014) tar upp några exempel i 

boken ”Den kvalitativa forskningsintervjun” på etiska frågor som vi använt oss av.  
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• Intervjusituationen. Man måste överväga vilka de personliga konsekvenserna blir för 

undersökningspersonerna […].  

• Analys. De etiska problemen gäller här frågan om hur djupt intervjuerna kan analyseras, och om 

intervjupersonerna ska ha inflytande över hur deras uttalanden tolkas. 

• Verifiering. Det är forskarens etiska skyldighet att redovisa kunskap som är säkrad och verifierad 

så långt som möjligt […]. 

• Rapportering. När forskaren ska rapportera offentligt om privata intervjuer aktualiseras åter från 

om konfidentialitet, liksom frågan om vilka konsekvenser som den publicerade rapporten kan få 

både för intervjupersonerna och för den grupp de tillhör. 

(Kvale & Brinkmann, 2014:99) 

 

5 Resultat  och analys 
Vi har valt att presentera vårt resultat under de frågeställningar vi har i syftet. Analysen 

är gjord i anslutning till resultatet. I kapitlet ingår det resultat och analys från 

observationen och vad eleverna har sagt. Respondenterna kommer att benämnas som 

pojke A, B och C samt flicka A, B och C i detta kapitel.  
  

5.1 Görande och lärande?   
I början spelade alla någon form av spel, pojke A spelade ett pusselspel medan pojke B 

spelade strategispel och pojke C kollade videoklipp som klasskamraterna hade spelat in 

på applikationen ”iMovie”. Till en början var det endast flickorna som bildade 

praktikgemenskaper och hjälpte varandra i kluriga situationer. Flickorna valde vanligt 

förekommande spel och applikationer, till exempel brickspel, flaggquiz och pusselspel 

som de spelade tillsammans. Senare gick användandet över till mer avancerade 

applikationer, som ”Garage Band” och ”iMovie”. De som använde sig av iMovie 

använde sig av engelska fraser medan de som spelade in egen musik kunde sjunga hela 

låtar på engelska. En av respondenterna bekräftade vår observation genom att säga ”Jag, 

ehh… gjorde en låt på ”Garage Band”, tittade på film på ”iMovie” och jag spelade”. 

Användandet av iPadsen gick mer och mer över till avancerat läge med skapande av 

egen musik samt foto- och filmredigering. Här upptäckte vi en rad olika lärande, som ett 

exempel valde respondenterna att samspela med varandra och detta gjorde att 

aktiviteten bidrog till att främja det sociala samspelet, turordning och förmåga att kunna 

skapa ny kontakter i gruppen. Turordningen bestod av att de tog tillvara på varandras 

egenskaper i ett socialt samspel när de spelade in en sketch. Någon var bra på att filma 

och andra var bra på skådespeleri eller regissering. I slutet av observationen utvecklade 
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de sina kompetenser och eleverna klarade av att arbeta själva eller tillsammans i 

projektform och söka information på internet. I vissa moment som t.ex. i pussel- och 

brickspelet kunde vi se hur eleverna hanterade problemlösning då de var tvungna att 

dela upp olika komponenter i olika stadier för att komma vidare.   

 

I inledningen av aktiviteten var eleverna försynta och höll sig enskilt var och en för sig. 

Efter ett tag sökte de sig till varandra och skapande en praktikgemenskap. Vi kunde 

identifiera praktikgemenskaper genom att se hur exempelvis flicka A och flicka B gick 

ihop och delade samma iPad för att spela ett memoryspel med varandra. I en annan 

praktikgemenskap blandandes killar och flickor i samma grupp. Gruppen spelade in en 

sketch via applikationen ”iMovie” där de delade in arbetsuppgifterna och hjälpte 

varandra i de olika momenten. En av respondenterna uttryckte sig följande angående 

sketchen, ”Det är så…ehh, så roligt att se sig själv när man har spelat in en film, och 

ehh, höra hur man låter”. Vi kunde observera att ju mer tid de spenderade med sin iPad 

