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Abstract 
 

Vår ambition är att i och med detta utvecklingsarbete starta upp en kvalitativ undervisning 

med iPads som pedagogiskt verktyg. Utvecklingsarbetet syftar till att introducera 

undervisning med iPads som läromedel i en fritidsverksamhet där denna typen av 

undervisning saknats. Målet är att erbjuda eleverna på fritidshemmet ett lustfyllt arbetssätt 

med nya/ roliga aktiviteter med iPad som ett pedagogiskt verktyg. Vi vill utmana eleverns 

skapandeförmåga och kreativitet samtidigt som vi ger eleverna möjligheten att utveckla 

teknisk och social kompetens där digitala redskap blir det centrala innehållet. 

Utgångspunkten för vårt utvecklingsarbete är en nulägesanalys som gjordes tilsammans 

med pedagoger vid fritidshemmet,  där vi även haft vår verksamhetsförlagda undervisning. 

Skolan hade investerat i ett antal iPads utan visioner om att använda sig av detta i 

fritidshemmet och vi såg då en möjlighet att implentera dessa även där. Detta gjorde att vi 

introducerade tre olika teman som vi valde att kalla filmskapande, lek/spel och 

uppdragsjakten. Under vår fem veckor långa vistelse på skolan planerade och genomförde 

vi utvecklingsarbetet i hopp om att kunna identifiera olika arbetssätt där iPaden bidrar till 

fritidshemmets måluppfyllelse. Vi dokumenterade under arbetets gång med loggbok och 

fältanteckningar samt fotografering. Övrig empiri är resultat av kvalitativa intervjuer med 

pedagoger, rektorer och elever. Resultatet av vårt utvecklingsarbete visar att elever 

motiveras att lägga mycket tid på aktiviteter som innefattar iPads. Fokus på det faktiska 

ämnesinnehållet minimeras och elever drivs av att avancera i exempelvis ett spel. Att iPads 

kan bidra till och stötta skapandeprocesser hos elever i fritidshemmets verksamhet visades 

tydligt då filmskapandet motiverade elever att använda sin fantasi och kreativitet för att 

skapa en stop motion film och ingen av filmerna liknade varandra. Eleverna gavs 

möjligheten till god teknisk kompetens då de ständigt navigerade mellan olika program på 

iPaden. Många av aktiviteterna genomfördes i grupp där eleverna fick träna social 

utveckling och gemenskap. Studien visar även att elever ser mycket positivt på 

användandet av iPads på fritidshemmet och de aktiviteter vi initierade tycks tendera att 

bryta vissa könsmönster. 
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1. Inledning 
 

Målet med detta utvecklingsarbete är att starta upp ett nytt arbetssätt på fritids med 

iPads som pedagogiskt verktyg. För att kunna erbjuda eleverna en stimulerande och 

meningsfull fritid måste vi kunna möta eleverna i deras intressen (Hedlund & 

Malmsten, 2016). Dagens elever har vuxit upp med digitala verktyg nära till hands och 

är vana vid det. Vi pedagoger behöver ta till vara på elevernas intressen och eftersom 

väldigt många elever är intresserade av iPads (Hedlund & Malmsten, 2016), genomför 

vi detta utvecklingsarbete. 

 

Fritidshemmets uppdrag är att komplettera utbildningen eleverna får i skolan, stimulera 

elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 

Vidare ska utbildningen utgå ifrån en helhetssyn på eleven och elevens behov 

(Skolverket, 2014). Målet med vårt utvecklingsinriktade arbetet blir således att med 

hjälp av iPads surfplattor skapa en kvalitativ undervisning på ett lustfyllt sätt genom 

olika temaarbeten, där eleverna ges också möjlighet att utveckla ett intresse och 

kunnande för och om iPads. Skolverket (2014) skriver att eleverna ska kunna använda 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande.   

 

Surfplattor som pedagogiskt verktyg är idag vanligt på svenska skolor och fritidshem. 

Utveckling av tekniska artefakter samt deras mjukvaruprogram i form av appar i såväl 

underhållnings- som utbildningssyfte sker explosionsartat. Vi vill i detta 

utvecklingsarbete bedriva en kvalitativ undervisning med iPads surfplattor som 

pedagogiskt verktyg då vi anser att kompetensen inom området inte utvecklats i samma 

takt. 

 

Vi har haft kontakt med en fritidsverksamhet på en skola i södra Sverige där 

undervisning med surfplattor inte förekommit trots att förutsättningar för denna typ av 

undervisning på senare tid funnits till förfogande. Vi kom därför i samarbete med 

personal fram till att skapa en organisatorisk struktur över hur man kan starta upp ett 

kvalitativt utvecklingsarbete med surfplattor som läromedel. Surfplattor används flitigt 

som läromedel i vissa skolverksamheter och ny forskning om dess positiva och negativa 

effekter kommer kontinuerligt i stor utsträckning.   

 

Under vår utbildning till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem har vi fått 

ett ökat intresse för digital utrustning och hur den kan användas i undervisningen på 

fritidshemmet. Vi har under olika VFU-perioder sett surfplattor användas utan något 

direkt syfte förutom tidsfördriv och vill därför under vårt utvecklingsarbete med hjälp 

av surfplattor starta upp en kvalitativ undervisning med olika teman. Genom de teman 

vi valt att arbeta med vill vi skapa förutsättningar för eleverna att skapa, lära, 

kommunicera och söka efter kunskap med hjälp av surfplattor. Vi anser att IKT 

(informations- och kommunikationsteknik) aktuellt och intressant forskningsområde 

som kan gynna oss i vår kommande yrkesroll som grundskollärare med inriktning mot 

fritidshem, samtidigt vill vi ge ett vetenskapligt bidrag till verksamheten. I vår studie 

använder vi oss av iPads, som tillåter eleverna att testa på  IKT på ett lekfullt sätt i 

fritidshemmet. Vi lever i ett informationssamhälle i snabb utveckling där mycket av den 

information vi tar till oss kommer från digitala medier (Hedlund & Malmsten, 2016). 

Att elever på fritidshemmet ska ges möjligheten att följa med i utvecklingen tycker vi är 

angeläget och viktigt. 
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2. Bakgrund/Nulägesanalys 
 

Efter en nulägesanalys på fritidshemmet i södra Sverige vi tidigare besökt fick vi veta 

att skolan investerat i ett antal iPads utan visioner att använda sig av dessa på 

fritidshemmet. De iPads som köpts blev liggandes i en låda efter skoltid utan att några 

elever eller lärare använde dem. Där såg vi och fritids stora möjligheter i att starta upp 

ett arbete med iPads. Vad som ska studeras och praktiseras i utvecklingsarbetet är 

användadet av iPads och hur dessa kan användas på fritids. Vår studie har sin teoretiska 

utgångspunkt i Lindström & Pennlerts (2012) modell som de kallar den didaktiska 

översiktskartan. Denna modell lyfter de centrala didaktiska begreppen vad, hur, varför 

och är fördelaktig då man vill upptäcka och granska didaktiska samband (Lindström & 

Pennlert, 2012).   

 

Vad/ utvecklingsarbetets innehåll: Uppstart av ett nytt arbetssätt på ett fritidshem där vi 

i samverkan med anställd personal konstaterat att andvändning av tekniska artefakter 

behandlats för sällan eller inte alls. Vi vill även genom samtal och intervjuer få en bild 

av elevers uppfattning av digitala hjälpmedels andvändning i verksamheten och vilka 

för och nackdelar de upplever. 

 

Hur/ metod för genomförandet: Genom iscensättningen av tematiska aktiviteter några 

dagar i veckan ska vi ta reda på om iPads på något sätt kan användas som ett 

pedagogiskt verktyg för att motsvara de mål som formuleras i Skollagen (2010:800), 

och som anger att fritidshemmet ska stimulera och gynna elevernas utveckling och 

lärande. 

 

Varför: Vi vill erbjuda en, för detta fritidshem, ny sorts undervisning där iPads är 

huvudverktyg. Vi vill även genom samtal och intervjuer få en bild av elevers 

uppfattning av digitala hjälpmedels andvändning i verksamheten och vilka för och 

nackdelar elever och pedagoger upplever. Vi önskar även göra eleverna medvetna om 

att iPads kan användas till mycket mer än att bara spela spel på och att de med fördel 

kan fungera som ett pedagogiskt verktyg för lärare i fritidshem. 
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3. Syfte och mål 
 

Syftet med detta utvecklingsarbete är att skapa förutsättningar för ett lustfyllt arbetssätt 

på fritidshemmet genom nya/roliga aktiviteter med iPads som pedagogiskt verktyg. Vi 

vill utmana elevernas kreativitet och skapandeförmåga och samtidigt ge eleverna 

redskapen för att utveckla en god teknisk kompetens. Många av aktiviteterna sker även i 

grupp där vi hoppas kunna gynna elevernas sociala utveckling och således skapa en vi 

känsla på fritidshemmet. Vi vill även få en uppfattning om elevernas erfarenhet av iPads 

och hur eleverna ser att iPads kan användas i fritidshemmets verksamhet. För att nå 

syftet genomför vi tre olika teman med iPaden i fokus filmskapande, lek/spel och 

uppdragsjakt.  

