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ABSTRAKT 

Digitalisering är ett samhällsområde som blir allt större i vardagen och det läggs allt 

större vikt vid den digitala kompetensen och dess utveckling; vilket även finns beskrivet 

i den svenska läroplanen. Lärplattan är då ett lämpligt digitalt verktyg för att kunna 

uppfylla målen som finns i både skola och på fritidshem.  

Syftet med denna studie är att undersöka användningen av och föreställning om 

lärplattan i skolan och på fritidshemmet. Studien genomförs på två skolor inom samma 

kommun i Sverige. För att få en uppfattning om hur användningen ser ut inom skolan 

och på fritidshemmet sker semistrukturerade intervjuer med lärare, fritidspedagoger och 

elever. Även observationer används och sker då öppet i elevgruppen.  

Tidigare forskning (Getting & Swainey, 2012; Kjällander, 2011) visar på hur användbar 

lärplattan kan vara ur ett lärandeperspektiv och vilka positiva effekter som kan 

förekomma, men även kritik och vilka negativa effekter lärplattan kan ha. 

I resultatet av studien framkommer det att användningen av lärplattan inte är stor och 

föreställningen om lärplattan är splittrad bland respondenterna. Det finns lärare och 

fritidspedagoger som är mer motståndare till lärplattan och en bidragande faktor till detta 

som nämns är okunskap. Trots detta syns många positiva inställningar, även om 

användningen idag inte är så omfattande eller pedagogisk. Eleverna visar på en digital 

kompetens men intresset för lärplattan är mer hem- än skolbaserat. De har en allmän 

föreställning om att de lär sig när de använder lärplattan och de är medvetna om att 

användningen kräver regler och samarbete. 
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1 INTRODUKTION 
 

Digital kompetens är ett brett begrepp och omfattar ett stort område. Ett område för 

vilket intresset ständigt ökar och kunskapen ses som mer och mer relevant inför 

framtiden (Common Core, 2009; Kjällander, 2011; Kroksmark, 2011; Riis, 2000). 

Hur bemöts denna utveckling av lärare, fritidspedagoger och elever och hur 

implementeras och integreras digitala verktyg i lärares och elevers dagliga 

skolundervisning?  

I denna studie undersöks hur lärplattan används inom skolan och på fritidshemmet 

samt vilka föreställningar som finns om lärplattan hos lärare och elever. Det är en 

studie som riktar sig mot grundskolan och huvudsakligen mot fritidshemmet. 

Lärplattan är ett namn på ett redskap som även kallas läsplatta, surfplatta, padda och 

iPad. I studien benämns redskapet som lärplatta då fokus ligger på hur det kan 

användas inom lärandet. 

Idén till studien kommer ifrån det ökande intresset och kunskapen om att använda 

lärplattan i undervisningen i skolan och på fritidshemmet. Det finns fördelar med att 

använda sig av lärplattan som ett läromedel, men det finns även nackdelar såsom 

bland annat kostnad och ovillighet till användning. Då lärplattan endast använts 

under några år och är ett såpass nytt verktyg så begränsas utbudet av tidigare 

forskning avseende användandet av lärplatta i skola och på fritidshem. Den första 

lärplattan kom år 2010 (Apple, 2010). Därför har även forskning om digitala verktyg, 

exempelvis datorer, tagits med. När dessa begrepp används görs det medvetet då den 

nämnda forskningen även uppfattas som relevant för användningen av lärplattan. Då 

det även saknas forskning kring hur lärplattan används i dagsläget hamnar fokus 

därför på hur den kan användas på fritidshemmet och i skolan. 

Lärplattan kan användas till mer än bara undervisning. Den kan användas till 

dokumentation och som ett verktyg för att dela dokument lärare emellan. I en studie 

av Dogan och Almus (2014) om integrering av teknik i klassrummet framkommer 

det att en stor andel av respondenterna tror att lärplattan kommer att användas för de 

uppgifter som de tidigare använt den stationära datorn till (a.a.). Därav blir det 

intressant att undersöka om lärare använder lärplattan till dokumentation, visa film, 

låta eleverna spela spel och sådant som datorn har använts till tidigare. Samt om det 

finns nya möjligheter med lärplattan, finns det ett pedagogiskt syfte när lärplattan 

används i skolan och på fritidshemmet? Samt hur används egentligen lärplattan på 

fritidshemmen och i skolan idag? Förhoppningen är att denna studie ska tydliggöra 

vilken funktion lärplattan har och vilket förhållningssätt lärare, fritidspedagoger och 

elever har till den.  
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2 BAKGRUND 
 

Bakgrundskapitlet kommer att innefatta rubrikerna Begreppsförklaring, Tidigare 

forskning och därefter Pedagogiska teorier. Begreppsförklaringen ger läsaren en 

inblick i vissa nyckelbegrepp som tas upp i studien. Den tidigare forskningen 

inkluderar huruvida lärplattan kan användas av lärare, fritidspedagoger samt elever. 

Bakgrundskapitlet avslutas med pedagogiska teorier som utgör förhållningssättet för 

studien. 

 

2.1  Begreppsförklaring 

 

Digitala verktyg: Ett samlingsnamn för olika verktyg såsom: lärplatta, dator, 

smartphones etc. (Brown & Mbati, 2015; Vázquez-Cano, 2014). 

Lärplatta: Lärplattan (även kallad surfplatta, padda, läsplatta och i många fall iPad) 

används idag både i skolan och på fritiden.  En lärplatta är utrustad med pekskärm, 

kamera, mikrofon och högtalare. Den kan även kopplas till internet och anslutas till 

en projektor (Niemi, 2013).   

Hirsch et al. (2014), Greer och Ferguson (2015) och Schick-Makaroff och Molzahn 

(2014) benämner alla lärplattan som en tablet computer vilket gör det tydligt att en 

lärplatta oavsett sammanhang kan ses som en bärbar dator. Chiong och Shuler (2010) 

skriver att lärplattan kan användas på många olika vis, som rekreation men även i ett 

lärande syfte. Den passar bra i skolmiljö då den är lätt och smidig att förflytta samt är 

användbar inom många olika områden. Ett exempel på område är bild och rörlig bild. 

Med lärplattan är det möjligt att t.ex. fotografera för att sedan koppla upp den till en 

dator där bilderna kan skrivas ut. De fotograferade bilderna kan även användas till att 

göra serier och böcker på lärplattan (Beschorner & Hutchison, 2013). Det finns 

många applikationer (appar) för att skapa filmer på lärplattan. Den kan även 

användas som karta och GPS vilka är bra verktyg för att kunna öva orientering och 

kan då även användas inom idrotten (Gällhagen & Wahlström, 2012). 

Digital kompetens: Digital kompetens definieras som användningen av digitala 

verktyg för att införskaffa, uppskatta, förvara, producera, presentera och utbyta 

information (Kjällander, 2011). 

App: Förkortning för ordet applikation, ett program skapat för specifika behov eller 

specifik användning. Gormley och McDermott (2014) nämner att appar kan 

användas för att skapa och utveckla bl.a. digitalt berättande, 

multimediakompositioner, fluency, digitala anslagstavlor och samarbetsverktyg”. 

IKT – IKT är en utveckling av begreppet IT och betyder informations- och 

kommunikationsteknik. I skolans värld tillämpas IKT för att bättre förbereda elever 

för en framtid där teknologi och digital kompetens får en allt mer central roll (Rabah, 

2015). 

Dropbox – Dropbox är en digital molntjänst som tillåter användaren att ladda upp 

och spara filer ifrån sin dator för att sedan kunna ha de tillgängliga från andra 

datorer, smartphones m.m. (Power, 2013). 
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2.2  Tidigare forskning 

2.2.1  Läraren, fritidspedagogen och lärplattan 

2.2.1.1  Lärarens inställning till lärplattan 

I en artikel av Hatlevik och Christophersen (2012) talas det om vikten av skolbaserad 

digital kompetens. De nämner att för att kunna närma sig digital inkludering måste 

skolor börja med att identifiera digitala brister såväl som vinster. Detta blir särskilt 

aktuellt då elevers lärande ställs inför nya förutsättningar och utmaningar med 

intågandet av nya digitala verktyg för lärande (Alexandersson, 2002). Det finns de 

som hävdar att elever som lär sig i en digital lärandemiljö förminskas till en copy & 

paste-generation (en generation som enbart lär sig att kopiera material) (Perkel, 

2008). Trots detta står det ändå klart att majoriteten av lärare, enligt Hylén (2010), är 

ense om att IT-samhället är ständigt växande och har en oundviklig inverkan på 

skolaktiviteter. 

Dogan och Almus (2014) refererar till flera studier om integrering av teknik i 

klassrummet som visar på att när ledningen använder sig av digitala verktyg influerar 

det i sin tur lärarna och fler lärare börjar då dra nytta av digitala verktyg i sin 

undervisning i klassrummet. Vad ledningen vill att lärarna ska använda lärplattan till 

varierar mellan olika lärandefaktorer men även att kunna streama sina lektioner anses 

relevant . En stor andel (77 % pre-survey samt 86 % post-survey) har svarat ja på att 

de tror att lärplatta kommer ersättas för de uppgifter de tidigare använt den stationära 

datorn till. Ledningen i undersökningen uppger att de är ganska säkra på sin 

användning av lärplattan. Som Litterst (2015) nämner ökar motivationen till att vilja 

använda sig mer av lärplattan när man börjar se framsteg och ”den framgångsrika 

användningen av datorer i klassrummet är beroende av positiva inställningar 

gentemot datorer” (Knezek & Christensen, 2008:322; vår översättning). 

Frey, Fisher och Lapp (2015) tar även upp att lärarna själva kan forma sin 

undervisning med hjälp av lärplattan och de kan anpassa undervisningen till varje 

elevs behov. De upplever även att det blir enklare att förklara för eleven samt att 

eleven förstår lättare med hjälp av lärplattan.  Som med alla olika metoder finns det 

för och nackdelar. Nackdelar med lärplattan kan vara otillräckligt med tid och 

okunskap kring lärplattan hos lärarna. Den är ett redskap som kostar pengar och det 

kan bli dyrt om den går sönder eller försvinner. Det kan ta lång tid innan lärplattan 

kommer in som en naturlig del i undervisningen och det krävs att lärare ger det tid 

och jobbar med den under längre tid för att få rutiner kring den och för att få den 

bästa möjliga undervisningen (Frey, Fisher & Lapp, 2015). Klerfeldt (2007) tar upp 

att lärare ofta inte lägger sig i vad elever gör i den digitala världen så länge arbetet 

fungerar, utan hjälper istället till först när det uppstår problem. Lilja och Lindström 

(2002) tar däremot upp att i andra studier angående lärarens inställning till digitala 

verktyg visar det sig att lärarna är väldigt måna om vad eleverna gör och är insatta i 

deras arbeten med de digitala verktygen. Om elever får arbeta för mycket 

självständigt kan de tappa motivationen. Då hjälper det att lärare är nära till hands 

och att de är delaktiga i vad som sker på det digitala verktyget. Dessutom nämner 

Haugland (1992) och Clements och Sarama (2002) att om en lärare är medveten om i 
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vilket syfte tekniken används kan det gynna både barns kognitiva och sociala 

utveckling. 

2.2.1.2  Valet av appar på lärplattan 

Det finns många olika program i en lärplatta och beroende på ålder och 

förutsättningar finns det många passande appar att använda. Som lärare är det bra att 

låta eleverna vara med och utvärdera apparna. På så vis kan läraren få en inblick i 

vad eleverna finner intressant och vad de kan använda sig mer av i sin undervisning 

samt vilka möjligheter som finns med apparna (Gällhagen & Wahlström, 2012). 

Många appar som eleven kan använda individuellt kan de även använda i par eller i 

en större grupp för att då öva på samarbete. De kan exempelvis göra en serietidning 

eller ett korsord tillsammans istället för att göra det själva (Gällhagen & Wahlström, 

2012). 