desto mer bekväma kände de sig med att hjälpa varandra. Det kunde handla om att 

redigera en bild eller i något spel. Även om de inte aktivt deltog i spelet kunde de stå i 

periferin och hjälpa en kompis att komma vidare i spelet. Även här upptäckte vi att hur 

iPads kan användas som ett verktyg i lärandesyfte på ett fritidshem. Till exempel 

använde eleverna iPadsen till att söka information på internet och till foto- och 

filmredigering. Det är enkelheten i användandet av iPads som gör den till ett utmärkt 

verktyg för aktiviteterna på fritidshemmet. Detta observerade vi eftersom samtliga i 

gruppen kunde arbeta och använda alla applikationer utan hjälp.     

 

I slutet av aktiviteten uppstod det en konflikt mellan två personer om strategin i spelet. 

Den ena personen påstod att den andra personen valde fel strategi för att komma vidare i 

spelet och förstörde hela spelets utgång. Det slutade med att de gick skilda vägar och 

praktikgemenskapen sprack. Lärdomen av detta blev att kunna lyssna och respektera 

varandra för att lösa en konflikt. Eftersom konflikten uppstod under vår observation 

ville vi inte ingripa utan vi lät eleverna lösa det själva.  

  

5.2 Vad säger eleverna?  
Inledningsvis var det svårt för respondenterna att förstå frågan ”vad har ni lärt er under 

denna aktivitet” och vi var tvungna att förklara innebörden för att de skulle förstå. En 
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tjej svarade följande angående en fråga som rörde memoryspelet: ”Komma ihåg!! Och 

vara snabb med fingrarna…ju snabbare man är desto mer poäng får man”. En annan 

tjej påpekade att dem övar upp minnesförmågan genom att säga: ”Ehh…asså man måste 

tänka och komma ihåg dem, för annars kanske…för många…asså det är några som har 

jättedåligt minne kanske och några kanske har bättre minne och då blir det att man 

måste såhär…tänka igenom riktigt noga.” Efter hand kom det fram allt fler och fler 

exempel på lärande i matematik, geografi, motorik, musik, strategi och språk.  

 

Vi frågade gruppen om det var någon som sökte information på internet. Flicka B 

svarade: ”Jag brukar söka efter recept på google när jag ska baka”. Pojke A svarade 

följande på frågan om informationssökning: ”Ehh…jag sökte efter flaggor på google för 

att komma till nästa level”. Pojke C berättade att han har satt upp ett mål att slå iPaden i 

schack på medelsvår nivå. Han berättade även att han har klarat den lättaste nivån och 

vill nu vidare till nästa nivå och uttrycker det såhär: ”Jag...jag har faktiskt klarat första 

levlen i schack. Nu försöker jag på andra levlen, men det är mycket svårare. Jag ska 

försöka klara det innan sommarlovet”.           

 

5.3 Analys 
Det är tydligt för oss att eleverna söker sig till varandra ur ett socialt perspektiv, men 

även för att ta hjälp av varandra i komplicerade situationer. Hela situationen var både ny 

och spännande och det speglade av sig i inledningsskedet. Det gick även att se detta i 

valet av applikationer som till en början var enkla spel som de redan var bekanta med.   

   

5.3.1 Lärande 
Resultatet visar tydligt att lärande kunde identifieras. Eleverna använde engelska i 

applikationen ”Garage Band” utan problem under aktiviteten. Att engelskan stärks 

genom digitala spel  påpekar Gee (2007) i sin forskningsstudie. Han menar också att 

digitala spel är motivationshöjande och utvecklar förståelsen i det engelska språket. 