 

 

Frågeställning:  

 På vilket sätt kan iPads användas som ett pedagogiskt verktyg i fritidshemmet 

för att nå de mål som gäller lärande och lek? 

 

 Hur kan iPads bidra till och stötta skapandeprocesser hos elever i fritidshemmets 

verksamhet?  

  

Hur kan arbetet med iPads som pedagogiskt verktyg bidra till elevernas teknisk 

kompetens samt social utveckling och gemenskap? 
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4. Centrala begrepp 
 

IKT - IKT står för informations- och kommunikationsteknik. Det är ett samlingsbegrepp 

för digitala verktyg såsom datorer, surfplattor, mobiler etc. När vi nämner IKT i vår text 

syftar vi främst på surfplattan från märket Apple som kallas för iPad.   

 

Surfplatta - Surfplattan är en tunn handdator med pekskärm som är gjord för att kunna 

hålla i handen. Surfplattan styrs med hjälp av fingertopparna. Surfplattan finns i många 

olika modeller och märken, när vi skriver om surfplattan i vårt projekt syftar vi på 

märket Apple där surfplattan kallas för iPad.     

 

Edutainment - Edutainment kommer ifrån engelskans ord education (utbildning) och 

entertainment (underhållning). Det kan vara ett pedagogiskt datorspel/tv-spel eller TV-

program och har skapats i syfte att vara underhållande samtidigt som det finns ett 

utbildningssyfte med det. I vår text är det dator- och tv-spel vi syftar på.   

 

Serious games - Serious games är spel som skapats med ett annat syfte än att 

underhålla. Det kan vara spel avsedda för någon form av utbildning, lärande eller 

kompetensutveckling. När vi nämner serious games i vår text syftar vi på spel som har 

som funktion att utbilda och lära spelaren något.  
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5. Tidigare forskning och teoretisk förankring 
 

I följande kapitel kommer vi att diskutera ett urval av forskning gällande användandet 

av surfplattor hos barn och ungdomar. Vi kommer även att beskriva de centrala 

teoretiska begrepp med vilka vi kommer att analysera vårt resultat om digitala spel och 

lärande. Vi önskar även identifiera vilka för- och nackdelar som finns med surfplattor 

inom skolans verksamhet samt vilken kompetens som krävs för att kunna arbeta med 

iPads på skola och fritids.  

 

5.1 Vad är en iPad? 
 

iPaden är en surfplattaplatta som enligt tillverkaren Apple ligger emellan smartphonen 

och den bärbara datorn. iPadens skärm är tryckkänslig och användaren interagerar med 

det visade innehållet med hjälp av sina fingrar. Detta mobila redskap ger användaren 

möjlighet till att exempelvis läsa e-böcker, spela spel, surfa på internet, visa bilder/ film 

samt spela musik. Apples målsättning uppges dessutom även vara att göra det bättre än 

alla andra produkter som finns på marknaden (Jensen, 2011). 

 

Surplattan har blivit vanligare hos barn och ungdomar och i en undersökning av statens 

medieråd visar resultatet att nioåringars tillgång till en helt egen surfplatta näst intill 

fyrdubblats mellan åren 2012/13 till år 2014, från 12% till 46%. Denna kraftiga ökning 

är tydligast hos yngre barn på nio till tio år. Samma studie visar även att innehavet 

tenderar att minska med stigande ålder. Statens medieråd (2015) konstaterar därför att 

surfplattan är en medieteknik som används av yngre barn snarare än de lite äldre 

ungdomarna. Statens medieråds undersökning år 2015 är den första mätningen sedan 

dess början 2005 då barn och ungas datorinnehav minskat, förklaringen till detta är 

surfplattan. Den mobila internetanvändningen gjorde en explosionsartad ökning mellan 

åren 2012 och 2013 men fortsätter att ständigt öka. Idag använder sig majoriteten av 

treåringar internet vilket är en följd av barns tidiga tillgång till surfplattor (Statens 

medieråd, 2015). Gränserna mellan att vara uppkopplad och offline har sedan 

surfplattornas stora användning delvis suddats ut och vi ges idag möjligheten att gå runt 

med näst intill all världens information i fickan eller ryggsäcken. 

 

Ján Figel, som är ledamot av den Europeiska kommissionen med ansvar för utbildning, 

kultur och ungdom, lyfter just digital kompetens som en av nyckelkompetenserna för ett 

livslångt lärande (Europeiska gemenskaperna, 2007). Den europeiska kommissionen 

definierar digital kompetens som förmåga att använda informationssamhällets teknik på 

ett säkert och kritiskt sätt. Kommissionen menar även att man bör kunna använda teknik 

som stöd för kritiskt tänkande, kreativitet och innovation. Figel talar även om vår tids 

hastiga förändringar som potentiellt upphov till en växande oro där många européer 

riskerar att känna sig marginaliserade och ifrånsprungna på grund av den digitala 

revolutionen. Av denna anledning måste samhällsmedborgaren hålla sig informerad om 

samhället vi lever i och normerna om vilka kunskaper och färdigheter som behövs 

måste förändras (Europeiska gemenskaperna, 2007). 

 

5.2 Digitala spel och lärande  
 

Ett digitalt spel är, till skillnad från ett analogt, programmerat för en elektronisk dator 

som tolkar den digitala koden till audiovisuella upplevelser (Sandqvist, 2010ö). Det 

finns idag flera olika plattformar för digitalt spelande och denna studie fokuserar på de 
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spel som förekommer på surfplattor. Eichenbaum, Bavelier & Green (2014) skriver i sin 

studie om vad det är som gör att vi spelar digitala spel samt vad som gör dessa spel 

effektiva som ett läromedel. Moderna digitala spel har blivit ett framgångsrikt koncept 

för att locka till sig spelare och bidra till lärande. De digitala spelen börjar med att skapa 

en miljö som får spelarna att spendera mycket tid för att lära sig. Författarna lyfter just 

tidsaspekten som en faktor till lärande. Som alla pedagoger vet är tid en av nycklarna 

för att lära sig eller lära ut (Greenwood, Horton & Utley, 2002). Ju mer tid man 

spenderar på en uppgift desto större och tydligare blir lärandet. Nyligen genomförda 

undersökningar visar att den genomsnittliga spelaren frivilligt lägger ca 10 timmar i 

veckan på olika digitala spel. Eichenbaum, Bavelier & Green (2014) är dock inte 

övertygade om att spel leder till ett bättre lärande än det traditionella som sker i skolan.  

 

Przybylski, Rigby & Ryan (2010) visar i sin beteendevetenskapliga forskning vad de 

digitala spelen kan erbjuda för olika grundläggande psykologiska behov och kom då 

fram till följande: 

 

 Autonomi (kontroll över sina egna handlingar och beslut.) 

 Kompetens (tillräcklig skicklighet som krävs för att uppnå de mål som finns.) 

 Släktskap (man är social i samband med andra människor) Przybylski, Rigby & 

Ryan (2010). 

 

Koepp (1998) skriver i sin forskning om vad som händer med hjärnan när vi spelar 

digitala spel och lyckas med en bana, nivå eller uppdrag. Hans forskning visar att när 

individer spelar digitala spel och klarar något som kan liknas vid en belöning, släpper 

hjärnan ut neurokemikalier i överflöd, till exempel dopamin. Dessa kemikalier hjärnan 

släpper iväg är samma kemikalier som en hungrig eller törstig släpper iväg när den får 

mat eller vatten eller som en person som tar droger (Koepp, 1998). Gee (2007) skriver i 

sin studie om digitalt spelande och dess påverkan av nya tankesätt och lärandemetoder. 

Han menar att vi är nu inne i en ny generation av lärande. Informationsteknologin 

skapar nya vägar för att få fram fakta, information och kunskap. Han anser vidare att 

digitala spel medverkar till ett nytt sätt att tänka på. Alla spel har olika förutsättningar 

och mål vilket leder till nya utmaningar och uppmuntrar spelaren att hitta nya vägar för 

att klara av dem (Gee, 2007).  

 

Pillays, Brownlee & Wills (1999) skriver i sin studie om de positiva effekter digitala 

spel har på spelaren. De menar att även om digitala spel i undervisningen oftast används 

för rolighetsaspekten, så finns det förmågor som spelaren kan utveckla i spelet och som 

kan användas i undervisningssammanhang. De förmågor som utvecklas genom digitala 

spel är enligt Pillays, Brownlee & Wills (1999): 

 

 Induktivt resonerande (förmågan att analysera okänd information och komma 

fram till logiska lösningar). 

 Slutledningsförmågan (förmågan att kunna komma fram till logiska resonemang 

utifrån de förutsättningar som finns). 

 Spatiala förmågor (innebär rumsuppfattning, och förmågan att hantera färger, 

former och mönster). 

 Metakognition (medveten om sitt eget tänkande och lärande.) 

 Problemlösning (kunna analysera och lösa ett problem utifrån de förutsättningar 

som finns). 
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Linderoth (2004) skriver i sin avhandling om vilka förmågor en spelare kan utveckla i 

samband med spel. Ovan nämnda förmågor är sådana som spelaren kan lära sig i 

samband med olika spel vare sig spelet är framtaget i pedagogiska syften eller inte. Vi 

kan därför med fördel använda oss av spel utanför genren serious games i olika 

undervisningssammanhang (Linderoth 2004). 