Det kan vara en fördel för lärare att fundera över vilka appar de använder sig av på 

lärplattan och till vilket lärande de ska användas (Kearney et al. 2012). Powell 

(2014) tar upp att läraren kan gynnas av att ha syftet klart för sig och vad det är 

eleven ska öva sig på för att på så vis kunna söka och hitta appar som passar för det 

lärande som ska ske. Eftersom vissa appar kostar pengar att ladda ner gäller det att se 

över vilka appar som är mest användbara och om det finns liknande som är gratis, då 

skolan eventuellt inte betalar för alla appar. För att avgöra om en app är passande att 

använda i undervisningen är det bra om läraren läser på om appens omdöme innan 

för att kunna avgöra om appen ska användas. Som Powell (2014) även nämner kan 

läraren ladda ner appar utifrån elevens behov och kan då tänka på om eleven har 

några svårigheter, ex hur lång koncentrationsförmåga eleven har eller om eleven är 

ljudkänslig osv. Detta för att finna appar som passar och kan hjälpa eleven framåt i 

sin utveckling. Kucirkova et al. (2014) nämner också detta med att vara flexibla och 

finna appar som passar var och en av eleverna, i alla fall för elever med behov av 

särskilt stöd. 

Litterst (2015) och Frey, Fisher och Lapp (2015) beskriver hur lärplattan kommer till 

bättre användning när lärarna och eleverna kan se att de lär sig, när de förstår hur 

apparna fungerar och att de med hjälp av den faktiskt kan uppnå de pedagogiska 

målen ifrån läroplanen (a.a). Mål som kan ta lärarna lite tid att upptäcka men när de 

väl har det kan de se många positiva egenskaper med att använda lärplattan (Zucker, 

2005). 

 

2.2.1.3  Lärplattan som ett verktyg för dokumentation 

Niemi (2013) tar upp den etiska aspekten och hur viktig den är när lärarna 

dokumenterar och fotograferar eleverna. Det är viktigt att lärarna har frågat både 

eleverna och deras vårdnadshavare om de ger sitt samtycke till att bli fotograferade 

och filmade. För även om det är i dokumentationssyfte måste de få ett godkännande. 

Vidare nämner Niemi även att det är viktigt att inte glömma bort eleverna i 

dokumentationen, d.v.s. att lärarna inte får glömma bort elevernas ord och 

kommentarer. I studier om integrering av teknik i klassrummet skrivs det att lärare 

framförallt använder lärplattan till administrativa uppgifter och för att dela dokument 

genom exempelvis DropBox (Dogan & Almus, 2014). 
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I Arbeta med formativ bedömning (2013) beskrivs det hur lärplattan kan användas för 

formativ bedömning och att det kan underlätta arbete för läraren. Genom att använda 

sig av diskussionsforum kan både eleven och läraren göra detta i skolan eller hemma 

och det skapar utrymme för de elever som gärna inte talar i klassrummet till att våga 

delta mer i diskussionen. Här kan eleven få feedback på sina arbeten under arbetes 

gång och läraren behöver då inte läsa alla färdiga arbeten med en gång, utan de kan 

under processens gång gå in och läsa elevens arbeten samt ge feedback under tiden. 

Detta möjliggör då även för eleven att kunna ändra i sitt arbete för att kunna lämna in 

ett arbete med ännu bättre resultat på slutet. I Arbeta med formativ bedömning nämns 

det även att lärare använder sig av programmen kan de ha ett dokument för den 

pågående processen och sedan ett annat dokument där eleven lämnar in det slutliga 

arbetet. Genom att ha omröstningar om lektionerna kan läraren få en bra översikt av 

elevens kunskap och kan då anpassa kommande lektioner så att eleven lägger lagom 

med tid på varje uppgift. Detta med hjälp av appar på lärplattan som gör att läraren 

kan få en bättre översikt över helheten och inte enbart betyg att utgå ifrån. Det blir 

lättare att spara och sammanställa alla omdömen och lärarens arbete blir enklare. 

Heyer och Hull (2014) tar upp att den formativa bedömningen är en utveckling på 

vägen till att nå sitt mål där eleven får reda på hur han/hon kan nå sitt mål samt vad 

eleven behöver göra för att lyckas nå sitt mål. Det synliggör lärandet och det är ett 

stöd för ett pågående lärande. 

 

Gällhagen och Wahlström (2012) nämner att genom att arbeta med lärplattan kan 

läraren få med olika kunskapsmål från läroplanen. Genom planering och 

kvalitetsutveckling kan verksamheten gå framåt och utveckla undervisningen med 

hjälp av lärplattan. Formativ bedömning är viktigt under hela arbetets process och 

det är små regelbundna avstämningar och feedback till eleverna som gör skillnad i 

lärandets process. Heyer och Hull (2014) beskriver att reflektionen är viktig och det 

bör avsättas tid för reflektion: egen, mellan kollegor, mellan barn och lärare men 

även mellan barn och andra barn. Reflektion är nödvändig för att kunna utvecklas 

och föra lärandet framåt (Rodgers, 2007; Webster & Wolfe, 2013; Bisquert, 1977). 

 

2.2.2   Eleven och lärplattan   

2.2.2.1  Läs- och skrivutveckling 

Digitala verktyg har en positiv inverkan på de elever som har svårare för lärande i 

olika former. Användandet av lärplattan skapar en lärande miljö som matchar 

elevens nivå (Getting & Swainey, 2012; Cheung & Slavin, 2013). Powell (2014) tar 

också upp detta med att elever som har lite svårare att lära sig får det ofta lättare när 

de arbetar med en lärplatta. Som lärare kan de vara svårt att ta till lärplattan om 

läraren inte är van vid den. Men att våga ta en risk kan då visa sig att fördelarna är 

mycket större än risken att prova. Läraren kan då inse att “iPads truly make a 

difference in sightword recognition, fluency, comprehension and vocabulary 

recognition and meaning” (Getting & Swainey, 2012:27). 

Kucirkova et al. (2014) nämner att eleverna visar på mer motivation när det gäller 

literacy när de arbetar med lärplattan. När eleven själv kan välja hur han/hon vill 

jobba med uppgiften och använda den metod som passar bäst blir lärandet mer 

givande. Eleven kan då klara av samma uppgift som alla andra men utifrån sina egna 
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förutsättningar samt att de kan dela detta och visa upp vad de har gjort för andra. 

Mathissen (2003) styrker också detta med att när eleverna arbetar med digitala 

verktyg förbättras deras läs- och skrivförmåga, samt att de lär på ett roligare 

arbetssätt. Lärplattan kan komma till användning i undervisningen av elever i tidig 

ålder, redan på förskolan. 

Som Kucirkova et al. (2014) tar upp kan lärplattan vara användbar för elever i behov 

av extra stöd. För de elever med språk-, hör- och talproblem finns en skapandeapp 

som heter Our story som är ett bra program för eleverna att jobba med. Där kan 

eleverna skapa historier med texter, bilder och filmklipp. Att berätta historier 

muntligt eller med hjälp av lärplatta gör att eleven får öva sig i språket och det är 

nyttigt för alla elever. Genom att eleverna själva får vara med och skapa historier 

ökar motivationen och de lär då enklare. Elever med särskilda behov kan få extra 

hjälp av bilder och textning på lärplattan samt att de som behöver har möjlighet att 

öva på turtagning och socialt samspel. 

Det finns många spel och program anpassade för lärande som inte är gjorda för 

skolan men som gärna kan användas i skolan. Eleverna kan stärka sina skriv-, läs- 

och matematikkunskaper med dessa spel som hjälp. För äldre elever finns det även 

många program och spel på internet som kan användas i lärande syfte (Kjällander, 

2011). 

 

2.2.2.2   Elevens inställning till lärplattan 

Löfving (2012) nämner att det är viktigt att göra elever uppmärksamma på 

kunskapen om digitala verktyg och deras lärande. Det kan därför vara bra att vara 

med när eleverna arbetar med lärplattan för att samtala kring vad de gör och vad de 

lär genom de programmen de spelar. Löfving (2012) och Sharples (2003) nämner att 

det är viktigt att ligga i tiden med undervisningen och att använda sig av lärplattan 

som ett verktyg för att motivera eleverna och fånga deras intresse. Cordes och Miller 

(2000) menar däremot på att det finns en uppfattning av att motivation ofta förväxlas 

med fascination. Det skulle innebära att barn snarare blir fascinerade av vad som sker 

på skärmen än motiverade att lära sig. De menar vidare att det under en lång tids 

forskning inom området digitalt lärande knappt har kommit fram några tydliga bevis 

för en koppling mellan datoranvändning i den tidiga skolåldern och ett utvecklat 

lärande, med undantag för barn i behov av särskilt stöd. 

Getting och Swainey (2012) nämner att när eleven arbetar med lärplattan blir tiden 

på uppgiften mer effektiv och de behöver inte lika lång tid för att bli färdig med 

uppgiften. Frey, Fisher och Lapp (2015) tar upp att elever känner att de få mer gjort 

när de arbetar med lärplattan och att de kan arbeta självständigt men även 

tillsammans med läraren. Eleverna kan uppleva att de har mer koll på vad de ska 

göra för uppgifter senare med hjälp av lärplattan. Vad de förväntas uppnå och klara 

av blir mer tydligt för eleven.  

Underwood (2007) tar upp att elever hellre vill visa upp arbeten via grafisk design 

och video än genom text och tal. Då kan de även få vara mer kreativa i sitt arbete. 

Kjällander (2011) nämner även att eleverna är mer fokuserade när de arbetar med 

digitala verktyg och de har en kommunikation med andra elever under arbetets gång. 

Eleverna vågar fråga mer om vägledning och de är inte rädda att pröva olika 

lösningar då det inte gör något om misstag sker (Schofield, 1995). Kroksmark (2011) 
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nämner att i en undersökning visade det sig att när eleverna arbetar med lärplattan tar 

de hjälp av varandra och undersöker tillsammans med frågor och tips, hellre än att 

fuska sig igenom. 

För att kunna bli deltagare i den digitaliserade omvärlden krävs det en förmåga att 

kunna uttrycka sig själv både visuellt och muntligt med hjälp av digitala verktyg 

(Carlsson & von Feilitzen, 2006). Kjällander (2011) hävdar att eleverna i hennes 

undersökningar inte uppvisar några svårigheter inom de områdena. För istället för 

att, som många vuxna, vara digitala immigranter är många av dagens yngre 

generation digitala infödingar, med andra ord den generation som har haft digitala 

medier närvarande genom hela livet (Prensky, 2001). På så sätt bildas det ett digitalt 

kunskapsgap mellan de två generationerna (Lister et al,, 2003; Papert, 1996; Prensky, 

2001; Tapscott, 1998; Underwood, 2007). 

 

2.2.2.3  Digitala verktyg och socialt lärande 

Kucirkova et al. (2014) beskriver hur barn som har svårt med det sociala kan stärka 

sitt självförtroende och våga ta mer kontakt med andra barn och med lärare när de 

jobbar med bland annat Our story på lärplattan. För elever med behov av särskilt 

stöd är de digitala verktygen väldigt användbara då de kan individanpassas efter 

eleven och hans/hennes behov, och finna den metod och de program som passar bäst 

(Kjällander, 2011). Lärplattan blir användbar genom att den kan användas till film, 

ljud, teckenkommunikation och bilder för de elever som är i behov av det stödet i sitt 

lärande. Därför blir lärplattan ett väl använt verktyg som fungerar bra att använda sig 

av i många olika situationer (Karlsudd, 2014) även om det finns oro kring 

användandet. Cordes och Miller (2000) uttrycker denna oro genom att nämna den 

ökande införskaffningen av datorer och andra digitala verktyg i hemmet såväl som i 

skolan. De anser att barn, på grund av detta, blir allt mindre benägna att interagera 

med vänner, vuxna eller lärare. 