Sundqvists (2009) forskning visar även att ”de som spenderar tid åt EE (extramural 

English - lärande i engelska utanför skolmiljön) känner sig mindre oroade över att 

prata engelska än de som inte ägnar sig åt sådana aktiviteter”. Detta bekräftas även av 

Wu, Franken och Witten (2012) som beskriver i sin forskning att de som hade tillgång 

till IKT lärde sig mer och nya saker ”och fick en enorm vilja och motivation […] med 
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hjälp av IKT”. Redan i valet av applikationer finns det lärande i engelska då de flesta 

applikationer och spel är på engelska. Resultatet visar att ”iMovie”, ”iPhoto” och 

”Garage Band” är tre applikationer som användes flitigt under vår observation.  

  

5.3.2 Socialt lärande 
Resultatet visar även på ett socialt samspel mellan eleverna. Det visar sig vara tjejerna 

som först tog initiativ till social gemenskap och sökte sig till varandra under aktiviteten. 

I början kunde vi se två tjejer gå ihop tillsammans men ju längre aktiviteten höll på 

desto fler var det som sökte sig till varandra, bland annat när två tjejer och en kille 

spelade in en sketch via iMovie. Detta bekräftas i resultatet då vi såg hur både killar och 

tjejer gick ihop i samma grupp och skapade en annan praktikgemenskap.  

 

Det uppkom lärande genom social interaktion, till exempel turtagning och 

praktikgemenskap. Och detta skriver Fredriksson, Jadeskog & Plomp (2008) om i sin 

forskning, nämligen att ”IKT hjälper eleverna att utveckla sina kompetenser”.  

 

6 Diskussion  
 
6.1 Resultatdiskussion 
Utifrån vår studie tolkar vi det som att tjejer oftare skapar praktikgemenskaper. Det var 

något vi kunde se under hela vår observation. Det var tjejerna som först tog initiativ till 

en praktikgemenskap och det var även de som oftast skapade detsamma. Har detta 

någon betydelse för resultaten i vår studie? Ja, det är vi helt övertygande om. Hade 

observationsgruppen bestått av endast pojkar skulle förmodligen resultaten se helt 

annorlunda ut. Speciellt ur ett sociokulturellt perspektiv om man utgår från vår studie. 

Vi har stöd för vår observation av sociokulturellt perspektiv genom Säljö (2014) som 

beskriver det som att se människan som läraktig och kunna ha förmågan att ta vara på 

erfarenheter på individuell och kollektiv nivå. Det skulle visa sig att det var tjejerna som 

använde sig av de lite mer ”estetiska” applikationerna som iMove, iPhoto och Garage 

Band. Dessa applikationer bjuder även in till en praktikgemenskap där man kan vara 

flera i användandet.  

 

Resultaten visade även att det fanns mycket lärande i situationen, medvetet eller 

omedvetet. Till en början visste de inte själva vad de lärt sig men efter ett tag kom de på 
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mer och mer lärande i spelen. Resultaten visade en social interaktion mellan eleverna 

som vi kunde koppla till fritidshemmets styrdokument där främjandet av social 

gemenskap är en målsättningarna. (Skolverket, 2014). Vi ville ta reda på hur iPads 

används i fritidshemmet av en grupp elever under en iscensatt situation för att se ifall 

det uppstår några lärandesituationer och om eleverna lär sig något vid användandet av 

iPads. Minnesträning och den sociala förmågan främjades under aktiviteten och lärande 

i språk, matematik samt musik var vanligt förekommande.    

 
Det uppstod en konflikt under vår observation som vi var helt oförberedda på. Det 

ingick inte i vårt syfte att konflikthantera. Därför lät vi också det hela fortgå utan 

ingripande. Under en vanlig lektion eller aktivitet på fritidshem hade en vuxen ingripit 

innan det gått så långt som att de gick skilda vägar. Lärde sig eleverna något av detta? 

Ja, inte allra minst att lyssna och respektera varandra i ett socialt samspel. Tanken slog 

oss under analysen av resultatet att det hade varit intressant att ha med detta i vårt syfte. 