 

5.3 Serious games 
 

Linderoth (2007) skriver om digitala spels dynamik, där tar han upp olika former av 

spel en pedagog kan använda sig av för att variera undervisningen. De spel som 

tillverkats i utbildningssyfte kategoriseras inom begreppet Serious games och har enligt 

Linderoth (2007) skapats utifrån ett pedagogiskt syfte. Tanken bakom serious games 

förklaras som spel där innehållet kan användas till något annat än tidsfördriv och ska 

istället förbättra inlärningen i undervisningen. Han betonar dock att det inte finns några 

självklara argument till varför spel är ett bra läromedel, men han lyfter några aspekter 

som visar på det positiva med serious games.  

 

Den första aspekten Linderoth (2007) nämner handlar om informationsteknologin och 

den växande generationen som med hjälp av olika digitala spel och artefakter hittar 

information på nya sätt. Den andra aspekten han pratar om är spelet i undervisningen 

och dess potential att höja motivationen hos de lärande, något Linderoth (2007) kopplar 

till begreppet edutainment. Edutainment är en kombination av ovanstående, både ett 

lärande syfte med spelet samt underhållning. 

 

Appelberg & Eriksson (1999) skriver om hur datorer och surfplattor har gått från att 

vara ett verktyg till att fungera som en leksak eller pryl, i boken lyfter de fram många 

positiva aspekter med att använda digital utrusting i skolan och undervisningen. De 

menar att digitala spel kan placeras inom ramen för lustfyllt lärande och framhåller att 

den svenska skolan borde ta vara på detta och utnyttja digitala spel mer. De betonar 

vikten av att lärandet får vara lustfyllt inte bara på förskolan utan även i skolan. Vidare 

menar de att digitala spel kan fylla många faktorer som är viktiga för att lärande ska 

kunna ske. När informationen blir både visuell och auditiv på samma gång blir spelaren 

en del av lärandet. Spelaren får då vara delaktig i att skapa, forma samt lösa uppgifter 

genom fysiska handlingar. Genom att använda sig av digitala spel kan man 

sammanlänka olika sinnen och på så sätt göra informationen mer tydlig och förståelig 

för eleverna (Appelberg & Eriksson, 1999).  

 

5.4 För- och nackdelar 
 

Användningen av surfplattor i skolan och fritidshemmet är något som ökat enormt de 

senaste åren. Forskningen har inte hunnit med i utvecklingen vilket gör det svårt att hitta 

mycket tidigare forskning om för- och nackdelar med surfplattor i skolan och 

fritidshemmet. 

 

I en studie av Couse & Chen (2010) underöktes hur barn i förskolan använde surfplattor 

och vilka för- och nackdelar som de identifierat i sammanhanget. En av fördelarna med 

surfplattor som kom fram i studien var att att det finns ett brett utbud av applikationer 

som går att använda sig av. En av nackdelarna var dock att en stor del av dessa 

applikationer upplevdes som kostsamma, många appar med goda möjligheter för 

användning i skolmiljön visade sig vara ganska dyra.  

 



  
 

8 

Vidare var fördelarna med surfplattor att de är lätta och smidiga, det krävs inga sladdar 

och det är bra batteritid. Andra fördelar med surfplattor var att de är lätta att använda 

och bra redskap för att söka efter information och liknande. I studien av Couse & Chen 

(2010) uppgavs även att barnen upplevde arbetet med surfplattor som roligare och att 

deras motivation ökade, vilket är något många forskare är överens om. Lindqvist  

Håkansson (2015) nämner också i sin avhandling att just motivation och intresset för att 

lära ökar samt att delaktigheten ökar när elever använder digitala verktyg i 

undervisningen.   

 

Nackdelar som kom fram i studien av Couse & Chen (2010) var att surfplattor är ganska 

ömtåliga vilket är viktigt att tänka på när man arbetar med dem, samt att om många är 

uppkopplade på internet kan det leda till sämre anslutning och det tar då längre tid att 

ladda ner appar eller söka efter information. En annan nackdel som kom fram i studien 

var att barnens fantasi hindras lite, när de spelar ett spel eller målar på olika program. 

Couse & Chen (2010) menar att barnen genom appar sätts in i en “värld” där ramarna 

redan är bestämda och att skapandet och fantasin då hindras jämfört med om barnen får 

ett vanligt blankt papper att börja med. Barnen i studien tyckte dock att det var roligare 

att måla med hjälp av en surfplatta eftersom de då kunde sudda utan att det syntes och 

ändra bakgrunden så att det passade till bilden.  

 

5.5 Kompetensutveckling krävs 
 

Lindqvist Håkansson (2015) skriver i sin avhandling om digitala teknologier och 

tenknikstött lärande. Hon menar att det, för att digitala teknologier (iPads, dator etc.) 

ska kunna användas som ett verktyg för att stötta lärandet, krävs kompetensutveckling. 

Om lärarna får kompetensutveckling kan de leda och stötta eleverna och bidra till en 

ökad likvärdighet vad gäller digital kompetens. Elever mellan, men också mellan olika 

skolor (Lindqvist Håkansson, 2015).  

 

Hon menar att genom att erbjuda personal kompetensutveckling kan både lärare och 

elever utnyttja exempelvis iPads i undervisningen på ett sätt som bidrar och stöttar 

elevernas lärande och utveckling. Att köpa in iPads och sedan bara lägga dem i 

läraranas händer beskriver Lindqvist Håkansson (2015) som ohållbart. Många lärare 

implementerar inte iPads och liknande i undervisningen, vilke kan bero på deras 

avsaknad av tid och träning/utbildning för att använda iPads på rätt sätt. Lärarna måste 

ges förutsättningar, för att använda iPads på rätt sätt och på så vis utnyttja dem som ett 

pedagogiskt verktyg med möjligheten till utveckling av verksamheten (Lindqvist  

Håkansson, 2015).   
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6. Metod 
 

I detta kapitel kommer vi att beskriva vår metod och motivera vårt val. Vidare beskriver 

vi vårt urval, våra etiska överväganden och hur vår forskning är trovärdig, tillförlitlig 

och överförbar. I kapitlet kommer vi även att redogöra för vårt genomförande och hur vi 

gick tillväga i projektet.   

  

6.1 Val av metod 
 

Denna studie bygger på aktionsforskning på ett fritidshem i södra Sverige där vi tidigare 

har haft VFU. Vi ville erbjuda eleverna på detta fritidshem en meningsfull fritid och 

starta upp ett för fritidshemmet nytt arbetssätt som syftar till att skapa förutsättningar för 

ett lustfyllt arbetssätt på fritidshemmet genom nya/roliga aktiviteter med iPads som 

pedagogiskt verktyg. Vi ville utmana elevernas kreativitet och skapandeförmåga och 

samtidigt ge eleverna redskapen för utvecklandet av en god teknisk kompetens. Många 

av aktiviteterna skedde även i grupp där vi hoppades kunna gynna elevernas sociala 

utveckling och således skapa en vi känsla på fritidshemmet. Vi ville även få en 

uppfattning om elevernas erfarenhet av iPads och hur eleverna ser att iPads kan 

användas i fritidshemmets verksamhet. Vår ambition var även att vårt arbete skulle leda 

till en organisatorisk utveckling och ge ett vetenskapligt bidrag till yrket och 

verksamheten. Enligt Patel och Davidson (2011) är syftet med ett utvecklingsarbete att 

bidra till förändring och starta upp en process som innebär utveckling inom något 

område, detta gör man genom att ta nytta av den kunskap som redan finns.  

 

Rönnerman (2012) beskriver aktionsforskning som ett begrepp som används när man 

talar om att utveckla en verksamhet. Aktionsforskning innebär att man skaffar sig 

kunskap om hur förändringen går till och vad som sker under arbetets gång, vilket kan 

beskrivas som en relation mellan handlandet och förståelse för det som sker. 

Rönnermans (2012) tankar om aktionsforskning liknar Håkanssons (2013) tankar om 

systematiskt kvalitetsarbete. Detta innebär att vårt utvecklingsarbete även innehåller 

tankar från systematiskt kvalitetsarbete och hur det kan gå till. Både aktionsforskning 

och systematiskt kvalitetsarbete syftar till att identifiera ett problem i verksamheten och 

förbättra det, genom att kontinuerligt dokumentera och utvärdera för att förbättra 

verksamheten. För att sedan kunna starta upp ett arbete och förbättra det identifierade 

problemet. Vårt utvecklingsarbete syftar till att utveckla fritidshemmets verksamhet när 

det kommer till användandet av iPads och hur dessa kan användas.   

 

Rönnerman (2012) beskriver en modell för hur aktionsforskningsprocessen kan se ut där 

fem steg finns att följa. Det första steget innebär att man måste identifiera något som 

behöver utvecklas i verksamheten. Det andra steget innebär att man utvecklar en 

förståelse för detta. Det tredje steget handlar om att personalen utmanar varandras 

tänkande samt tar del av varandras perspektiv, för att sedan i det fjärde steget ta del av 

aktuell forskning och styrdokument. I det femte och sista steget skapas nya frågor som 

förs in i praktiken för att lärande och utveckling i verksamheten ska kunna förbättras.  