Alexandersson (2002) beskriver hur samarbete och sociala relationer utvecklas med 

hjälp av digitala verktyg. Kunskapen om digitala verktyg skapas i användandet 

mellan elev och programvaran som används och det händer ofta även då flera elever 

sitter vid samma digitala verktyg. Då skapas ett lärande med varandra och eleverna 

kan tillsammans lösa uppgifter. Deras jaguppfattning utvecklas då eleven 

tillsammans med andra får en syn på sig själv och utvecklas som individ med hjälp 

av social interaktion. Det digitala verktyget blir då ett bra verktyg för att utveckla 

denna färdighet hos eleverna. Författaren menar även att samarbete vid digitala 

verktyg kan medföra konflikter där eleven får öva på att kompromissa och 

tillsammans komma fram till en gemensam lösning. Vid arbete med ett digitalt 

verktyg kan eleverna ta till vara varandras kunskaper. De kan dela upp arbete genom 

att en elev t.ex. sköter skrivandet och den andra är den som hittar på historien om 

uppgiften är att skapa en berättelse. Breed, Mentz och van der Westhuizen (2014) 

talar om ett exempel med programmering i par och menar, precis som 

Alexandersson, att när två individer jobbar tillsammans med en uppgift uppfyller var 

och en roll och ett syfte. I det här fallet talas det om the driver (föraren) som aktivt 

jobbar med att koda medan the navigator (navigatorn) observerar, identifierar 

problem, ställer frågor och kommer med förslag för att förbättra arbetet. Navigatorn 

som då blir huvudansvarig för att leda den problemlösande processen genom att 

föreslå alternativa strategier blir tvungen att visa prov på ett metakognitivt tänkande. 
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Genom att paret är noggrant med att byta roller och uppgifter med jämna mellanrum 

kan man även försäkra sig om att bägge individer får möjligheten att utveckla olika 

förmågor. Även Beschorner och Hutchison (2013) har gjort anmärkningar angående 

barns användning av lärplattan. De stärker fenomenet med en förare och en 

navigator genom sina observationer av att även om ett barn är i kontroll av lärplattan 

samlas andra barn omkring för att ge förslag och nya idéer. Så även när ett barn 

arbetar ensam verkar det uppstå nyfikenhet och frågor kring vad barnet gör. Men 

Cordes och Miller (2000) anser att tillämpningen av datorer bland barn tränar dem i 

att tänka mekaniskt snarare än som ett barn. Författarna betonar att datorer är 

utformade för den vuxnes mentala kapacitet och ifrågasätter om ett barn ens är 

kapabel att skilja på sitt eget tänkande och de maskinära processerna hos en dator. 

Frey, Fisher och Lapp (2015) menar också att arbete med lärplattan inte enbart 

behöver bli individuellt utan att det finns många appar som eleverna kan arbeta med 

tillsammans där dialogen mellan eleverna blir viktig. Getting och Swainey (2012) 

beskriver att eleverna ofta blir måna om att koncentrera sig och gör det de ska göra 

för att få fortsätta använda sig av lärplattan i undervisningen. Eleverna tar hjälp av 

varandra och de visar ofta varandra hur de ska göra med den, vilket då skapar en god 

arbetsmiljö där samarbete även kommer till nytta. Detta stärks genom att Haugland 

(2000) nämner att barn, genom att utforska datoranvändning, kan lära sig ansvar, att 

interagera med varandra, lösa problem och att samarbeta. Kjällander (2011) hävdar 

att samarbetet kommer från att läraren ofta delar upp barnen i grupper men även för 

att barnen många gånger kan välja att sitta i grupp kring lärplattan istället för 

ensamma. Författaren tar vidare upp hur eleverna designar sitt eget sociala lärande 

med hjälp av lärplattan. De delger varandra idéer och tankar kring arbetet och 

kommunikationen blir en naturlig del i elevernas arbete. Eleverna behöver inte 

kommunicera verbalt utan de förstår varandra genom att peka och visa. De delger 

varandra idéer under spelets gång och genom fysisk rörelse (genom att peka och 

gestikulera) skapar de kommunikation. 

 

2.3  Pedagogiska lärandeteorier 

2.3.1  Sociokulturella perspektivet 

Lev S. Vygotskij är ett känt namn när det talas om det sociokulturella perspektivet. 

Han anser att ett barns utveckling är kulturspecifik, d.v.s. fullkomligt beroende av 

den kulturella situation barnet växer upp i (Hwang & Nilsson, 2011). Vidare menar 

Vygotskij att barn lär sig med hjälp av yttre faktorer d.v.s. de psykiska redskapen och 

funktionerna som visar sig i form av lärare, vuxna och andra barn. Med hjälp av 

dessa relationer kan barnet lyckas internalisera den tillägnade kunskapen och på så 

sätt förvandla de yttre relationerna till ett inre lärande (Vygotskij, 1980; Haenen, 

Schrijnemakers & Stufkens, 2003). Hwang och Nilsson (2011) skriver att de 

psykologiska verktygen som hjälper barnet i sitt lärande huvudsakligen är språket. 

Språket möjliggör bland annat att barnet kan ta del i sociala samspel, både 

tillsammans med andra men även med sig själv, så kallade inre dialoger. Med hjälp 

av dessa inre dialoger kan barnet resonera med sig själv och på så sätt utveckla sitt 

eget tänkande.Vygotskij menar att den kognitiva utvecklingen påverkas av språk och 

kultur och att barn genom metakognition kan förbättra sin problemlösningsförmåga 

och sitt tänkande (a.a.). Vad Vygotskij vill tydliggöra är att barn ingår i både ett 
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kulturellt och ett socialt sammanhang (Hwang & Nilsson, 2011)."Learning awakens 

a variety of internal developmental processes that are able to operate only when the 

child is interacting with people in his environment and in cooperation with peers." 

(Vygotskij, 1978:90).  

I elevers skolvardag skulle det vara enkelt att tillämpa ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande då skolan präglas av ett konstant utbyte av erfarenheter och kunskaper 

mellan både elever och vuxna.  

 

2.3.2  Pragmatism 

William James är den som står för den primära utvecklingen av begreppet 

pragmatism men det namn som oftast förknippas med pragmatism i 

lärandesammanhang är John Dewey. Dewey står nämligen ansvarig för att ha fört 

pragmatism närmare ett lärandeperspektiv (Moula et al., 2010; Liszka, 2013). Han är 

även ansvarig för att ha populariserat begreppet learning by doing, ett begrepp som 

är centralt inom Deweys pragmatiska pedagogik. Det centrala i synsättet är en 

betoning vid syftes styrda handlingar som testas fram genom negativa/positiva utfall 

(Bagger, 2011), alltså att nå ett resultat genom att testa sig fram. Schmidt (2010) 

betonar vikten av meningsfulla erfarenheter och menar på att de skapas genom 

interaktion och att varje erfarenhet i sin tur kommer att påverka framtida 

erfarenheter. 

 

Dewey (1938/1963) recognized that, while all students unquestionably have experiences 

in classrooms and schools, "everything depends upon the quality of the experience which 

is had" (p. 27). He assessed this quality based on two principles. The principle of 

interaction proposes that individuals create meaning from an experience as they interact 

with its physical and social settings. The principle of continuity states that the effect of 

experience is cumulative, with each experience shaped by prior experiences and in turn 

shaping future experiences. Thus, each experience changes the person undergoing it in 

ways that influence what may be learned from subsequent experiences. 

        (Schmidt, 2010:1f) 

 

Som Litterst (2015) nämner kan lärandet med lärplattan liknas med hur barn lär sig 

att äta, gå och prata. De lär genom att prova sig fram och är inte rädda för att det ska 

bli fel utan de lär genom repetition och genom imitation. På samma sätt kan eleverna 

lära sig att hantera olika appar på lärplattan. Tillsammans med ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande kommer det pragmatiska att vara det andra synsättet som 

kommer att prägla analysen i arbetet. 
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3 SYFTE 
 

Syftet att studera hur lärplattan kan användas och vilka föreställningar elever, lärare 

och fritidspedagoger har om lärplattan, uppkom på grund av det växande intresset 

och utrymmet för digitala verktyg och modern teknik i samhället. Vi upplever att det 

sker en utveckling värd att studera. I synnerhet när skolan i många avseenden speglar 

det som sker runt omkring utvecklingen och fokus mer och mer börjar hamna på att 

bygga upp den digitala kompetensen inför framtiden (Common Core, 2009; Riis, 

2000). Hylén (2010) och Jewitt (2003) talar även om fenomenet att barn och vuxna 

är på väg att bli skapare av det digitala utbudet snarare än att enbart vara återskapare 

eller konsumenter. 

Lärplattan är ett digitalt verktyg som nu börjar få mer plats i skolan och på 

fritidshemmet. I läroplanens mål står det att elever i skolan ska få en digital 

kompetens (Skolverket, 2011). Syftet med denna studie är därför att undersöka hur 

lärplattankan användas på fritidshemmet och i skolan utifrån följande 

frågeställningar: 

 

 Vilken föreställning har lärare och fritidspedagoger om lärplattan? 

 Vilken föreställning har elever om lärplattan? 

 Hur används lärplattan av lärare och fritidspedagoger? 

 Hur används lärplattan av elever? 
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4 METOD 

 

4.1  Val av metod 

I studien användes två metoder: observation och semistrukturerad intervju. Vi valde 

att använda semistrukturerade intervjuer när vi intervjuade lärare, fritidspedagoger 

och elever. I intervjuerna ställde vi frågor som handlade om deras föreställning om 

lärplattan samt hur de använder lärplattan i skolan och på fritidshemmet. Genom att 

vi använde oss av semistrukturerad intervju blev det en tydlighet i samtalet och det 

var lätt att följa frågorna och då hålla sig till ämnet under hela intervjun. Silvestre, 

Ramspott och Pareto (2009) nämner att en semistrukturerad intervju, i motsats till en 

mer öppen dialog, minskar risken för att den insamlade datan är irrelevant för ämnet 

samt att turtagningen i intervjun blir tydligare.  

När observationerna gjordes var fokus på hur användningen av lärplattan gick till. Vi 

kunde följa hur användandet gick till och hur den kunde skilja sig beroende på vem 

som använde lärplattan. Det var en bra metod eftersom vi då kunde se hur eleverna 

använde lärplattan istället för att enbart få det berättat för oss. Enligt Cook, Walker, 

Weaver & Sorge (2015:320) anser Hatch att observationer ger tillfälle att söka upp 

svar på mer specifika frågor.  

4.1.1  Observation 

Beroende på om deltagarna var medvetna om observationerna eller inte blev det en 

öppen respektive dold observation. I denna studie skedde observationerna öppet och 

observatörens förhållningssätt blev att vara observatör som deltagare. Detta innebär 

att observatören är delaktig men mindre aktiv i aktiviteten och fokus läggs på 

observationen (Einarsson & Chiriac, 2013). Vid en öppen observation är det en 

fördel om observatören har byggt upp en relation med deltagarna. På så sätt kan 

deltagarna känna sig mer bekväma i situationen och ge observatören större möjlighet 

att observera fritt, ställa frågor och föra anteckningar under tiden (Holme & Solvang, 

2011). Eftersom datainsamlingen skedde under en VFU-period fanns det gott om tid 

att skapa dessa goda kontakter med eleverna samt dra nytta av tidigare kontakter. 

Direkt observation användes vilket betyder att observatören observerade en aktivitet i 

dess autentiska miljö (Einarsson & Chiriac, 2013). 

 

4.1.2  Semistrukturerad intervju 

När det gäller lärarintervjuerna skedde en personlig intervju som var 

semistrukturerad, vilket innebär att det endast är en person som intervjuas och 

personen får färdiga frågor att svara på, men det finns gott om utrymme för 

respondenten att utvidga sina svar samt utveckla sina synpunkter. Genom att ha en 

personlig intervju kan det vara lättare att finna en tid som passar då det endast är två 

personer som ska vara deltagande vid samma tidpunkt (Denscombe, 2009). Ryen och 

Torhell (2004) skriver att när enskilda intervjuer görs så försvinner gruppdynamiken 

som kan finnas i gruppintervjuer. Författaren tar även upp att svaren från en 

respondent kan skilja sig beroende på om intervjun sker individuellt eller i grupp. 
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Elevintervjuerna gjordes i grupp och som Denscombe (2009) nämner är fördelen 

med gruppintervju att det blir ett bredare spektrum och variation av åsikter i 

undersökningen. Det kan vara användbart i gruppdiskussionerna och det gäller att se 

på eleverna som en grupp och inte som individer i en gruppintervju (a.a). Även 

gruppintervjun gjordes som en semistrukturerad intervju med färdiga frågor men som 

var öppna för många olika svar och kunde flyttas om utefter hur intervjun gick och 

vad som kom upp i svaren från eleverna. Som Denscombe vidare nämner påverkas 

en gruppintervju av gruppdynamiken och det sociala relationerna i gruppen (a.a). 

Därför valdes gruppintervjuer som metod med eleverna då det kunde göra dem 

säkrare och kunde våga mer vid intervjutillfället. Men det fanns även en risk att de 

kunde låta sig påverkas av varandras svar. 