Det är några fler faktorer som hade spelat en betydande roll i så fall. En längre aktivitet, 

ett större urval, annan metod och annan problemformulering. Tar man detta till en högre 

nivå så skulle det kunna innebära att det är ett lärande även i konflikten. Förutom att de 

lär sig respektera varandra måste de kunna argumentera för sin sak. Konflikten uppstod 

när eleverna tyckte olika om en uppgift och hur den skulle lösas. Hade någon av de 

inblandade argumenterat för sin sak så hade kanske utgången blivit någon annan. Det 

kan liknas med en problemlösning i matematik där man måste förstå innebörden och 

kunna förklara hur man tänkt för att få fram ett korrekt svar. 

 

Vi har hela tiden utgått från att de flesta fritidshem vill använda sig av iPads i 

verksamheten. Även om det för oss är en självklarhet att använda digitala verktyg är det 

långt ifrån alla som tycker så. Detta var något som vi stötte på redan i inledningsskedet 

av studien när vi skulle göra vårt urval av skola. Den skola vi valde hade flera 

fritidsavdelningar där en av dem först inte ville delta. Personalen där var mycket 

kritiska till användandet av iPads. Vi tror att det beror på bristande kompetens inom 

området och därför ville de inte delta i undersökningen. Denna erfarenhet har vi även 

fått från andra skolor som haft liknande kritik.  
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Andra argument vi fått höra från motståndare av iPads på fritidshemmet är att det lätt 

kan bli en ”spelmaskin” istället för ett verktyg. Må så vara att det spelas på iPads men 

vad är det för skillnad att spela på en iPad än ett brädspel eller sällskapsspel? På alla 

fritidshem vi har erfarenhet från finns det brädspel och sällskapsspel till elevernas 

förfogande. Inga av dem har några problem med att eleverna spelar dessa spel utan 

tvärtom så uppmuntrar de flesta till att spela med varandra eller med personalen. Istället 

tror vi att det är mer utvecklande att spela likartade spel på en iPad där möjligheterna är 

större. De flesta liknade digitala spel har mer och fler funktioner än brädspelen eller 

sällskapsspelen. Detta gör att spelarna inte tröttnar lika fort på de digitala spelen. En 

annan fördel är att digitala spel inte slits ut och att inga lösa ”delar” kan försvinna. Vår 

studie visar att samma praktikgemenskap som uppstår med brädspelen och 

sällskapsspelen också uppstår i de digitala spelen.  

 

En undersökningspunkt vi känner att vi saknar i vårt syfte och bland våra 

frågeställningar är att undersöka hur iPads påverkar eleverna ur ett genusperspektiv på 

ett djupare plan. Det vore intressant att undersöka tjejers respektive killars användande 

ur ett genusperspektiv. Ett aktuellt samtalsämne i dagens skola och samhälle är 

genusdebatten och det skulle göra vår studie än mer dagsaktuell. Vi ställde dock en 

fråga som berörde genus under gruppintervjun angående ”skillnaden mellan typiska tjej- 

och killspel”. Elevernas svar om ”typiska tjej- och killspel” var att de inte tyckte att det 

fanns något som utmärkte dessa spel vilket vi blir lite fundersamma mot, kanske hade 

svaren blivit annorlunda ifall vi hade gjort en djupare undersökning på samma 

elevgrupp utifrån genus.   

 

6.2 Metodkritik  
Vad gäller metodkapitlet och den kvalitativa metoden har vi påpekat i underrubriken 

”4.2 Val av metod” att vi valde den kvalitativa för att vi strävade efter utvecklade svar 

än vad den kvantitativa metoden kan ge. Risken med den kvalitativa metoden är det som 

Denscombe (2009) beskriver, nämligen att relevant text lyfts ut ur sitt sammanhang och 

att under kodningen och kategoriseringen av empirin så kan relevant data försvinna. En 

nackdel med den kvalitativa metoden som vi upplevde var att det tog tid och att det var 

krävande att analysera empirin. Vi kan ta stöd från Denscombe (2009) som skriver att 
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den kvalitativa metoden är mer krävande för att den insamlade empirin är ostrukturerat 

när man sammanställer den.    