 

Vårt utvecklingsarbete grundar sig på aktionsforskning där vi utgår från ett område på 

det fritidshem vi genomför vår verksamhetsförlagda utbildning som behöver utvecklas 

och förbättras. Det finns stora likheter mellan Rönnermans (2012) aktionsforskning och 

Håkanssons (2013) systematiskta kvalitetsarbete vilket gör att vårt utvecklingsarbete 

även innehåller tankar, spår och idéer från systematisk kvalitetsarbete.  
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6.1.1 Aktionsforskning 

 

Aktionsforskning inriktar sig på att utveckla och förändra en verksamhet (Rönnerman, 

2012). På fritidshemmet har det visat sig att eleverna inte arbetar med IKT speciellt 

mycket, utan det är främst aktiviteter av andra slag som genomförs där. Genom ett 

utvecklingsarbete ville vi utveckla verksamheten och starta upp ett nytt sätt att arbeta 

med iPads som pedagogiskt vertyg på fritids. Samarbete mellan forskare och lärare är av 

stor vikt vid aktionsforskning där fokus blir att dela med sig av varandras kunskaper, 

samt vidga varandras perspektiv i lärandet och praktiken. För att kvalité i arbetet ska nås 

krävs en utgångspunkt i ett problem eller område som behöver utvecklas som lärare 

stöter på. Alla som deltar i aktionsforskningen ska ses som jämlika och ha lika stor del i 

forskningen (Denscombe, 2009). Det är viktigt att forskarna har ett demokratiskt 

förhållningssätt i aktionsforskningen och visar respekt för deltagarna och deras 

kunskaper.  

 

Aktionsforskningen kan bidra till fem centrala mål som är ny kunskap, 

handlingsorienterade resultat, utbildning av forskare samt deltagare, resultat som 

förbättrar verksamheten och ändamålsenlig metodik (Rönnerman, 2012). I vårt 

utvecklingsarbete fick eleverna och vi lära oss mycket ny kunskap om iPaden och olika 

appar vilket bidrog till att både vi som forskare och deltagarna fick en form av 

utbildning för hur en iPad kan användas. Resultaten som kommer längre fram i texten 

var både handlingsorienterade och förbättrade verksamheten genom att motivera 

eleverna och lära dem nya saker. För att få en ändamålsenlig metodik arbetade vi tätt 

tillsammans med eleverna och var ständigt närvarande.   

 

Det finns även kritik mot aktionsforskning bland annat kring objektiviteten eftersom 

forskaren själv är med i praktiken och processen. En annan svårighet är 

generaliserbarheten då arbetet gäller en specifik verksamhet där endast deras behov av 

förändring kan påverkas och fastställas (Andersson, 2011). 

 

6.1.2 Systematiskt kvalitetsarbete 

 

Systematiskt kvalitetsarbete är en metod för att följa upp verksamheten. Skolan och 

fritidshemmet är enligt Skollagen skyldiga att genomföra sådant arbete för att 

säkerställa att kvalité och måluppfyllelse uppnås. Vidare innebär det att verksamheten 

identifierar ett eller flera områden som behöver förbättras/utvecklas och sedan startar 

upp en process för att genomföra en förändring av önskat område. Detta liknas vid vårt 

utvecklingsarbete genom att vi identifierade ett område som behövde utvecklas och 

sedan startade upp en process för att förbättra/utveckla området gällande iPads på 

fritids.   

 

Håkansson (2013) beskriver tre beståndsdelar som ingår i det systematiska 

kvalitetesarbetet. Innehåll, processer och metoder. Innehåll består av de mål, krav och 

riktlinjer utifrån läroplan, skollag och förordningar som det systematiska 

kvalitetsarbetet ska riktas mot. Processer innefattar att samla information, följa upp, 

utvärdera och utveckla måluppfyllelse. Den sista delen metoder består av vilka metoder 

som används för att samla in data, samt hur datan bearbetas och analyseras.   

 

Cohen, Manion och Morrison (2011) visar Tripps modell för hur systematiskt 

kvalitetsarbete kan gå till. Modellen består av fyra olika delar: Planering av en aktion, 



  
 

11 

implementering/övervakning av aktionen, forskningsaktion och utvärdering av aktionen. 

Planera en aktion är det första steget, där förbereder man det som ska utföras samt vad 

som behövs till det. Det andra steget handlar om att genomföra aktionen och övervaka 

hur det går till. Det tredje steget innebär att samla in data och material för att sedan 

kunna behandla och analysera det. I det fjärde och sista steget handlar det om att 

utvärdera aktionen genom att granska och reflektera över resultatet samt diskutera 

varför det blev som det blev. Denna modell liknar de tankar Rönnerman (2012) har om 

aktionsforskning där det handlar om att identifiera ett område som behöver utvecklas 

och förbättras genom en aktion.  

 

Lärare i fritidshem/fritidspedagoger och rektorer i Jönköpings kommun har framställt 

kvalitetesindikationer i fem steg för att uppnå systematiskt kvalitetsarbete 

(Lärarförbundet, 2012). Det första steget handlar om att analysera vad som är i behov av 

utveckling, vad behöver förbättras? I det här fallet var det  andra steget att man bygger 

upp syfte och mål till varför fritidshemmet ska genomföra arbetet och vad man vill att 

det ska leda till. Vårt utvecklingsarbete syftade till att arbeta med iPads som 

pedagogiskt verktyg och skapa förutsättningar för ett lustfyllt arbetssätt. Vid det tredje 

steget gör man en planering där man utgår ifrån nuläget, för att sedan vid det fjärde 

steget genomföra arbetet. Slutligen på det sista steget tar man reda på hur resultatet blev 

(Lärarförbundet, 2012). 

 

6.2 Urval 
 

Utvecklingsarbetet genomfördes på ett fritidshem där vi båda blivit placerade att 

genomföra vår VFU. Kärngruppen i projektet var elever i årskurs 2, men vissa teman 

genomfördes även med eleverna i klass F-1. 

 

För att kunna utföra ett kvalitativt utvecklingsarbete valde vi att skaffa oss 

bakgrundskunskap för att få en uppfattning om vad en sådan satsning kan resultera i. Vi 

intervjuade därför personer med erfarenhet av undervisning med tekniska artefakter som 

pedagogiskt verktyg på fritidshemmet. Vi har kännedom om en skola i närheten som i 

stor utsträckning använder sig av denna sortens undervisning och har därför valt att 

använda oss av de lärarna i undersökningen vilket innebär subjektivt urval av 

intervjupersoner. I ett subjektivt urval handplockas intervjupersoner som forskaren har 

en viss kännedom av (Denscombe, 2009). Forskaren anser att de kan bidra till kvalitet i 

undersökningen och att de har relevans för undersökningstemat. De lärare som har 

förtrogenhet med arbetssättet gav oss information, tips och riktlinjer för hur vi kunde 

utforma vårt utvecklingsarbete. 

 

För att få en nulägesanalys blir det självklart för oss att även intervjua våra VFU-

handledare på den skola där vårt utvecklingsarbete äger rum, för att kunna ställa frågor 

om studiens genomförbarhet. Att intervjua dem sparar oss tid då vi bara har fem veckor 

på oss att utföra utvecklingsarbetet. Därmed kan vi snabbt sätta oss in i arbetsuppgiften 

då vi redan knutit värdefulla kontakter, men även har en relation till de barn vi önskar 

ska medverka i aktionsforskningen vilket även ger dem en trygghet. Skolan ligger i 

närområdet vilket leder till korta resor som är fördelaktigt för undersökningen. När en 

forskare tar hänsyn till sin egen bekvämlighet i val av undersökningar används 

bekvämlighetsurval. Detta sparar  forskaren i regel på, både i tid och pengar 

(Denscombe, 2009). 
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Innan projektet startade blev vårdnadshavarna informerade om projektet och dess syfte. 

När projektet skulle starta hade vi fått in ca 18-20 godkännaden från vårdnadshavarna. 

När det var dags att välja ut kärngruppen bland eleverna i årskurs 2 utgick vi från de 

som fått okej från vårdnadshavarna och som ofta befann sig på fritids. Vi frågade även 

de eleverna om de var intresserade av att delta samt om de var vana vid att använda en 

iPad. Kärngruppen bestod av 14 elever totalt där det var jämt fördelat mellan pojkar och 

flickor, och alla behärskade det svenska spåket. De flesta av eleverna kommer från ett 

område som är övre medelklass och de har goda förkunskaper när det kommer till iPads 

och liknande. De två sista veckorna hade i stort sett alla fått sina vårdnadshavares 

godkännande att delta i projektet.  

 

Patel och Davidson (2011) skriver att man behöver bestämma vilka individer som ska 

delta i undersökningen utefter den problemformulering som skapats. Kärngruppen 

deltog i alla teman som vi arbetade med, sedan fyllde vi på med elever beroende på vad 

som skulle göras vid speciella tillfällen. Ibland deltog alla och ibland bara kärngruppen.  

 

6.3 Vetenskapliga principer 
 

Innan projektet började intervjuades fritidspersonal som vi visste arbetade mycket med 

IKT på fritids, samt våra handledare under VFU perioden för att ta reda på studiens 

genomförbarhet. Under projektets gång dokumenterades alla aktiviteter vi genomförde 

med bilder, observationer under tidens gång och fältanteckningar. Dokumentationen 

sköttes utav oss eller någon pedagog i närheten förutom under det sista temat då 

eleverna dokumenterade själva. 