 

4.2  Urval 

Observationer på fritidshemmet 

Urvalet av vilka elever som skulle observeras togs utifrån de åldrar som vi jobbade 

med under vår verksamhetsförlagda utbildning. Samtliga elever i förskoleklass, 

årskurs 1 och årskurs 2 hade fått en tillståndslapp hemskickad där vårdnadshavarna 

fick ge sitt tillstånd eller tacka nej till att låta sitt barn delta i gruppintervju, 

observation eller båda. Observationerna kunde ske så fort vårdnadshavarna gett sitt 

godkännande. Hade det skett ett observationstillfälle innan tillståndslappen kommit 

tillbaka har vi varit tydliga med att be dennes vårdnadshavare om tillstånd. Var det 

då inte godkänt att observera eleven skulle hela observationen raderas. Detta har 

dock inte behövts då alla observationer fått godkännande. Om det visade sig att ett 

antal elever befann sig i ett observationstillfälle där en av eleverna saknade 

observationstillstånd men var till synes inaktiv i aktiviteten genomfördes ändå inte 

observationen. Detta även om resterande elever hade tillåtelse att observeras.  

 

Intervju – lärare och fritidspedagoger 

Valet att intervjua både lärare och fritidspedagoger växte fram ur en bristfällig 

forskning gällande hur digitala verktyg som lärplattan används inom fritidshemmet. 

Av den anledningen sågs det som en fördel att eventuellt kunna dra paralleller mellan 

användningen i de två olika verksamheterna och följaktligen befintlig forskning. 

Slumpmässigt valde vi fem respondenter på vardera skola och fritidshem att 

intervjua, två lärare från skolan och tre fritidspedagoger från fritidshemmet. 

Sammanlagt samlades material från 10 respondenter för att kunna ge resultatet en så 

hög reliabilitet som möjligt. För att ytterligare ge ett tillförlitligt och realistiskt 

resultat hade respondenterna inte valts ut efter några speciella krav såsom 

kompetens, särskild inställning till ämnet etc. På så sätt gavs en genuin bild av hur 

respondenterna såg på intervjuområdet, positiv som negativ. 

 

Intervju – elever 

Inför barnintervjuerna bestämdes att det skulle genomföras minst tre gruppintervjuer 

på vardera skola och fritidshem. Grupperna skulle bestå av tre eller fyra elever för att 

få en tillräcklig mängd data. Det skickades ut tillståndslappar till alla elever för att få 

ett godkännande för en gruppintervju och de elever som fick ett godkännande från 
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sina vårdnadshavare fick fortfarande välja om de ville vara med när det var dags för 

intervjun. Detta gjordes för att värna om elevernas frivillighet till att delta i 

undersökningen. Eleverna som tillfrågades var ifrån förskoleklass, årskurs 1 och 

årskurs 2. Grupperna var alltid åldershomogena.  

Med tanke på att gruppintervjuerna förväntades pågå i ca 15-20 minuter gjordes ett 

medvetet val att undvika att para ihop elever där risken fanns att de blev 

överstimulerade och kunde försvåra datainsamlingen. Sammanlagt intervjuades 30 

elever. 

 

4.2.1  Bortfall 

Tillståndslappar gavs ut till 35 respektive 88 elever på vardera skola i förskoleklass 

till årskurs 2. Utav dem kom 28 respektive 56 lappar tillbaka. Av de 28 var samtliga 

godkända för både intervju och observation. Av de 56 lapparna var alla utom en 

godkända för intervju och alla utom elva för observation. Utifrån detta valdes elever 

ut för intervju. Eleverna tillfrågades när tid fanns för intervju och eleven fick då välja 

om han/hon ville vara med eller inte. Inga särskilda elever blev valda utan det var de 

elever som fanns tillgängliga i stunden. Observation skedde utifrån de elever som fått 

tillåtelse att observeras. Samtliga lärare och fritidspedagoger som tillfrågades för 

intervju intervjuades. 

 

4.3  Genomförande 

Under både den individuella intervjun med lärare och fritidspedagoger och under 

gruppintervjun med eleverna användes ljudinspelning med respondenternas tillåtelse. 

Det fördes fältanteckningar som ett stöd till ljudinspelningen. Ljudinspelning valdes 

då det är en effektiv dokumentationsteknik (Denscombe, 2009). Intervjuerna 

genomfördes på respektive fritidshem och skola där den verksamhetsförlagda 

utbildningen skedde. 

Inför elevintervjuer och observationer har blanketter om tillåtelse skickats ut till 

vårdnadshavarna (se bilaga B och avsnitt 4.3.1). För att skapa oss ett stort urval för 

intervjuer med eleverna skickade vi ut tillståndslappar till fler elever än vad som 

egentligen behövdes för studien. 

 

Observationer på fritidshemmet 

Observationerna skedde när tillfälle gavs, vid spontana tillfällen då eleverna använde 

sig av lärplattan på fritidshemmen. Observationerna skedde utspritt under de fem 

veckor vi var ute på VFU. Observationerna pågick i ungefär 10 minuter vardera. 

Observatören använde sig av fältanteckningar som observatörerna vid ett senare 

tillfälle kunde gå igenom och analysera tillsammans. Fältanteckningarna skrevs ner 

direkt efter observationen. Det genomfördes fem respektive sex observationer på 

fritidshemmen. Eleverna som ville sitta med lärplattan på fritidshemmet var ofta 

samma elever. Korta observationer var lämpliga då eleverna oftast satt korta stunder 

med lärplattan när det fanns fler elever som också ville använda den.  
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Intervju – lärare och fritidspedagoger 

Intervjuerna med lärarna gjordes individuellt. Inställningen till att bli intervjuad var 

splittrad då en del kände att deras svar inom området inte skulle vara tillräckliga. De 

påpekade att de inte visste så mycket om lärplattan. Samtidigt fanns det de nyare 

examinerade lärare som såg området som högst relevant och bidrog gärna med sina 

erfarenheter som nya i skolvärlden, parallellt med förväntningar från utbildningen. 

Lärarintervjuerna genomfördes på plats, ansikte mot ansikte, vilket gör att 

intervjuaren får en bättre kontakt med respondenten och kan då lättare känna av om 

informationen stämmer än vad som kan göras vid exempelvis en enkätundersökning 

(Denscombe, 2009). Intervjuerna pågick i cirka 20 minuter och det var en god 

stämning under samtliga intervjuer. Respondenterna hade många svar på frågorna 

och det fanns gott om utrymme för dem att fördjupa sina svar. Alla respondenter gav 

sin tillåtelse att göra en ljudinspelning under intervjun. Intervjuerna skedde när 

tillfälle gavs. Några av intervjuerna var planerade medan andra blev spontana när 

möjligheten fanns att gå iväg från barngruppen.  

 

Intervju – elever 

När eleverna blev intervjuade genomfördes det i grupp om fyra elever i jämna åldrar 

i respektive grupp. Att intervjuerna skedde i grupp var dels för att få tillräcklig 

mängd data och dels för att det fanns en förmodan att eleverna skulle känna sig 

tryggare om de fick göra intervjun i grupp. Att intervjugrupperna var 

åldershomogena underlättade den följande transkriberingen och analyseringen då 

reglerna för användning av lärplattan på fritidshemmet skiljde sig mellan åldrarna. 

Därmed blev också den generella uppfattningen och kännedomen om lärplattan 

snarlik under gruppintervjuerna. 

Intervjuerna skedde med tre respektive fem grupper på fritidshemmen med tre eller 

fyra elever i vardera grupp, sammanlagt 30 elever. Det var öppna frågor där det fanns 

utrymme för dem att utveckla sina svar. När intervjuerna med eleverna skedde 

märktes det tydligt att fokus för användningen av lärplattan var på hur de använder 

den hemma. Under intervjuerna fick intervjuaren upprepade gånger be eleverna att 

berätta mer om hur de upplevde lärplattan på fritidshemmet och i skolan istället för i 

hemmet. Detta för att undersökningen skulle lyckas behålla rätt fokus och validiteten 

inte skulle sänkas. Det blev tydligt att eleverna använder digitala verktyg ofta i 

hemmet, mer än i skolan och på fritidshemmet. 

Många elever var ivriga att få vara med på intervjun men när de sedan var med blev 

de lite rastlösa och ville gärna att intervjun skulle vara över. När några elever blev 

ivriga på att få gå därifrån påverkade det ofta även de resterande i gruppen. Det gick 

väldigt bra att intervjua, eleverna svarade på alla frågor, hade många olika svar och 

fyllde på vad de andra hade svarat. Det var en god stämning, men halvvägs genom 

intervjuerna började oftast eleverna att bli otåliga och ville gå därifrån. Trots detta 

fortsatte intervjuerna och samtliga elever satt kvar under hela intervjun. Intervjuerna 
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skedde när tid fanns, ofta under raster eller innan mellanmålet då det var enkelt att gå 

in med några elever till fritidshemmets lokaler då de var tomma.  

Under intervjuerna visades en lärplatta i början för att få höra vad eleverna kallar 

verktyget utan att intervjuaren behövde beskriva eller vägleda eleverna till ett svar. 

Under intervjun visade ibland eleverna vad de berättade om, och under vissa 

intervjuer fick lärplattan tas bort då det istället blev ett störande moment i 

intervjuerna när eleverna blev mer fokuserade på att pilla på lärplattan. 

Gruppintervjuerna pågick ungefär 20 minuter och alla eleverna var delaktiga med att 

bidra med svar. 

 

4.3.1   Forskningsetiska hänsynstaganden 

Denna studie förhöll sig på följande sätt till de olika forskningsetiska principerna. 

Genom att beröra ett högst aktuellt område inom undervisning och stärka detta med 

nyanserad forskning möter den forskningskravet (Dahmström, 2011; Petersson, 

1994). Vidare tar Dahmström (2011) och Petersson (1994) upp individskyddskravet 

som i sig kan delas upp i ett antal underkategorier: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekraven (Bryman, 2011; Denscombe, 2009; 

Dahmström, 2011). 

 

Informationskravet har nåtts med hjälp av ett formulär som förklarade syftet med 

undersökningen och i vilken utsträckning eleverna förväntades att delta (se bilaga B). 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att formuläret skickades ut till samtliga 

vårdnadshavare för godkännande om elevens deltagande i undersökningen samt 

förklarade att deltagandet ifrån elevens sida var frivilligt (se bilaga B). 

Konfidentialitetskravet möttes genom att all personlig information som angick 

respondenterna krypterades och fanns tillgänglig enbart för de som hade genomfört 

undersökningen. 

Nyttjandekravet nåddes på så sätt att informationen som samlades in enbart skulle 

användas för forskningsändamål. 

Holme och Solvang (2011) nämner vikten av tystnadsplikt och ärlighet. Därför 

försäkrades det att tystnadsplikten följdes och att respondenterna visste vad 

forskningen gick ut på och inte blev lurade. Precis som Einarsson och Chiriac (2013) 

betonar är viktigt så lades tyngden på de etiska övervägandena. Att det genom hela 

processen strävas efter ärlighet och att respektera deltagarnas integritet. 

 

4.4   Analys och databearbetning 

Genom intervjuer och observation blev denna studie en hermeneutisk undersökning, 

vilket betyder att forskarna får tolka och försöka förstå intentioner som uttrycks i 

språk och handlingar. Det är det forskaren ser och hör som avgör hur data som 

samlas in kommer att tolkas. Som Engdahl et al. (1977) nämner kan hermeneutik 

lättast översättas till tolkningslära. Genom hermeneutiken kan personer lära sig vad 

det betyder att tolka och hur de kan tolka.  
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När den bestämda mängden empiri hade samlats in satte vi oss ner för att påbörja 

kategoriseringen. Den första empirin som samlades in var 

observationsundersökningarna och för att underlätta kategoriseringsprocessen och 

inte blanda in irrelevant empiri valde vi att gå igenom det först separat. Tillsammans 

satte vi oss ner med vår respektive empiri och började söka efter gemensamma 

nämnare avseende dokumentation och föreställning om lärplattan samt hur används 

lärplattan av elever o.s.v. Dessa kategorier punktade vi successivt upp i ett Google 

Drive-dokument för att kunna jobba parallellt med samma text. Samma process 

skedde med den resterande empirin ifrån intervjuerna med lärare och elever. 

Efter intervjuerna krävdes det transkribering för att enklare få en överblick av svaren. 

Med den transkriberade empirin kunde vi tillsammans enklare gå igenom vad som 

hade sagts, vad som stämde överens eller skiljde sig mellan de olika respondenterna 

samt hitta innehållsrika och användbara citat. 

Empirin som kom in genom undersökningarna bearbetades och analyserades flera 

gånger för att kunna sorteras och se likheter samt olikheter. Den sorterades även ut 

ytterligare för att säkerställa att den stämde väl överens med vårt syfte. När data för 

resultatet väl hade kommit fram letade vi kopplingar samt skillnader i den tidigare 

forskningsöversikten. 