 

Vi anser att vi inte fick tillräckligt med empiri från vår observation och gruppintervjun 

för att kunna göra en forskningsstudie som har hög trovärdighet och som skulle kunna 

generaliseras över ett stort antal skolor eller en hel kommun. Vi anser att vi inte kan 

generalisera användandet och lärandet över en kommun, för i vårt resultat- och 

analyskapitel kan vi se att vi saknar en stor mängd empiri för att kunna göra en rättvis 

bedömning som gäller en hel kommun. Det resultat och analys vi har kommit fram till 

kan vi endast applicera in på det fritidshem vi har gjort vår undersökning på eftersom 

samtliga respondenter kommer från samma fritidshem.   
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8 Bilagor  
8.1 Informationsbrev  
Hej!  

 

Vi heter Parleman Araden och Daniel Toll. Vi läser programmet ”lärare med inriktning 

mot arbete i fritidshem” på Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu håller vi på och arbetar 

med vårt självständiga arbete då detta är vår sista termin i utbildningen. Vi gör  en mini-

forskning inom det fritidspedagogiska området och vi skulle därför vilja genomföra vår 

forskning hos er. För detta ändamål behöver vi forskningsmaterial som kommer att utgå 

från våra syften och frågeställningar. Det övergripande syftet med vårt examensarbete är 

att undersöka hur surfplattor används i fritidsverksamheten och vilka skillnader det kan 

finnas ur ett genusperspektiv i användandet av surfplattor. Vi vill även se vilka 

lärandemöjligheter det kan uppstå och ifall det skapas några praktikgemenskaper i 

situationer där man använder sig av surfplattor. Vi vill att ni hjälper oss med att utse 6 

elever jämnt fördelat över könen till vårt förfogande under aktiviteten.   

 

Våra forskningsmetoder kommer vara observationer och gruppintervju av fritidselever 

under en specifik situation. Den specifika situationen kommer vara en aktivitet under 

den fria leken där eleverna kommer få använda sig av en surfplatta i cirka 40 minuter. 

Vi kommer under aktiviteten att observera eleverna och deras användning av surfplattor. 

Efter aktiviteten kommer vi avsluta med en gruppintervju med några förutbestämda 

frågor. Vi kommer att genomföra intervjun med hjälp av röstinspelningsmaterial.   

 

De forskningsetiska principerna kommer att följas. Dessa i form av information-, 

samtycke-, konfidentialitet och utnyttjandekravet. Den insamlade informationen 

kommer att behandlas konfidentiellt och kommer därför inte kunna spåras till varken 

skola eller respondenter i vårt examensarbete. Vi garanterar även att informationen som 

samlas in inte kommer att användas för vidare syften. 

 

Har ni frågor, vänligen kontakta oss snarast på:  

Parleman Araden, 073-755 34 31 eller Pa222fu@student.lnu.se  

Daniel Toll, 070-366 81 56 eller Daniel.toll@hotmail.se                   
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8.2 Intervjufrågor  
1. Vad har ni gjort på surfplattan under aktiviteten? 

     1.1 Varför valde du just det? 

2. Vad har ni lärt er under denna aktivitet? 

     2.1 Varför lär man sig av digitala spel? 

     2.2 Lär man sig på ett annat sätt? 

3. Tycker ni att det finns några typiska tjej- eller killspel? 

     3.1 Vad är det som skiljer dessa spel åt? 

     3.2 Vilka spel har du spelat (till en kille och sedan till en kille)?  

     3.3 Spelar killar och tjejer för det mesta olika spel? Varför? 

     3.4 Vilka spel väljer killar och vilka väljer tjejer?    

4. Hur använde ni iPaden som ett verktyg under aktiviteten?   

5. Hur ofta väljer ni att spela ihop?  Vad är skillnaden på att spela själv och 

tillsammans? 

     5.1 Motivera varför/varför inte. 

     5.2 Varför föredrar ni just den typen av spel?   

6. Hur söker ni information på internet och till vad?  

 

 

 

 

 

 