 

Efter projektets genomförande intervjuades eleverna i kärngruppen som deltagit i alla 

moment, samt en del av fritidspersonalen för att få en bild av hur de har uppfattat 

studien. Under intervjuerna deltog vi båda samtidigt och använde oss av ljudinspelning. 

Wallén (1999) anser att inspelning av intervjuer är ett praktiskt tillvägagångssätt för att 

analysera data. Den insamlade datan som analyseras sammanställs i en form av text 

(Patel & Davidson 2011). Under intervjun var en av oss aktiv i diskussionen medan den 

andre förde fältanteckningar. Vi hade ingen matris eller dylikt att följa vid senare 

forskning då vi kände att våra fältanteckningar i kombination med inspelad ljudfil skulle 

vara tillräckligt som dokumentation för vårt utvecklingsarbete. 

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 
 

Innan, under och efter utvecklingsarbetets gång observerade och intervjuade vi 

pedagoger och elever. Detta innebär att vissa etiska överväganden måste iakttas. Patel & 

Davidson (2011) och Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra övergripande områden att ta 

hänsyn till: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialiteteskravet och 

nyttjadenkravet. I vårt arbete tog vi även hänsyn till de grundläggande principerna i 

barnkonventionen, och eventuella konsekvenser som kan uppstå när man arbetar med 

elever i skolmiljö i form av exempelvis kränkande kommentarer och att alla inte får 

komma till uttryck (UNICEF 2009:4).   

 

Vi som forskare behöver få veta att respondenten samtycker till deltagande, om 

respondenten som i vårt fall är under 15 år behöver vårdnadshavare ge sitt samtycke. 

Därför skickade vi ut lappar med information om projektet och vad vi skulle göra till 

vårdnadshavarna för att de skulle kunna godkänna deras barns medverkan. 

Informationskravet syftar till att vi som forskare ska informera de inblandade om 
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forskningens syfte. Innan allt började samlade vi därför alla elever som projektet 

berörde och förklarade vad vi skulle arbeta med. Då berättade vi för eleverna att 

projektet som vi genomför är forskning och att vi under projektets gång samlar in 

material till vår forskning. De blev informerade om att vi skulle anteckna och skriva om 

det vi såg och att det sedan skulle användas i vår forskning. Eleverna deltog frivilligt i 

projektet och kunde välja att avsluta sitt deltagande under utvecklingsarbetets gång, 

detsamma gällde all personal som berördes.   

 

Konfindentialitetskravet syftar till att de som medverkar i projektet inte ska gå att 

identifiera. Att namn eller bilder som kunnat avslöja elever eller pedagogers identitet ej 

skulle användas i vårt utvecklingsarbete kom även till elevernas kännedom. För 

obehöriga personer ska det vara i stort sett omöjligt att ta del av informationen (Patel & 

Davidson, 2011). Nyttjandekravet innebär att den information som samlades in under 

projektet bara används i projektets syfte, nämligen att implementera anvädningen av 

iPads på fritids och inget annat (Patel & Davidson, 2011). Allt insamlat material under 

utvecklingsarbetet behandlas bara av oss och det är ingen annan som hör inspelade 

intervjuer och liknande. Inspelade intervjuer förvaras på ett säkert ställe där bara vi 

kommer åt dem och ingen obehörig har tillgång till dem.    

 

6.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
 

Under arbetets gång har vi arbetat för att studien ska bli trovärdig, tillförlitlig och 

överförbar genom att vi varit noggranna, närvarande och neutrala. Vi ställde frågor utan 

att själva ta ställning för att undvika att påverka respondenterna. Under intervjuer med 

fritidspedagoger och elever var vi båda närvarande, vi diskuterade och sammanställde 

svaren direkt efter intervjuerna och känner därmed att materialet vi samlade in genom 

intervjuer är tillförlitligt. Tillförlitlighet innebär att vi som forskare ska kunna redogöra 

för metoder som har använts i projektet, samt att läsaren ska kunna få en förståelse för 

hur projektet nått sitt resultat. Denscombe (2009) nämner att när fältanteckningar 

används får forskaren till en viss del permanent dokumentation av det som uttrycks 

under intervjuer och arbetets gång. Dessutom kan allt runt omkring fångas upp såsom 

reaktioner, klimat etc. En negativ aspekt som kan uppstå är att forskaren har feltolkat 

något som respondenten uttryckt. Vi använde oss av fältanteckningar genom projektets 

gång för att kunna fånga upp så mycket som möjligt, och för att det är ett bra sätt att 

dokumentera under tidens gång. Genom att vi upprättade tidig kontakt med både 

personal och elever på fritidshemmet samt att vi genomfört tidigare VFU perioder där 

anser vi att fältanteckningar är tillförlitligt.  

 

Överförbarhet syftar till att läsaren ska få en förståelse för de resultat forskaren kommit 

fram till och sedan bedöma om informationen kan användas på andra liknande fall 

(Denscombe, 2009). Resultat från aktionsforskning kan sällan bidra till generella 

insikter, utan kan enbart relatera till specifika områden, vilket i vårt fall blir fritidshem 

eftersom det är där vi bedrivit vårt utvecklingsarbete. Men vi vill även att vårt arbete ska 

inspirera till liknande projekt i framtiden.   
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6.6 Genomförande 
 

För att kunna arbeta strukturerat mot utvecklingsarbetets mål om en undervisning som 

stimulerar elevers viljan till skapande och att få vara kreativa, lek och lärande och 

samtidigt utveckla teknisk och social kompetens valde vi att dela upp arbetet i tre olika 

tematiska områden, Skapande, Lek/spel och Uppdragsjakten. Vi anser att dessa 

aktiviteter gav oss en bra grund att svara på vårt syfte/frågeställning. Genom att 

aktiviteterna blandats, både enskilt och arbete i grupp kunde vi se iPadens möjlighet till 

goda samarbetsaktiviteter och gynna elevers sociala utveckling i fritidsverksamheten. 

Genom att eleverna interagerar med Ipaden hoppades vi kunna se en utveckling av deras 

tekniska kompetens. Vi ville ge elvernas skapandeförmåga stort utrymme och träning, 

inte minst i tema filmskapande för att försöka svara på frågeställningen om hurvida 

iPaden kan bidra och stötta skapandeprocesser hos elever i fritidshemmets verksamhet. I 

alla aktiviteter gick lärande och lek hand i hand vilket gav oss en god grund för att 

besvara våra frågeställningar.   

 

6.6.1 Tema filmskapande 

 

Vi lät en utvald grupp elever testa på filmskapande med iPads som verktyg. Att skapa 

film med digitala verktyg kan kopplas till flera mål i läroplanens kursplaner. 

Bildundervisning ska exempelvis ge eleverna förutsättningen att skapa bilder med 

digitala tekniker, framställa berättande bilder och fotografera och överföra bilder i olika 

datorprogram (Skolverket, 2011). Vi såg möjligheten att genomföra detta tema på fritids 

där eleverna har möjligheten till lite mer tidskrävande aktiviteter än i skolan.  

 

Vi använde oss av applikationen stopmotion som finns tillgänglig på appstore. Innan 

eleverna skulle få göra sina egna filmer visade vi upp en sekvens som vi gjort då vi tagit 

33 bilder på en legogubbe. Efter varje tagen bild korrigerades gubbens position och 

även läge på ben/armar. Så länge gubben flyttas ett steg i önskvärd riktning/bild liknar 

slutresultatet en levande gubbe som vandrar då bilderna spelas i följd med i detta fall 

fem bilder/sekund. Efter att eleverna tagit del av denna korta introduktion fick de sätta 

sig vid en station som vi tidigare ställt upp. Stationen bestod av ett två bord (ett 

liggandes på det andra). En iPad, en lego byggplatta samt ett enkelt stativ vi byggde upp 

i lego för att undvika att iPaden flyttades omkring. Vi kopplade även upp vår iPad på 

projektorn i klassrummet och visade eleverna hur man navigerade sig från att iPaden var 

låst till rätt applikation. När man använder sig av iPads i skolan är det viktigt att inte 

glömma bort elevernas varierande förkunskaper. Maich & Hall (2015) menar att det 

därför blir viktigt att lära eleverna den allra viktigaste grundläggande tekniken så att 

eleverna sedan kan navigera mellan applikationer för att undvika att lärarens tid går till 

detta istället för det tänkta innehållet under lektionstiden. Att eleverna hade väldigt 

varierande förkunskaper var något vi snabbt märkte men även tagit reda på vid tidigare 

gruppdiskussion. 

 

Eleverna fick som första uppgift att efterlikna vår introduktionsfilm med en legogubbe. 