 

4.5   Metodkritik 

För att garantera trovärdighet och validitet i kvalitativ forskning bör reliabilitet 

uppnås (Shenton, 2004). Detta gjordes genom att med hjälp av citat åskådliggöra 

resultatet samt genom att strikt följa analysmetoden. Resultatet ansågs även 

överrensstämma med studiens syfte, något som är nödvändigt för att uppnå en god 

validitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Med tanke på att eleverna som deltog i 

intervjuerna kände oss som genomförde dem, kan det i viss mån ha påverkat utfallet.  

Eleverna var ivriga på att få vara med på intervjun men under själva intervjun hade 

de inte mycket tålamod och de började gärna hålla på med annat än att vara 

fokuserade på intervjun och frågade om den var över snart. Detta skulle kunna 

påverka reliabiliteten i elevernas svar. Något annat som skulle kunna påverka 

reliabiliteten är intervjuns längd, med tanke på att eleverna mot slutet ville få 

intervjun överstökad. Men trots detta känner vi en tillräckligt hög validitet i den 

insamlade empirin och resultaten för att kunna ge studien en hög reliabilitet. 

Efter att blanketterna började lämnas in som gav oss tillstånd att observera vissa 

elever märktes det att elva ej gav tillstånd för observation, samtliga elva med 

utländsk bakgrund. På den andra skolan och fritidshemmet, där alla gav sin tillåtelse 

för observation, var det bara en mindre del av familjerna som hade utländsk 

bakgrund jämfört med en större del på den förstnämnda skolan. Frågan vi då ställde 

oss varom det är något särskilt med formuleringen som medför en osäkerhet hos 

vårdnadshavarna. Var det ordet observation som lät för främmande? Och kunde då 

det faktum att alla som avböjt observation var av utländsk bakgrund vara en 

bidragande faktor till att ordet betraktas som obekant eller främmande? 

Det kom under en av intervjuerna upp en fråga från en av eleverna. Eleven undrade 

varför vi ställde frågan vad som var bra med lärplattan och inte vad som var dåligt. 

Det var något som inte hade funderats över innan, men när frågan uppkom blev det 
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tydligt att vi i intervjuerna kan ha varit smått vinklade. Vi borde istället valt en mer 

öppen fråga som inte förutsätter att lärplattan är bra. Frågan skulle istället ha kunnat 

formuleras om som för- och nackdelar med lärplattan. 

Vissa frågor var uppenbarligen missvisande, till exempel: "Hur gör du när du stöter 

på problem med lärplattan?" vilket lätt tolkades som vad eleverna valde att göra när 

lärplattan inte fungerade, snarare än syftet som var att få veta hur eleverna gör när de 

har problem eller stöter på ett hinder i ett spel eller en app. 

Vid sammanställningen av intervjusvaren kom vi på att det var flera frågor som hade 

varit bra att ha med i intervjuerna. För att underlätta tolkningen och analyseringen av 

data kunde vi ha ställt mer direkta frågor inom vissa områden. Områden vars 

relevans vi blev medvetna om först i efterhand. Likaså att vissa frågor inte hade 

behövt vara med i intervjun. Genom kategoriseringen syntes det vad som var mest 

aktuellt och vad som inte behövde vara med. 

Vid observation kunde en nackdel vara att vi kände eleverna och att de då bjuder in 

till aktiviteten med lärplattan varpå observatören kan ha svårt att vara osynlig för 

eleverna. Det kunde ha påverkat observationen så att den inte blir helt densamma 

som om observatören enbart befinner sig i periferin. Dock skulle det kunna haft en 

positiv inverkan på observationen, då eleverna kände den som observerade så att de 

inte blev störda av att han/hon satt med dem när de lekte/jobbade med lärplattan. De 

kunde känna sig avslappnade och inte störda av att någon annan var närvarande. 

Bortfallet som skedde för studien tror vi inte påverkade resultatet som kom fram då 

vi fick med så många deltagare som vi behövde för undersökningen. Inför denna 

studie gjordes heller inte någon provobservation eller provintervju. 

Undersökningarna kunde dock ha gynnats av att ha testats i förväg för att identifiera 

syftningsfel eller missvisande frågor. Vi skulle ha kunnat ge ut frågorna till lärarna 

och fritidspedagogerna i förväg så att de kunde ha förberett sig inför intervjun. Vi 

tror dock inte att detta skulle ha påverkat validiteten eller reliabiliteten. 
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5 RESULTAT 
 

För resultatkapitlet i denna text används två undersökningsmetoder: 

Semistrukturerad intervju och observation. Resultatet av föreställningar om lärplattan 

hos lärarna, fritidspedagogerna och eleverna baseras på intervjuerna. Resultatet om 

användning av lärplattan bland lärare, fritidspedagoger och elever kommer även det 

ifrån intervjuerna medans elevers användning av lärplattan på fritidshemmet kommer 

ifrån observationer. Därav blir det en egen rubrik om elevers användning av 

lärplattan på fritidshemmet, då den empirin baseras främst på observationerna istället 

för på intervjuerna som övrigt resultat bygger på. Studiens syfte är inte att jämföra 

skolorna, men då studien har utförts på två skolor i samma kommun nämns ändå 

olika sätt hur användningen av lärplattan ser ut. Resultatet är kategoriserat och 

uppdelat i enlighet med studiens syfte för att ge så tydliga svar som möjligt. 

På fritidshemmen finns en lärplatta på 45 elever respektive fyra lärplattor på 

88elever. Det finns även möjlighet att låna in fler lärplattor till fritidshemmet på den 

ena skolan.  

I resultatet benämns de lärare som arbetar inom fritidshemmen som fritidspedagoger 

då majoriteten av dem som arbetar på fritidshemmen har en 

fritidspedagogsutbildning. De som arbetar inom skolan benämns som lärare. 

Eftersom studien följer de forskningsetiska principerna nämns inga respondenters 

namn utan de benämns istället som lärare, fritidspedagog och elev.  

 

5.1 Lärare och fritidspedagogers föreställningar om lärplattan 

 

5.1.1 Intresset för lärplattan 

Många av respondenterna nämner att det finns en osäkerhet kring användningen av 

lärplattan, men det finns en vilja och ett intresse för idéer inför framtiden. Nu är det 

dock ett litet intresse för att använda lärplattan, då fritidspedagogerna hellre ser att 

eleverna gör annat som att vara ute och spela fotboll eller att pyssla samt skapa.  

 

Eleverna vill ofta vara ute och spela fotboll och sådant. (Fritidspedagog 2) 

 

Det är ofta på elevernas initiativ som fritidspedagogen tar fram lärplattan medan i 

skolan är det läraren som tar initiativet för att lärplattan ska användas i den planerade 

undervisningen. När det gäller användningen av lärplatta är inte fritidspedagogerna 

särskilt insatta i vad eleverna spelar och de sitter sällan ner och interagerar med 

eleverna för att se vad de använder för program. Lärarna har inget vidare intresse för 

lärplattan uppges det. Aktiviteterna kring lärplattan är alltså sällan planerade och 

lärarinitierade utan mer ofta spontana. 

 

Det är oftast eleverna som frågar efter iPaden, ofta samma. (Fritidspedagog 1) 
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Om respondenterna funderar på vad de skulle vilja använda lärplattan till kom det 

upp att de vill utveckla mer inom filmtekniken och dess appar, så att eleverna kan 

fortsätta jobba mer med det. Även att kunna använda lärplattan som 

dokumentationsverktyg genom att filma eleverna samt att skaffa en blogg är några av 

de tankar lärarna och fritidspedagogerna har kring hur de skulle vilja använda 

lärplattan om de kände sig mer bekväma med den. Den negativa inställningen till 

lärplattan verkar främst bero på okunskapen, uppger respondenterna, vilket de tror 

kan medföra en osäkerhet som gör att de hellre tar avstånd från lärplattan.  

 

Jag tycker själv det är svårt att förstå hur programmen fungerar. (Fritidspedagog 2) 

 

Det är svårt att få med de andra kollegorna. (Lärare 5) 

 

Majoriteten av respondenterna påpekar att den egna inställningen till användningen 

av lärplattan är positiv men att klimatet på fritidshemmet och i arbetslaget är 

annorlunda och mer “traditionell”. På en av skolorna finns en lärare i förskoleklass 

som redan sedan tidigare har ett stort intresse för IKT i skolan vilket ger ett tydligt 

avtryck på dennes verksamhet. Respondenten har tidigare delgivit av sin kompetens 

till de andra arbetslagen på skolan men den kunskapen blev kortlivad.  

 

iPaden är ett bra verktyg för att få barnen att se världen ur ett annat perspektiv. (Lärare 5) 

 

5.1.2  Digital kompetens hos lärarna och fritidspedagogerna 

De respondenter som har medelgod digital kompetens menar på att det finns många 

bra sätt att använda lärplattan på inom undervisningen. De lärare och 

fritidspedagoger som tar avstånd från lärplattan är de som känner sig osäkra och 

saknar tillräckligt med kunskap för att arbeta digitalt. Bland de fritidspedagoger och 

lärare som uppger att de helst inte vill använda lärplattan tas det upp att de saknar 

kompetens digitalt och inte känner sig kunniga inom området. En lärare beskriver att 

han/hon har inlärningssvårigheter på grund av sin dyslexi och tror därför att han/hon 

saknar intresset för att det är svårt att lära sig programmen.  

På ena skolan har de haft fortbildning via en av lärarna som jobbar där. Genom 

fortbildning berättar personal att de har fått lite mer kunskap. Dock inte tillräckligt 

för att vilja börja arbeta mer med lärplattan. Respondenterna berättar att de behöver 

mer digital kompetens, även de som uppger att de har medelgod digital kompetens 

vill lära sig mer. 

 

Man behöver uppdateras för det händer så mycket. (Lärare 3) 

 

En respondent berättar att han/hon erbjudits en snabbkurs i smartboardanvändning 

när han/hon började jobba på skolan, men de kunskaperna är bortglömda sen ett tag 
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tillbaka. Han/hon delger även att han/hon under sin studietid läst kurser inom det 

digitala området, men även detta är väldigt begränsat. 

Genom intervjuerna framkommer det att det finns en vilja att jobba mer och utveckla 

användandet både i förskoleklassen och på fritidshemmet. I skolan och på 

fritidshemmet används dock inte lärplattan som ett pedagogiskt verktyg utan mer 

som underhållning. På den andra skolan används däremot lärplattan mer pedagogiskt 

inom förskoleklassen och genom intervjuerna framkommer det att den digitala 

kompetensen bidragit till användandet av lärplattan inom undervisningen.  

 

5.2  Elevernas föreställningar om lärplattan 

 

I intervjuerna uttrycker eleverna en vilja att använda lärplattan men de flesta svaren 

handlar om användningen utanför skolan och fritidshemmet. Eleverna tar upp att de 

gärna sitter själva men att vänner kan få sitta bredvid och se på, men syskon verkar 

de inte vilja ha med när de ska spela då de stör. Med tanke på att eleverna har en så 

pass hög användning av lärplattan på sin fritid finns det en tydlig vilja att använda 

sig av den. Utifrån intervjuerna märks det att utbudet på fritidshemmens appar inte 

alltid är lika brett och varierat. Eleverna verkar ha sina favoritappar och det är ofta 

samma spel som spelas. De har allmänt en positiv inställning till lärplattan och det är 

framförallt spel som lockar till att använda lärplattan.  

 

Och när jag går ut, då vill jag någon gång ta iPaden ute /…/ men det får jag inte. (Elev 

12) 

 

Jag tycker att det ska vara såhär: när det regnar ute och inte är fint väder, då är det iPad-

tajm! När det är fint väder, *tjoff* med iPaden. (Elev 6) 

 

Genom intervjuerna framkommer det att eleverna mestadels har en positiv inställning 

till lärplattan, men det finns även de elever som är lite skeptiska till att använda den. 

En elev har hört från föräldrar att man kan få huvudvärk av att använda lärplattan 

och vidhöll väldigt starkt att den inte är bra att använda.  

 

Man sitter såhär och böjer sig ner och då kan man få huvudvärk. (Elev 11) 

 

Andra negativa faktorer som kom på tal var att apparna kostar och att batteriet kan ta 

slut när de använder lärplattan.  