När eleverna sedan skapat sitt klipp med minst 30 bilder fick de tillåtelsen att vara mer 

kreativa och skapa en bakgrundsmiljö för gubben och fick göra kulisser av valfritt 

material. Nu fick de även använda sig av fler karaktärer och bestämma en handling för 

klippet. Eleverna fick nu arbeta ostört och vi försökte bara hjälpa till om de hade frågor 

om det tekniska för att inte hämma deras kreativitet. Vid det första tillfället höll 

eleverna på i ungefär en timme. Efter första lektionstillfället fick eleverna visa sin 

grupps filmklipp för övriga grupper för att även se vad de andra hade åstadkommit. 
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6.6.2 Tema lek/spel 

I tema lek/spel fick eleverna testa på att spela olika pedagogiska spel på iPaden, spela 

ett quiz med iPaden samt måla och spela med hjälp av iPaden. I detta tema arbetade vi 

även med de elever på fritids som går i klass F-1. Tema lek/spel går att koppla till olika 

mål i läroplanen, det vi valde att fokusera på var, kan använda modern teknik som ett 

verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (Skolverket, 

2014). På grund av tidsbrist kunde inte alla yngre elever på fritids delta i detta tema utan 

det blev de som fått godkännande att delta hemifrån som fick vara med. Totalt var det 

22 elever som deltog i de tre olika aktiviteterna under tema lek/spel bland de yngre på 

fritids.  

 

I den första aktiviteten fick eleverna spela spel på iPaden, spelen som de fick spela var 

king of math och TwisTouch. Dessa två spel är gratis och går att ladda ner till iPaden 

från app store. King of math är ett mattespel som finns i två olika versioner, en för äldre 

barn och en för lite yngre barn. Vi valde att arbeta med versionen som kallas för junior 

som är riktad mot lite yngre barn. Spelet går ut på att räkna olika mattetal för att klara 

en nivå. Varje nivå innehåller tio tal som spelaren ska klara av för att kunna gå vidare 

till nästa nivå. Om spelaren klarar en nivå har den en form av gubbe i spelet som då 

utvecklas och når en ny grad samt att spelaren kan få medaljer. På den versionen vi 

använde oss av går det att välja på två olika räknesätt, addition och subtraktion. Detta 

spel var det mest eleverna på fritids som går i årskurs 1 vanligtvis som fick spela då det 

krävs att spelaren kan en del matte samt att det går på tid. För att varje elev skulle kunna 

spela i sin takt utövades detta spel en och en med varsin iPad.  

 

Det andra spelet som eleverna fick testa på heter TwissTouch och där arbetade eleverna 

två och två med en iPad. Spelet går ut på att flytta prickar av olika färger till en form av 

bägare med samma färg som pricken. För att klara av en nivå måste prickarna hamna i 

bägarna samtidigt vilket innebär att spelarna måste kommunicera och samarbeta med 

varandra. Spelet börjar med en prick och en bägare och ökar sedan med en för varje 

avklarad nivå. Detta spel fick även elever på fritids i F-klass vara med och delta i.  

 

I den andra aktiviteten fick eleverna spela ett quiz som vi hade gjort. Quizet 

genomfördes med appen Socrative som är gratis och där finns det en version för lärare 

och en för elever. Vi använde appen för lärare och skapade där ett quiz som bestod av 

14 frågor inom en mängd olika kategorier. När vi hade skapat ett quiz fick vi en kod 

som eleverna sedan skrev in på sin version av Socrative som är för eleverna och då 

kommer frågorna vi skapat fram på elevernas iPads och de kunde börja svara på 

frågorna. Eleverna arbetade här två och två vilket gjorde att vi hade 12 lag. Eftersom 

frågorna kom upp på elevernas iPads behövde ingen grupp anpassa sig efter någon 

annan, och när en grupp var klara skickade de bara in sina svar på iPaden och då fick vi 

upp på vår iPad hur många rätt de fick.  

Vi kopplade upp vår iPad på en storbild där eleverna kunde se hur det gick för dem 

vilket gjorde att det blev ett litet race av allt.  

 

I den tredje aktiviteten fick eleverna rita och spela spel med hjälp av en app som heter 

Quiver. Quiver fungerar så att man går in på Quivers hemsida på en dator och skriver 

där ut en bild som går att färglägga. När man har skrivit ut en bild får eleven färglägga 

den, helst med tuschpennor för att få så bra resultat som möjligt. När eleverna 

färglägger sina bilder är det viktigt att de är innanför linjerna för att det ska funka fullt 

ut, där tränar eleverna på sin finmotorik. Detta var vi noggranna med att påpeka för 
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eleverna när vi genomförde målningen och eleverna var väldigt noggranna under 

processens gång. Eleverna fick välja varsin bild att färglägga och när de var klara fick 

de med hjälp av iPaden och appen Quiver scanna in teckningen. När de scannat in 

teckningen kommer den figur de målat att uppstå som en 3D figur i ett spel. Spelen är 

olika beroende på vilken teckning eleven har valt. Detta funkar bara med bilder från 

Quivers hemsida. Detta blev väldigt populärt framförallt bland de yngre eleverna. Alla 

elever som ville prova på Quiver fick delta och det var många som tog med sig 

teckningarna hem och fortsatte att spela där. 

 

6.6.3 Uppdragsjakten 

 

Vår sista aktivitet valde vi att kalla för uppdragsjakten. I denna aktivitet ville vi utmana 

elevers förmåga att orientera sig i närmiljön med en karta över skolgården där vi märkt 

ut tio punkter med kryss samt utföra tio olika uppdrag. Vid varje kryss fanns en gömd 

QR-kod som vi placerat ut innan aktiviteten. Fritidshemmets alla 40 elever delades in i 

grupper om fyra. Alla grupper fick en iPad som de skulle scanna de koder som de fått i 

uppgift att söka med kartan som hjälpmedel. Att ha en förståelse för enkla kartors 

uppbyggnad och orientera sig i närmiljön är centralt innehåll i skolverkets kursplan för 

ämnet idrott och hälsa Skolverket (2011).  

 

När QR-koden scannats visade sig ett uppdrag på iPadens skärm. Uppdragen varierade 

från fysiskt krävande, kluriga matteuppgifter, svenska men också lek med en trevlig 

meningsfull fritid som primärt syfte. Uppdragen bifogas nedan. 

 

Uppdrag 1  

Sitt 90° mot en vägg (jägarvila). Ta tiden med hjälp av paddans tidtagarur som finns på 

appen med en klocka. Hur länge klarar ni stå? 

 

Uppdrag 2 

Smyg in på fritids och hämta ett papper. Måla en lagflagga som representerar ert lag. 

 

Uppdrag 3 

Ta en bild med paddans kamera när alla ligger i slänggungan och gör sin fulaste grimas. 

 

Uppdrag 4 

Ta ett smygfoto på någon som jobbar på fritids. En riktig spion blir aldrig sedd! Blir ni 

sedda räknas inte poängen och ni får försöka smygfota en annan lärare på fritids. 

 

Uppdrag 5 

Gå fram till en vuxen och låtsas vara en gris (alla i laget måste vara med). Nöff Nöff 

 

Uppdrag 6 

Använd paddans kamera och ta en bild på en lagmedlem när den befinner sig högst upp 

i skolans klätterställning. 

 

Uppdrag 7 

Sjung en hejarramsa för någon som jobbar på fritids. Ramsan ska handla om ert lag. 

 

Uppdrag 8 

Använd paddans kamera och ta kort på en sak som börjar på ert namns första bokstav 

(alla i laget). 
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Uppdrag 9 

Hur många år är ni i gruppen tillsammans? Ställ er på den siffran i tallinjen som finns på 

skolgården. 

 

Uppdrag 10  

Använd paddans kamera och ta en groupie med alla lagmedlemmar. Roliga och snygga 

bilder ger pluspoäng. 

 

Innan vi släppte iväg eleverna hölls en indroduktion där vi visade eleverna hur koderna 

de skulle söka efter såg ut och vi visade även konkret hur man scannade dessa. Vissa 

uppdrag krävde även att växla mellan och öppna nya aplikationer. Därför demonstrerade 

vi även detta vid introduktionen för att undvika förvirring under själva aktivitetens 

gång.  

 

När alla grupper hittat och utfört samtliga uppdrag samlades vi i en av fritidshemmets 

lokaler där de lagen som ville fick redovisa sina resultat men även visa upp de 

fotografier de hade tagit under aktiviteten. Gruppens iPad kopplades på upp på en 

projektor för att alla skulle ges möjligheten att se varandras bilder. 
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7. Dokumentation, resultat och analys av processen 
 

I detta kapitel beskriver vi hur vi dokumenterade vårt projekt, samt vad resultatet blev 

av hela projektet och vad eleverna och lärarna tyckte om att arbeta med iPads på det 

tematiska sätt vi nedan presenterar.   
 

Innan projektets uppstart tog vi kontakt med rektorn på den skolan vi valt att utföra 

utvecklingsarbetet i. Vi ställde frågor om utvecklingsarbetets genomförbarhet och 

presenterade vårt utvecklingsarbetes mål och syfte. Vi bad om tillåtelsen att genomföra 

projektet och rektorn var redan i början mycket positiv till det hela och menade att han 

gärna såg att mer IKT används på fritidshemmet. Eleverna hade dessutom uttryckt en 

önskan om nya sorters aktiviteter på fritids. Vi fick även information om skolans 

lånesystem av iPads och att vi även kunde låna dem till fritidsverksamheten.  

 

7.1 Dokumentation 
 

Vår bristande erfarenhet om undervissningstillfällen med surfplattor ledde till att vi ville 

utföra en kvalitativ datainsamling i form av intervjuer med pedagoger som vi visste 

hade stor kunskap och erfarenhet inom ämnet. Vi hoppades få en bild av hur en 

fritidsverksamhet där digitala medel fått stort utrymme fungerar och tog därför kontakt 

med en skola i närområdet. Här visste vi att fritidsverksamheten använde sig av digital 

teknik i stor utsträckning och ville ta reda på hur användandet kunde se ut i olika 

situationer.  Vi ville veta varför och hur pedagogerna startade upp detta arbetssätt och 

vilka för/nackdelar de identifierat. 

 

För att lyckas med detta valde vi den kvalitativa metoden i form av 

informationsintervjuer. Vid denna sorts intervju är det viktigt att motivera den 

intervjuade respondenten då det inte är lika självklart att svara utförligt som exempelvis 

en patient med önskan om rätt vård i samtal med en doktor eller en arbetssökande som 

besvarar frågor vid en arbetsintervju för att bli erbjuden jobbet (Patel & Davidsson, 

2011). Patel & Davidsson menar därför att det blir viktigt att visa medvetenhet för att 

undvika att väcka en försvarsattityd som om vi exempelvis börjat med att lyfta negativa 

aspekter med iPadsbedriven undervisning.  

 

Vi ville hålla en öppen intervju där de intervjuade pedagogerna hade möjlighet till fritt 

tolkande beroende av sin tidigare inställning eller erfarenhet. Denna typen av frågor har 

en låg grad av standardisering (Patel & Davidsson, 2011). Svaret på frågan om varför 

användningen av iPads var så omfattande på detta fritidshem var att rektorn var 

missnöjd med ett tidigare avtal med ett av de globala datorjättarna. Ledningen valde då 

att testa på ett nytt avtal med Apple. Detta ledde i sin tur till att skolans pedagoger mer 

eller mindre tvingats till förändringen och en respondent berättar att vissa i personalen 

från början hade varit mycket skeptiska till detta utbyte av persondatorerna. 

Förändringen betydde att de datorsalar som funnits på skolan togs bort och ersättningen 

var elevernas tilldelade iPads som de nu kunde ta med sig till sina olika lektioner. 

Pedagogerna tvingades även att lära sig ett nytt sorts operativsystem som de upplevde 

som främmande. Vi ville även veta om respondenterna uppmärksammat någon 

förändring i barngruppen sedan iPadsen börjat andvändas i större utsträckning. Denna 

förändring hade dock ingen av respondenterna uppmärksammat. 
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Respondenterna berättar även om ett visst motstånd från vårdnadshavare till en början, 

men detta hade bleknat med tiden och vårdnadshavarna var enligt respondenterna 

positiva till iPadsandvändandet på fritids i dagsläget. 

 

7.2 Planering av utvecklingsarbetet 
 

Så fort vi fått klartecken från rektor och pedagoger satte vi igång med planeringen av tre 

olika teman vi valde att fokusera på. Ett av pedagogernas önskemål vid intervjuerna var 

att genomföra någon aktivitet utomhus, där av planerade vi temat uppdragsjakten som 

geomfördes på skolgården. För att undvika kostnader valde vi att enbart arbeta med 

gratisappar. För att få det bästa resultatet var vi noga med att välja ut de applikationer 

som vi ansåg som de bästa. Detta ledde till att vi laddade ner många appar och ställde 

deras för och nackdelar mot varandra. Detta var något som tog mycket av vår tid men vi 

kände att det var nödvändigt då vi ville använda oss av de applikationer som vi ansåg 

vara bäst lämpade för de målgrupper vi siktat in oss på och även gärna på svenska. 

Apparna vi i slutändan valde att använda oss av var följande: 

 

King of Math Junior Oddrobo Software AB. Version 1.2 

QR Reader för iPad TapMedia Ltd. Version 3.2  

Quiver - 3D Coloring App Puteko Limited. Version 3.10 

Stop Motion Studio CATEATER, LLC. Version 7.1.1 

Socreative Student Socreative, Inc. Version 2.2.1 

Socreative Teacher Socreative, Inc. Version 2.2.1 

TwisTouch Ivanovich Games. Version 2.8 

 

För att eleverna skulle kunna fortsätta på sitt arbete vid ett senare tillfälle var vi 

noggranna med att eleverna skulle skriva iPadens uppmärkta numrering på en lapp och 

lägga denna i sin låda för att eleverna enkelt skulle kunna fortsätta på ett redan 

uppstartat projekt. Av det lilla material som utvecklingsarbetet krävde fanns allt till 

förfogande  på skolan såsom iPads, lamineringsmaskin, skrivare, projektorer.  

 

Vårt syfte med utvecklingsarbetet var att skapa förutsättningar för ett lustfyllt arbetssätt 

på fritidshemmet genom nya/ roliga aktiviteter för att kunna: 

 På vilket sätt kan iPads användas som ett pedagogiskt verktyg i fritidshemmet 

för att nå de mål som gäller lärande och lek? 

 

 Hur kan iPads bidra till och stötta skapandeprocesser hos elever i fritidshemmets 

verksamhet?  

  

Hur kan arbetet med iPads som pedagogiskt verktyg bidra till elevernas teknisk 

kompetens samt social utveckling och gemenskap? 

 

För att kunna arbeta strukturerat mot de mål om en undervisning som stimulerar elevers 

vilja till skapande och att få vara kreativa, lek och lärande och samtidigt utveckla 

teknisk och social kompetens valde vi att dela upp arbetet i tre olika tematiska områden, 

Skapande, Lek/spel och Uppdragsjakten. För att kunna använda oss av intervjuer och 

dokumentera undervisningstilfällena skickade vi ett brev till vårdnadshavare där de 

godkände att sitt barn deltog i utvecklingsarbetet.  

 

Tema skapande. Detta tema går ut på att eleverna i grupper ska få lära sig att göra 

stopmotionfilm.  
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Eleverna ska i grupper med en iPad till förfogande/ grupp att skapa en film där tagna 

fotografier spelas upp i ett flöde som bildar ett rörelseschema. Detta tema präglas av 

elevernas kreativitet men också till stor del av deras förmåga till samarbete och 

turtagande.   

 

Tema lek/spel blev vår metod för att erbjuda eleverna på fritidshemmet roliga aktiviteter 

med iPads. Detta i form av olika pedagogiska spel och quiz med iPaden som 

spelplattform.  

 

Uppdragsjakten är en poängjakt där eleverna ska leta efter olika QR-koder som vi gömt 

på skolgården. Barnen får en karta över skolgården där vi markerat ut de olika QR-

kodernas position. När de hittat en kod ska de skanna den med iPaden som gruppen 

blivit tilldelad och lösa det uppdrag som dyker upp på skärmen.  

 

7.3 Resultat 
 

7.3.1 Ramfaktorer 

 

För att kunna genomföra vårt projekt och identifiera möjligheter och hinder med 

etablering av iPads i fritidshemmet kom vi överens om att rikta in oss på en kärngrupp 

på 14 elever. Vi hade skickat brev till samtliga elevers vårdnadshavare och alla elever 

på fritidshemmet var förväntansfulla att få testa på den iPadsbedrivna undervisning som 

vi presenterat vid stormötet på fritids. Att nu bara inrikta sig på 14 elever visade sig vara 

problematiskt då vissa elever kände en besvikelse av att inte få vara med vid det första 

temaarbetet. Vi tröstade dock dessa elever med att nästa tema skulle inkludera samtliga 

elever på fritidshemmet.  

 

Att bedriva grupparbeten på fritidshemmet när elever går hem vid olika tider ledde 

också till problematik. Samtliga elever går heller inte på fritids alla dagar. Vi försökte 

därför bedriva våra undervisningstillfällen innan mellanmålet för att undvika att 

eleverna blev hämtade eller gick hem innan vi hann avsluta. 

 

7.3.2 Resultat Filmskapande 

 

För att göra en stopmotionfilm krävs en del förarbete. Gruppen skulle komma på en 

handling, skapa bakgrundskulisser, fotografera och flytta objekt mellan bilderna. Detta 

kräver ett intensivt samarbete och eleverna uttryckte en stor vilja att skapa en bra film 

för att med stolthet presentera denna för de övriga barnen på fritids. Man kunde vid 

observation snabbt konstatera att eleverna intog olika roller i aktiviteten; en eller två 

skötte kameran medan de övriga byggde om miljön i lego och flyttade på karaktärerna.  

 

När eleverna vid tillfälle två fick välja med vilka i kärngruppen om 14 de ville jobba 

med blev det en tjejgrupp en killgrupp och en mixad grupp som ville fortsätta på sin 

film de skapat vid tillfälle ett. Tjejgruppen ville göra en film som de kallade för 

tjejhotellet. Denna film utspelade sig på ett hotell där bara tjejer var välkomna i början. 

En bit in i filmen konstaterade gruppen att det blev lite tråkigt att bara ha med tjejer då 

filmen skulle präglas av romans. De ville att pojkar skulle göra rösterna till de manliga 

karaktärerna som kommit med i filmen och bjöd därför in två pojkar i projektet. Den 

nya könsneutrala gruppen färdigställde projektet med lyckat resultat och den annars 

mycket tajta tjejgruppen lekte nu även med pojkar vilket var ovanligt men mycket 

positivt enligt de ordinarie pedagogerna på fritidshemmet.  
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I denna aktivitet tog vi rollen som pedagoger och det visade sig vara krävande. Eleverna 

hade höga förväntningar på sina projekt och att skapa denna slags animerade film visade 

sig ta lång tid. Om eleverna ska få maximalt utlopp av sin kreativitet tror vi det krävs att 

de får tid.  