När frågan om vad eleverna tror att lärarna använder lärplattan till ger de svar som 

att söka fakta, lära sig spel, maila och skriva ner saker de ska lära eleverna. Även 

facebook och instagram kom upp som eleverna tror är användningsområden bland 

lärare och fritidspedagoger. Utbudet av lärplattor varierar men i allmänhet anses de 

vara få på skolan och fritidshemmen. 
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Jag tror att dom gör sådant här som dom måste göra /…/ chefen kanske säger såhär: ”Ni 

måste skriva nått på datorn”. (Elev 2) 

 

De laddar hem nya spel så att vi kan lära oss läsa, minus, plus och gånger. (Elev 9) 

 

Eleverna har en blandad känsla av hur säkra de känner sig med lärplattan. Vissa 

menar på att det är enkelt att använda lärplattan medan andra uppger att de nästan 

aldrig sitter vid lärplattan och då inte känner sig lika säkra på hur de ska göra. Många 

berättar att de försöker lösa problem själva och om det inte fungerar stänger de av 

lärplattan. Andra uppger att de frågar föräldrar om de är hemma, lärare eller 

fritidspedagog på skolan om det är där aktiviteten med lärplattan sker. Det är dock 

inte många som uppger att fråga lärare eller fritidspedagog om hjälp som första 

alternativ. Att fråga äldre kompisar om hjälp är också en lösning eleverna tar upp. 

 

Ja, det är så kul… om något problem händer så säger jag bara till mig själv: ”du fixar det 

här, du fixar det här”… och varje gång så fixar jag det. (Elev 1) 

 

Jag prövar flera gånger till det funkar, annars stänger jag bara av. (Elev 4) 

 

Spel och olika sidor på internet är det eleverna nämner mest som de använder och 

även det som de då kan hantera bäst. De har en positiv inställning och de flesta ser 

positivt till att använda läplattan, medan andra inte ser något intresse för lärplattan 

utan hellre använder sig av papper och penna eller vill göra andra aktiviteter. 

 

5.3 Lärare och fritidspedagogers användning av lärplattan 

 

5.3.1 Valet av appar hos lärare och fritidspedagoger 

Utifrån intervjusvaren märks det att användningsområdet för lärplattan skiljer sig 

beroende på om det är en lärare inom skolan eller en fritidspedagog som använder 

verktyget. Inom fritidshemmet är det mer spontan och inte planerad användning 

medan i skolan är det i större utsträckning mer planerad pedagogisk aktivitet som 

lärplattan används för. 

På en av skolorna finns det ett gemensamt urval av appar på samtliga lärplattor. 

Detta gör att utbudet beror på åldern hos eleverna och vissa appar kan då vara mer 

anpassade för de yngre.  

 

Det behövs fler appar för de äldre, matte finns det några som är ok. (Lärare 1) 

 

En biträdande rektor som tidigare arbetat som lärare har i sin undervisning använt 

lärplattan och dess appar inom olika ämnen, bland annat iMovie för skapande. En 

annan lärare som är specialpedagog använder sig av många pedagogiska appar där 
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läs- och skrivsvårigheter kan övas men även matematikspel och minnesspel. I dessa 

program finns det tydliga ramar för hur eleven ska jobba. När det gäller 

filmskapandet med iMovie ger det en större frihet och mer eget ansvar för hur de ska 

utföra sitt projekt. Där sker även arbetet mer i grupp än individuellt. 

 

När vi arbetar med film är det mycket engagerade barn.  (Lärare 1) 

 

Respondenterna på den andra skolan som ingick i studien ger ett intryck av att de 

saknar en inblick i och kompetens om lärplattan och dess innehåll. Lärplattorna är 

kopplade till en molnfunktion som gör att appar som hämtas ner på en lärplatta 

automatiskt hämtas till alla som är uppkopplade till samma moln. Detta bidrar, enligt 

lärarna, till en försämrad koll på vad som faktiskt erbjuds på lärplattan. 

 

5.3.2   Dokumentation med lärplattan 

Gällande dokumentation ger de två skolorna väldigt olika svar. På den ena skolan 

nämns inte dokumentation alls när det handlar om lärares och fritidspedagogers 

användning av lärplattan. Den andra skolans respondenter nämner däremot en hög 

användning av lärplattan som ett medel för att dokumentera individuellt som lärare 

men även tillsammans med eleverna. En av respondenterna berättar även att han/hon 

parallellt med sin lärarutbildning läst en kurs i pedagogisk dokumentation och 

han/hon sysslar även med en blogg för förskoleklassen som han/hon driver via 

datorn. På en annan avdelning på samma skola finns det en aktiv blogg där eleverna 

är involverade på ett annat sätt. De kan be om lärplattan för att få fotografera till 

bloggen i ett dokumentationssyfte. 

 

5.3.3   Initiativet för användning av lärplattan 

När det gäller lärar- eller elevinitierad användning av lärplattan finns det många 

skillnader. På en av skolorna är användningen helt och hållet elevinitierad medan på 

den andra skolan skiljer det sig mellan arbetslagen. I ett arbetslag används den sällan 

ur ett pedagogiskt perspektiv utan mer som en avlastning vilket en av förskolelärarna 

bekräftar i en intervju. Han/hon tillade däremot att han/hon upplever att de i 

förskoleklassen har ett mer medvetet och pedagogiskt förhållningssätt till lärplattan 

men att det fortfarande finns brister, såsom att de inte är medvetna om många appar 

som finns tillgängliga på lärplattan. Han/hon är även av åsikten att en del av bristerna 

i kompetensen skulle kunna stärkas med en större uppbackning och stöd ifrån 

ledningen. De har nämligen först tilldelats en lärplatta/förskoleklass men utan någon 

medföljande kompetensutveckling för att hjälpa med den pedagogiska användningen. 

När de sedan tilldelas en andra lärplatta uttrycker denna respondent att han/hon hellre 

hade haft en lärplatta med en kurs i hur man använder den på rätt sätt än två 

lärplattor som mer eller mindre slösas bort på grund av att lärarna inte vet hur de ska 

utnyttja dem på bästa sätt. 

 

... i varje förskoleklass fick vi varsin iPad men ingen berättade för oss hur vi skulle 

använda oss av den. Så sen när vi fick ytterligare en padda kunde jag känna att det hade 
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varit mer användbart med vägledning istället för bara ännu en padda som vi inte kan få 

grepp om. (Lärare 4) 

 

På en annan avdelning är svaren annorlunda. Där framkommer det, utifrån två 

respondenters utsagor, att det aldrig är enbart eleverna som tar initiativet till att 

använda lärplattan utan det är allt ifrån en jämn fördelning mellan lärar- och 

elevinitierat till enbart lärarinitierat. 

 

Hur mycket av användningen av lärplattan är planerad och spontan? 

50/50. (Lärare 5) 

 

På denna skola får eleverna använda lärplattan tio minuter när den finns tillgänglig. 

På den andra skolan får eleverna skriva upp sig på en lista för att boka den under en 

viss tid. Detta fungerar bra om det är många som vill använda lärplattan. Många 

elever vill göra mycket annat och inte sitta vid lärplattan. Det lockar mer att pyssla 

eller att gå ut och spela fotboll. Men när lärplattan används på fritidshemmet är det 

oftast på elevens initiativ. Eleven efterfrågar att få använda lärplattan. I skolan är det 

däremot oftast läraren som har planerat lektionen med hjälp av lärplattan när den väl 

används. Lärplattan kan användas som ett medel för att lugna ner oroliga elever, när 

de behöver komma bort en stund från klassrummet eller under fritidshemstiden. 

 

5.4 Elevernas användning av lärplattan 

 

5.4.1 Elevernas val av appar 

När lärarna och fritidspedagogerna berättar om appar och vad eleverna använder 

lärplattan till framkommer det att de i huvudsak använder den till spel, både med och 

utan ett lärandesyfte bakom appen. Likaså nämns det i elevintervjuerna att den 

används till spel, både spel som eleverna tydligt kan se till exempel en 

matematikinlärning i samt spel som till synes är mindre pedagogiska.  

 

Vi har såhär iPaden på skolan för vi ska typ lära oss matte eller nått sådant. (Elev 2) 

 

De appar som framkommer som mest populära är olika på de två skolorna, på den 

ena handlar det mest om matematikappar medan det på den andra hellre föredrar 

skapandeappar som att göra sagor. Eleverna är dessutom väldigt medvetna om vilka 

appar som ger ett tydligt pedagogiskt lärande och inte. I gruppintervjuerna sägs det 

att de roligaste spelen som finns på lärplattan är de utan ett tydligt pedagogiskt 

lärande och i de flesta av respondenternas fall är det även samma appar som de är 

vana vid att spela på sin fritid. På fritiden framkommer det även att eleverna gillar att 

använda Skype, skicka textmeddelanden, kolla på Youtube-klipp samt spela musik, 

spela spel och söka fakta. 
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Jag gillar att kolla på youtube, olika klipp. (Elev 3) 

 

Det blir även tydligt att tillgängligheten på lärplattor är annorlunda på fritidshemmet 

och i det egna hemmet. Enligt intervjusvar har en majoritet av eleverna en egen i 

hemmet eller åtminstone en som är relativt lättillgänglig jämfört med på 

fritidshemmet. 

 

5.4.2  Elevernas lärande med lärplattan 

Eleverna säger främst att de tycker bäst om att sitta själva när de ska jobba med 

lärplattan. De vill gärna hålla den själv och styra men andra kan få sitta bredvid och 

se på. När det gäller koncentrationen säger eleverna att de tycker att det är enklare att 

koncentrera sig om de sitter själva eller bara tillsammans med en vän och det blir 

svårare när det är flera runt omkring.  

 

Sitter ni hellre själva eller tillsammans med andra kring iPaden? 

Jag tycker själva för annars hör man såhär jättehögt ljud. (Elev 2) 

 

Matematikspel är det som eleverna ser mest som lärande, att de lär sig matematik 

som klocka, addition osv. En elev säger även att han/hon lär sig ansvar och ta hand 

som sin lärplatta. De lär sig hur de ska ta hand om olika föremål som digitala 

verktyg. Att de lär sig saker när de söker på lärplattan via google och youtube är en 

lärande aspekt som eleverna har. Men surfandet på internet sker mestadels hemma 

och inte i skolan eller på fritidshemmet då de bara får använda de apparna som finns 

på lärplattan. Musik och se på film eller klipp är även ett användningsområde som 

eleverna tycker lärplattan är bra till. Lära sig nya ord tas också upp då de exempelvis 

spelar spel eller använder google.  

 

Man kan lära sig nya ord när man läser på iPaden. (Elev 6) 

 

Man lär sig att kunna skriva och söka på lite olika saker. (Elev 5) 

 

Eleverna är medvetna om att de lär sig hur de ska använda lärplattan samtidigt som 

de spelar spel eller skriver på den. De varierar bland medvetenheten på hur mycket 

lärande eleverna får när de använder lärplattan. Men alla kan nämna minst ett lärande 

som de får då de använder sig av lärplattan. Lärandet som eleverna kan se är allt 

ifrån att kunna vänta på sin tur, ta ansvar för sina saker till att de lär sig ämnen inom 

de olika spelen de använder. 

 

Jag tänker att man lär sig ta hand om sin iPad. (Elev 10) 
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Man får också såhär vänta på sin tur, man får inte bara såhär ta iPaden från någon. Då blir 

den andra som har haft iPaden ledsen. (Elev 8) 

 

Eleverna är delade i sin uppfattning om vad de tycker om användningen av lärplattan 

och om den är enklare att använda än papper och penna. Vissa tycker att det är 

enklare att skriva på lärplattan medan andra tycker det är lättare att skriva bokstaven 

direkt med pennan än att behöva leta upp bokstaven på lärplattan.  

 

Jag tycker det är jobbigare att behöva leta efter bokstaven på iPaden. (Elev 7) 

 

5.5 Elevernas användning av lärplattan på fritidshemmet 

 

5.5.1. Lärplattan som en samlingspunkt 

När eleverna använder lärplattan gör de det ofta i grupp om två eller flera då det 

oftast är en eller två som aktivt använder den medan resten är observatörer. De kan 

observera i perioder, gå ifrån en stund och sedan komma tillbaka. Eleverna är 

medvetna om strukturen kring lärplattan, turtagning, att det ska vara rättvist och 

tidsram för hur länge de får sitta vid lärplattan. Om en elev sitter själv är eleven ofta 

inbjudande, men när åskådargränsen överskrids kan det bli till ett störande moment. 

Om åskådarna enbart iakttar fungerar situationen men det kan bli ett störande 

moment om de börjar kommentera för mycket. Det syns att när en elev får tillgång 

till lärplattan samlas det ofta fler och fler elever runt omkring för att se vad som 

händer på lärplattan. Nyfikenhet och ett intresse syns. 

 

Två elever sitter i soffan. Några elever kommer och tittar och går sedan iväg och gör något 

annat. De kommer sedan tillbaka igen och sätter sig bredvid för att fortsätta se på vad de 

andra gör på lärplattan. 

 

5.5.2 Kommunikation vid lärplattan 

När eleverna sitter i par finns det oftast en mer aktiv och en mer passiv roll som kan 

liknas med driver and navigator. Navigatorn erbjuder hjälp, driver (föraren) utför 

handlingen och lärplattan blir som ett verktyg för kommunikation. Eleverna 

kommunicerar med varandra genom lärplattan genom att peka och visa, de behöver 

inte använda mycket verbal kommunikation. När skapandeappar används blir det 

dock mer kommunikation omkring lärplattan och ljudnivån höjs. Eleverna går gärna 

runt med lärplattan och visar upp och delar med sig av sitt skapande. Andra appar 

kan kräva mindre kommunikation eller mer ensidig sådan. Hjälpande råd kan tas in 

men behöver nödvändigtvis inte alltid få ett muntligt svar utan kräver enbart att rådet 

följs. Användandet av lärplattan blir då mer stillasittande. 

 

Eleverna sitter med lärplattan i den enas knä. Den bredvid pekar och tar också på 

skärmen men tal används inte, endast något enstaka ord ibland. De kommunicerar utan 

tal, genom lärplattan. Andra elever sitter runt om och tittar på men är inte delaktiga i 

spelet. 
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Det kan uppstå osämja bland eleverna och aktiviteten avbryts, oftast av en 

fritidspedagog. Om fritidspedagogen märker att ljudnivån kring lärplattan är för hög 

eller situationen för stökig tar han/hon bort lärplattan. 

 

Två elever sitter med lärplattan och använder en skapande app. Ordvalen börjar bli ”bajs” 

och ”kiss” och ljudnivån blir högre och högre. Fritidspedagogen kommer då fram och tar 

direkt bort lärplattan utan några frågor om vad de egentligen vill göra med lärplattan. 

 

5.5.3 Pedagogiskt syfte med lärplattan på fritidshemmet 

Det syns att eleverna är väldigt positiva och kunniga när det gäller lärplattan. De lär 

sig av att observera när andra elever använder den och på så sätt sprids den digitala 

kompetensen i barngruppen. Men vad som också visar sig genom observationerna på 

fritidshemmet är att det arbetar fritidspedagoger som saknar intresse och kunskap 

kring lärplattan. Fritidspedagoger och lärare tar avstånd då de känner sig osäkra 

kring användandet av lärplattan och okunskapen påverkar deras inställning. 

 

Lärplattan tas fram när eleverna efterfrågar. Fritidspedagogen tar inte fram lärplattan på 

fritidshemmet för att föreslå ett program för eleverna utan att det efterfrågats. Eleverna 

skriver upp sig på lista om de vill använda datorn eller lärplattan. 

 

Genom observationer syns det att lärplattan sällan används i ett pedagogiskt syfte på 

fritidshemmet, det är en leksak som tas fram när eleverna vill spela spel. Det som är 

pedagogiskt är att spelen på en skola är utvalda för ett lärande och därmed har ett 

pedagogiskt syfte. Men när eleverna spelar spel utan ett medvetet lärande förlorar 

lärplattan det pedagogiska syftet. Eleverna sitter ofta själva och lärarna är inte 

delaktiga i vad eleven gör på lärplattan. Pedagogerna uppmärksammar ibland, men 

det är aldrig någon diskussion kring vad de spelar eller vad de lär sig genom det som 

de spelar på lärplattan. 

 

Eleverna sitter själva i soffan medan fritidspedagogen hjälper de andra eleverna som 

pysslar eller gör andra saker på fritidshemmet. 
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6 DISKUSSION 
 

I diskussionskapitlet kommer vi att synliggöra vårt syfte som handlar om 

användningen av och föreställningen om lärplattan på fritidshemmet och i skolan. 

Detta åstadkommer vi genom att diskutera resultatet som framkommit med 

utgångspunkt i tidigare forskning, de lärandeteorier vi valt samt våra egna 

uppfattningar och tolkningar. 

 

Användning och lärande med lärplattan 

Med lärplattan kan eleverna få hjälp med läs- och skrivutveckling på ett effektivt sätt 

på den nivån eleven befinner sig (Getting & Swainey, 2012; Cheung & Slavin, 

2013). Genom att lärare använder lärplattan i specialundervisning kan de elever som 

behöver extra stöd få den extra hjälpen de behöver med hjälp av lärplattan. Powell 

(2014) tar upp att lärplattan kan vara ett bra stöd för elever med behov av särskilt 

stöd.  

De elever som inte har specialundervisning borde också kunna få ta del av lärplattan 

i undervisningen. I dagsläget ser det mer ut som att lärplattan är ett specialverktyg 

för de elever som har svårare att lära in ny kunskap än andra elever. Lärplattan 

användas inte som ett verktyg i undervisningssyfte på så vis som den kan användas. 

Det finns många möjligheter med lärplattan som ännu inte tas tillvara på och det 

verkar som att det beror på okunskapen hos lärarna och fritidspedagogerna. 

Lärplattan behöver inte bara användas i specialundervisning utan kan användas lika 

mycket i all undervisning. Där tror vi att okunskapen gör att lärarna och 

fritidspedagogerna inte ser lärandet eleverna kan få när de använder lärplattan. Som 

Litterst (2015) och Frey, Fisher och Lapp (2015) beskriver så är det först när lärarna 

sätter sig in i hur lärplattan och apparna fungerar som de kan se vilka mål de uppnår 

genom användningen av lärplattan. 

På den ena skolan använder en lärare sig av lärplattan inom olika ämnen. Läraren 

låter eleverna skapa filmer där alla elever deltar och samarbetar i grupp, vilket gör att 

alla blir delaktiga med lärplattan. Det handlar då inte mycket om att skriva men 

eleverna får utveckling inom literacy, då de befinner sig inom en läs- och skrivmiljö 

där de skapar historier och sagor. Eleverna omringar sig av ord och utvecklar nya 

ord. Precis som Kucirkova et al. (2014) menar visar eleverna mer motivation när det 

gäller literacy när de kan arbeta med lärplattan och mer fritt skapa eller jobba på det 

sätt som passar dem. I barnintervjuerna säger eleverna att matematik är ett ämne de 

kan se att de lär sig när de arbetar med lärplattan. Även i observationerna syns det att 

flera spel riktar sig mot matematik. Men som en lärare nämnde i intervju så är tyvärr 

många appar inte anpassade för äldre elever och då blir utbudet begränsat för dem. 

Under intervjuerna med eleverna nämns det ofta att eleverna gillar att spela olika 

spel och använda sig av olika appar. Användningen är ganska jämnt fördelad mellan 

pedagogiska och icke-pedagogiska spel och det är även vad som visar sig under 

observationerna. Däremot finns det en tendens hos eleverna att föredra de icke-

pedagogiska spelen där allting händer väldigt fort och upplevelsen blir väldigt 

intensiv. Detta kan ställas emot vad Cordes och Miller (2000) tar upp om motivation 

kontra fascination. Är det så att eleverna har lättare för att få upp ett intresse för 
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spelen där fascinationsfaktorn är högre än hos de spel där eleverna kan se ett 

lärande? Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan det ses att när eleverna spelar mer 

actionfyllda spel på lärplattan sker det nästan inget verbalt socialt samspel även om 

ett antal elever finns kring lärplattan. Det kan snarare uppfattas som att eleven som 

direkt spelar på lärplattan har en dialog med sig själv. Ett mer socialt samspel sker 

däremot när spelen innefattar ett lugnare tempo och mer utrymme finns för 

diskussion och överväganden. 

Som Löfving (2012) och Sharples (2003) hävdar är det väsentligt att läraren håller 

sig uppdaterad och använder lärplattan som ett verktyg för att väcka både motivation 

och intresse hos eleverna. Det finns uppenbarligen en svårighet att presentera rätt 

sorts appar för eleverna. Appar som innefattar både fascinations- såväl som 

motivationsfaktorn. På en av skolorna blir det tydligt både genom observationer och 

intervjuer att syftet bakom användningen av lärplattan är oklart. Som Kearney et al. 

(2012) och Powell (2014) skriver så bör lärare ha ett syfte i åtanke när de börjar 

använda lärplattor i en barngrupp, oavsett om det är för lärande eller för rekreation. 

En rekreationsapp skulle exempelvis kunna erbjuda eleverna social träning i form av 

ansvarstagande, interaktion och samarbete (Haugland, 2000). Eleverna nämner 

ansvarstagande som ett lärande när de använder lärplattan. Detta är ett område 

lärarna och fritidspedagogerna kan upplysa om mer för eleverna. 

Observationerna på fritidshemmet visar att eleverna ofta sitter tillsammans och det 

sker en kommunikation mellan de som spelar när de hjälps åt och turas om med 

lärplattan. Det kognitiva och sociala stärks när eleverna jobbar tillsammans med 

lärplattan (Haugland, 1992; Clements & Sarama, 2002; Vygotskij, 1978). I 

observationerna syns tydligt kommunikationen mellan eleverna. Ofta kan de 

kommunicera utan tal och istället gestikulera genom att peka och visa på lärplattan 

(Kjällander, 2011). När eleverna sitter tillsammans med lärplattan lär de genom det 

sociokulturella perspektivet, de lär tillsammans med andra (Vygotskij, 1980; Haenen, 

Schrijnemakers & Stufkens, 2003). Även det pragmatiska perspektivet stödjer 

lärandet med lärplattan. Eleverna lär genom att göra och testa sig fram, både själv 

och tillsammans med andra. Men att så många elever föredrar att sitta själva vid 

lärplattan framkommer inte i observationerna. Där ser det ut som att de gärna sitter 

ihop med andra kompisar. 

Det märks tydligt under observationerna att konceptet driver & navigator (Breed, 

Mentz & van der Westhuizen, 2014) är allmänt vedertaget i användandet av 

lärplattan. Eleverna sitter två eller flera där en av eleverna står för att kontrollera 

lärplattan medan en eller ett par andra agerar som stöttepelare och erbjuder hjälp i 

form av råd (Beschorner & Hutchison, 2013). Som Breed, Mentz och van der 

Westhuizen (2014) menar får navigatorn träna på att tänka metakognitivt (a.a.). 

Metakognition, menar Vygotskij, kan hjälpa barn att utveckla sitt tänkande och sin 

problemlösningsförmåga (Hwang & Nilsson, 2011). Det är intressant att höra 

eleverna under gruppintervjuerna bekräfta att de ofta är flera som använder lärplattan 

samtidigt. Men att eleverna gärna även sitter själva vid lärplattan. 

När frågan ställs hur eleverna förhåller sig till problem och hinder som kan uppstå 

när de använder sig av lärplattan uttrycker de flesta ett pragmatiskt förhållningssätt. 

De ger svaret att de helst av allt fortsätter att försöka hitta lösningar på egen hand och 

det är först efter ett antal försök som de antingen lyckas eller misslyckas. Något som 

visar sig både i intervjuer och i observationer är att under problemlösningsprocessen 

talar eleverna gärna högt för sig själva och berättar vad de gör när de gör det. Detta 
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är något som enligt det sociokulturella perspektivet kallas för inre dialoger (Hwang 

& Nilsson, 2011) och blir ett sätt för eleverna att utveckla tänkandet genom att 

resonera fram lösningar med sig själva. I få fall ges svaret att de ber en lärare om 

hjälp. Vad kan detta bero på? Är det helt enkelt så att kompetensen som behövs för 

att nå en lösning finns i den närmsta umgängeskretsen eller hos eleven själv? Beror 

det möjligtvis på att eleven är medveten om att läraren i största allmänhet inte är 

särskilt involverad i användningen av lärplattan och undviker därmed att fråga? Eller 

handlar det om att lärare och fritidspedagoger alltför sällan har tid att bistå med hjälp 

på grund av barngruppens storlek? Oavsett vad orsaken är ger resultatet här en bild 

av att det finns ett gap mellan de vuxna och eleverna (Lister et al., 2003; Papert, 

1996; Prensky, 2001; Tapscott, 1998; Underwood, 2007) när det gäller lärplattan. 

 

Lärare och fritidspedagogers föreställning om lärplattan  

Genom tidigare forskning kan vi se hur viktig den skolbaserade digitala kompetensen 

är för att utvecklas framåt inom dagens teknik (Hatlevik & Christophersen, 2012) då 

allt mer i vårt samhälle handlar om att kunna behärska digitala verktyg. Men ute i 

skolorna som vi besöker råder det inte ett större intresse för lärplattan och lärarna och 

fritidspedagogerna känner en osäkerhet inför att använda sig av lärplattan i sin 

undervisning. Denna osäkerhet beror antagligen på att lärarna känner att de saknar 

kompetens inom området och tar därför hellre avstånd än att utmana sig själva och 

försöka förstå hur de olika apparna fungerar. När kompetens saknas bidrar det 

antagligen till ett mindre intresse för området. Som Frey, Fisher och Lapp (2015) 

beskriver är det när lärarna och eleverna kan se att de lär sig och de förstår apparna 

som lärplattan kommer till bäst användning. När lärarna väl kan se detta kan de 

upptäcka många positiva egenskaper med att använda lärplattan i undervisningen 

(Zucker, 2005). Men för att komma dit måste lärarna och fritidspedagogerna börja 

våga att själva sätta sig in i användandet av lärplattan. Lärarna och 

fritidspedagogerna skulle kanske försöka närma sig ett pragmatiskt perspektiv och 

försöka använda sig av lärplattan även om de, som så många av lärarna och 

pedagogerna i undersökningen, är osäkra på vad som kommer att hända för att de 

saknar kunskapen. För när vilyssnar på och observerar eleverna blir det tydligt att det 

är genom just Deweys teori om learning by doing (Liszka, 2013) de flesta erhållit 

den digitala kompetens de har. Men så länge lärarna och fritidspedagogerna erbjuder 

eleverna lärplattan som en underhållning och saknar ett pedagogiskt syfte så 

försvinner alla potentiella möjligheter som kan finnas med lärplattan.  

Om lärarna och fritidspedagogerna börjar använda sig mer av lärplattan kan de 

antagligen få med eleverna enkelt i undervisningen då lärplattan ligger i tiden och de 

flesta av eleverna är insatta i hur en lärplatta fungerar. Som Löfving (2012) och 

Sharples (2003) nämner är lärplattan ett bra verktyg att använda sig av och det kan 

motivera eleverna, samt fånga deras intresse för undervisningen ännu mer. De flesta 

av eleverna har en positiv föreställning om lärplattan men de verkar mest vara när de 

använder den på sin fritid. Det nämns inte mycket om hur lärplatta används på 

fritidshemmet och i skolan, bara en del om hur de använder lärplattan på 

fritidshemmet. Det som är intressant är föreställningen om vad de lär sig när de 

använder lärplattan. De har alla en föreställning om att de lär sig något och det är 

många svar på vad de lär sig. Dock är det inte många som nämner samarbete som ett 

lärande, vilket i tidigare forskning som Kroksmark (2011) studerat, där det visar sig 

att elever hellre jobbar tillsammans än att fuska sig igenom arbeten. Frey, Fisher och 
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Lapp (2015) menar att det finns många appar eleverna kan arbeta med tillsammans. 

Men de appar skolorna har nu är mer inriktade på individuellt arbete, bortsett från 

filmskapar-apparna. Skolorna borde satsa mer på samarbete och att jobba i grupp när 

det gäller lärplattan. Det finns så många möjligheter som vi tycker inte tas tillvara på 

med lärplattan. Det sker lärande då eleverna sitter själva men om de arbetar med 

appar där fler kan delta så får de samarbete som en övning också. Samarbete är bra 

att låta eleverna öva sig på både i skolan och på fritidshemmet. Att då använda 

lärplattan som ett verktyg tror vi hade stimulerat eleverna och fått dem motiverade 

till att vara med på aktiviteten. 

Eleverna verkar föredra att sitta hemma med lärplattan mer än att sitta med lärplattan 

på fritidshemmet. Det kanske har en koppling till att det är ett begränsat utbud för 

eleverna på lärplattan och då kanske inte är ett utbud som passar för alla. Även 

inställningen hos lärarna och fritidspedagogerna gör att eleverna påverkas. En mer 

positiv inställning kan eventuellt öka viljan att använda lärplattan på fritidshemmet. 

Även fortbildning och ett gemensamt samarbete bland lärarna och fritidspedagogerna 

bör kunna öka användandet av lärplattan i skolan och på fritidshemmet. ”Den 

framgångsrika användningen av datorer i klassrummet är beroende av positiva 

inställningar gentemot datorer” (Knezek & Christensen, 2008:322; egen 

översättning). 

Hatlevik och Christophersen (2012) beskriver att lärare måste kunna tydliggöra vilka 

digitala brister och vinster som finns på en skola för att kunna närma sig digital 

inkludering (a.a). Majoriteten av lärarna och fritidspedagogerna är inte särskilt 

insatta i den digitala användningen och många anser sig sakna tillräcklig digital 

kompetens. Detta är faktorer som antagligen kan bidra till att de digitala vinsterna 

och bristerna inte identifieras lika lätt. Att det tillkommer nya digitala verktyg för 

lärande innebär då en ännu större utmaning och nya förutsättningar, både för lärare 

och elever (Alexandersson, 2002). I den vetenskapliga bakgrunden stötte vi på 

begreppen digitala immigranter och digitala infödingar (Prensky, 2001) som syftar 

på två olika generationer som har växt upp med väldigt olika tillgång till digitala 

verktyg. Kanske är detta samma typ av generations- och kunskapsgap som visar sig i 

resultatet och bidrar till att eleverna och lärarnas användning av och föreställning till 

lärplattan skiljer sig. Kanske kan lärare och elever arbeta tillsammans med lärplattan 

och på så vis finna nya möjligheter ihop för hur de kan använda lärplattan i 

undervisningen. Elever kan komma med idéer till lärarna och fritidspedagogerna och 

de kan förhoppningsvis få med eleverna i undervisningen och få dem engagerade och 

intresserade då lärplattan ligger i tiden för digital användning. 

 

Dokumentation med lärplattan 

Enligt intervjuer och observation skiljer resultatet sig på de två olika skolorna. På 

den ena skolan jobbar de endel med dokumentation via lärplattan, men på den andra 

skolan syns det ingen dokumentation med hjälp av lärplattan. Tankar kring att börja 

dokumentera i form av blogg finns, men det är inget som är påbörjat än. Via en blogg 

skulle lärarna kunna få med mycket av elevernas ord och kommentarer vilket Niemi 

(2014) nämner är viktigt att lärarna kommer ihåg att göra i sin dokumentation. En 

blogg skulle även kunna vara ett sätt att eventuellt skapa en ny sorts kommunikation 

mellan elev och vuxen. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv (Hwang & Nilsson, 

2011) kan det gynna elevens språkliga förmågor att få chansen att uttrycka sig i skrift 
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och samtidigt delta i det sociala samspel som bloggen kan vara. Eleverna kan läsa 

och ge återkoppling på varandras inlägg och få återkoppling av både varandra och 

utomstående läsare som till exempel släkt och vänner. 

Niemi (2014) tar upp de estetiska aspekterna för dokumentation och hur viktigt det är 

att ha tillstånd för att lägga upp bilder på eleverna. Detta är skolorna noga med då de 

inte lägger upp ansikten på eleverna. För att få tillstånd att lägga ut bilder med 

ansikten ska fritidspedagogerna skicka ut nya tillståndsdokument och be om att få ta 

bilder där elevernas ansikten syns. Detta för att kunna ta mer spontana bilder och det 

blir roligare att titta på. Om lärplattan då tas fram och de ska fotografera behöver de 

inte tänka på att ta alla kort utan ansikten. Det skulle även underlätta för att låta 

eleverna vara mer ansvariga för dokumentationen och kunna fotografera sina 

kamrater med lärplattan.  

Som Dogan och Almus (2014) beskriver är det tydligt, via flera studier om 

integrering av teknik i klassrummen, att när ledningen använder sig av digitala 

verktyg sprids det i övriga arbetslag. På dessa två skolor verkar det inte som att de 

får mycket stöd ifrån ledningen eller uppmuntran till användning av lärplattan. Ena 

skolan har precis fått ny biträdande rektor som har ett intresse för lärplattor, så där är 

det möjligt lärplattan kommer att införas mer i undervisningen. Om ledningen inte är 

intresserad av lärplattan så blir det antagligen så att personalen inte använder sig av 

lärplattan lika mycket som de skulle kunna göra. Som en lärare nämner är det svårt 

att få med sig sina kollegor i användandet, men det försvårar också om ledningen 

saknar motivationen och drivkraften då den i slutändan är den högre beslutsfattaren. 

Där kan vi se att mer positiv inställning och vilja från ledningen skulle kunna bidra 

till ett större engagemang och mer vilja hos lärarna och fritidspedagogerna till att 

använda lärplattan. 
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6.1  Frågor för vidare forskning 

Efter studien har nya forskningsfrågor kommit upp som förslag där en fördjupning 

inom mer specifika områden kan göras. Med detta examensarbete som utgångspunkt 

skulle vidare specificering kunna göras med hjälp av dessa forskningsfrågor: 

 

 Kan lärplattan användas för att föra skolan och fritidshemmet närmare 

varandra ur ett lärandeperspektiv? 

 

Kan den digitala kompetensen utvecklas hos lärarna för att på så sätt skapa ett större 

utbud inom det pedagogiska arbetet med lärplattan? Där lärplattan kan användas 

inom både skolan och fritidshemmet, där fritidshemmet kan komplettera skolan? Kan 

lärplattan bli ett redskap som kan användas som en rödtråd genom skoldagarna där 

lärandet är i fokus? 
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Bilaga A 

 

Intervjufrågor till lärare (individuell intervju 5 lärare på fritidshem) 
 

 Hur länge har du arbetat inom skolan? 

 Vilket område arbetar du inom, årskurs och/el fritidshem? 

 Hur benämner ni detta verktyg? (visa lärplattan) 

 Vad använder du lärplattan till? 

 På vems initiativ används lärplattan oftast? 

 Hur upplever du att eleverna använder lärplattan i vilket syfte? 

 Tycker du att eleverna använder lärplattan mest i grupp eller individuellt? 

 Hur mycket är pedagogisk planerad aktivitet på lärplattan samt spontant 

aktivitet? 

 Hur mycket tid får eleverna använda lärplattan? 

 Anser du att du har tillräckligt med digital kompetens? 

 Önskar du mer fortbildning inom digital kompetens? 

 Har du fått fortbildning som kommit till användning? 

 Hur önskar du lärplattan kan användas i din undervisning? 

 

Intervjufrågor till elever(gruppintervju ca 4 elever per grupp, ta elever i samma 

ålder) 
 

 Hur gamla är ni? 

 Vad kallar ni denna? (visa lärplattan) 

 På vilket sätt är denna bra? 

 Hur använder ni lärplattan? 

 Lär du dig något när du använder lärplattan? 

 Tycker du bäst om att sitta själv eller med andra? 

 Hur ofta använder du lärplattan? 

 Hur ofta får ni använda den? 

 Använder du lärplattan hemma? 

 Är du fokuserad på uppgiften när du använder lärplattan? I så fall varför? 

 Om du inte kan lösa en uppgift på lärplattan på egen hand, hur gör du då?  

 Hur tror ni att lärarna använder en lärplatta? 
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Bilaga B 

 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter med inriktning mot arbete i fritidshem som skriver ett 

examensarbete som handlar om användningen av lärplatta (iPad) i skolan och på 

fritidshemmet. Vi vill undersöka hur lärplattan används av lärare och elever samt 

vilken syn de har på lärplattan. Därför ber vi om er tillåtelse att intervjua ert barn i 

grupp samt observera hur han/hon använder lärplattan under skoltid.  

All data behandlas anonymt och används endast som data i denna undersökning. I 

enlighet med de etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt och allt material 

behandlas strikt konfidentiellt. 

 

Tack för ert deltagande! 

 

Emelie Sivertsson & Carl W Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarens/barnets namn ______________________________________ 

 

Tillåtelse att deltaga i: gruppintervju _____  

observation _____ 

Ej tillåtelse att deltaga _____ 

 

 

Vårdnadshavares underskrift ___________________________________________ 

 

Datum_________________ 