 

De grupper som ville fick därför fortsätta på sitt projekt vid senare tillfällen. Vi märkte 

också att fritidshemmets lokaler blir viktiga i ett sådant här projekt. Eleverna måste få 

jobba ostört och när de skulle spela in rösterna fick vi problem att hitta ett rum som var 

tillräckligt tyst. Eleverna kom då själva med förslaget att göra ljudinspelningen på en 

toalett med möjligheten att låsa dörren för att undvika att övriga elever skulle störa. 

Detta fungerade bra och eleverna blev tillslut nöjda med sina stop motion filmer.  

 

7.3.3 Resultat tema lek/spel 

 

Tema lek/spel blev det tema där vi arbetade för att även få med de lite yngre eleverna på 

fritids i vårt utvecklingsarbete, och få dem att se vad mer man kan göra med än iPad 

förutom spel. I detta tema användes iPaden som ett verktyg för att nå upp till 

verksamhetens mål vilket var en av våra frågeställningar med utvecklingsarbetet. “På 

vilket sätt kan iPads användas som ett verktyg i fritidshemmet för att nå de mål som 

gällande lärande och lek?” 

 

Från Skolverkets allmänna råd (2014) hittar vi en rad olika mål som eleverna har 

uppnått genom detta tema, exempelvis 

 

“kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet”, 

 

” kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 

tillit till sin egen förmåga”,  

 

“kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande”. 

 

Dessa tre mål syns i de aktivteter som eleverna genomförde i detta tema. Modern teknik 

har eleverna använt genom hela utvecklingsarbetet och arbetat med iPads på olika sätt 

vilket gör att målet från Skolverket (2014) är det som varit tydligast och enklast att 

uppnå. Att eleverna kan använda sig av matematiskt tänkande fick de främst träna på 

och utveckla under spelet king of math junior, men även lite under TwissTouch då de 

använde sig av lägesord och liknande. I king of math junior tänkte eleverna inte först på 

att det faktiskt var matte de tränade på, utan där blev det en form av informellt lärande 

för eleverna. Elevernas fokus låg på att få medaljer samt utveckla sin karaktär. Detta 

märktes tydligt då vi efter genomförd lektion med spelet king of math diskuterade lite 

kort vad eleverna tränat på genom detta spel och det var ingen som sa matte. Det fick vi 

leda in barnen på efter ett tag för att de skulle förstå att spelet handlade om matte och 

det var det som de hade tränat på. De tankar som kom fram från eleverna under denna 

diskussion var att det var roligt, lite svårt i början samt att man tränade på sin motorik. 

När vi diskuterade om spelet TwissTouch var alla elever överens om att det handlar om 

mycket samarbete med kompisen samt att det krävs lite taktik för hur man ska gå till 

väga.  
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I aktiviteten quiz där vi arbetade med appen Socrative ville vi fånga en så bred grupp 

som möjligt. Varför vi valde att ha med lite olika kategorier som skulle passa alla. Vi 

hade med några sportfrågor, historia, lite om skolan och lite annat för att alla skulle 

känna att det iallafall fanns något som de kunde svara på. Sedan arbetade eleverna två 

och två här vilket gjorde att de utnyttjade varandras kunskaper. Under quizets gång var 

eleverna fokuserade på frågorna och alla var delaktiga.  

 

Vi kopplade upp vår iPad till en storbild som visade hur det gick för varje grupp vilket 

gjorde att det blev till ett litet race. Dock handlade det inte om att svara på den sista 

frågan snabbast utan om att ha så många rätt som möjligt. Detta syntes på en del 

grupper då någon grupp som var lite mer sportintresserad såg det som viktigast att bli 

klara först och tänkte inte så mycket på att gå igenom varje fråga och fundera över 

svaret. Sedan fanns det andra grupper som låg sist i början men som klättrade mer och 

mer för varje fråga. Genom att använda oss av storbilden kunde alla se hur många rätt 

de fick direkt efter att de var klara vilket har sina för- och nackdelar. Resultatet av 

quizet blev att eleverna tyckte att det var väldigt roligt, bra att man kunde se hur man 

låg till på storbilden samt att det var en bra blandning av frågor. Det blev en väldigt 

populär aktivitet som eleverna gärna ville göra flera gånger men på grund av lite 

tidsbrist hann vi bara genomföra det en gång.  

 

Aktiviteten Quiver blev också väldigt populär bland de yngre eleverna i årskurs F-1. 

Hela syftet med den aktiviteten var att eleverna skulle få träna på sin finmotorik genom 

att hålla sig innanför linjerna när de målade. När teckningen var färdig skulle det ske 

något mer med den istället för att bara hamna i en låda någonstans som många 

teckningar gör. 

 

Att färglägga teckningar är väldigt populärt hos eleverna och det blev inte mindre 

populärt när de fick prova på Quiver, alla ville göra en teckning och många tog med sig 

aktiviteten hem och gjorde andra teckningar där.  

 

Quiver genomförde vi lite när det passade både oss och eleverna, vilket gjorde att vi 

gick iväg med små grupper där det var fem till sju elever med åt gången och arbetade 

med dem i 30-45 minuter. Quiver krävde inte mycket förarbete utan det var bara till att 

skriva ut bilder åt eleverna och ladda ner appen på iPaden sedan var det bara att köra 

igång vilket gjorde det till en smidig aktivitet. Det eleverna lyfte fram efter att vi 

genomfört Quiver var att det var roligt, men även att det var viktigt att man var 

noggrann med att rita innanför linjerna för att få så bra resultat som möjligt på sin 3D 

figur. Noggrannheten som eleverna nämner går in i att träna på finmotoriken vilket var 

ett av våra mål med denna aktivitet.  

   

Under alla tre aktiviteter i tema lek/spel fick eleverna träna på att lära, utforska och 

arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen 

förmåga. Genom att de på olika sätt med iPaden lärde sig saker, utforskade hur iPaden 

fungerar och vad man kan göra med den samt att eleverna arbetade både självständigt 

och tillsammans med andra.  

 

Alla elever som deltog i tema lek/spel tyckte framförallt att det var roligt att arbeta med 

iPads på detta annorlunda sätt. Om det är roligt för eleverna blir det lättare att 

genomföra och få med sig alla vilket vi känner att vi fick i detta och de andra teman vi 

genomförde, och alla elever var väldigt engagerade och kom hela tiden och frågade om 

vad vi skulle göra med iPaden idag.  
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Lite förvånande var att den aktivitet av dessa tre som var minst populär var att spela 

spel, något som överraskade oss både positivt och negativt. Positivt för att vi har nått ut 

till eleverna och fått dem att inse vad mer man kan göra med en iPad och vilka 

möjligheter som finns. Även positivt för att eleverna tyckte att det var roligt och lärorikt 

att arbeta med iPaden på ett annorlunda sätt. Lite negativt för att vi kanske la spelen på 

en lite för svår nivå vilket ledde till att motivationen skönk och elevernas fokus 

försvann åt annat håll. Sedan var det inte så att eleverna tyckte det var tråkigt men som 

alltid finns det aktivteter som är roligare än andra. Vi tror att om speciellt mattespelet 

hade varit på en lite lägre nivå hade eleverna tyckt att var roligare och därmed fått ut 

ännu mer av aktiviteten. Om man får lyckas blir det oftast också roligare och om 

eleverna hade klarat lite fler nivåer hade motivationen därmed ökat också.  

 

7.3.4 Resultat Uppdragsjakten 

 

Uppdragsjakten var en aktivitet som barnen inte testat på innan och iPadens effekt av att 

motivera eleverna var mycket märkbar. Eleverna var mycket ivriga att sätta igång och 

vid introduktionen av aktiviteten kände vi att elevgruppen var i det största laget, men så 

fort samtliga grupper fått sin karta och iPad och de gick ut på sin jakt på QR-koder gick 

allting mycket bra och trots att vädret inte var optimalt visade eleverna en glädje för 

denna utomhusaktivitet. Denna typen av aktivitet var ny för samtliga elever på fritids 

och momentet med att scanna koderna uttryckte de som extra roligt.  

 

 Vad tyckte ni om uppdragsjakten?  

 Det var jättekul! (elev årskurs 2) 

 Vad var det som gjorde att det var så kul då?  

 Det var kul att scanna koden. (elev årskurs 2) 

 

Vissa av koderna hade vi även gömt på lite svårare ställen som under ett bord och i en 

tunnel för att skapa en känsla av skattjakt mer än en orienteringslektion. Detta tror vi 

delvis ledde till  elevernas beskrivning av aktiviteten som spännande och lekfull. Att 

elevegruppen tilldelades en iPad/ grupp ledde till att eleverna tvingades att samarbeta 

istället för andra uppdragsjakter där vi har iaktagit grupper som splittras för att kunna 

dela upp uppdragen för att bli klara så snabbt som möjligt. Genom att eleverna fick som 

uppdrag att ta gruppbilder och skapa en lagflagga och hejaramsa hoppades vi att 

eleverna även skulle utveckla en stark vi känsla vilket elever uttryckte att de gjort i 

intervjuer efteråt. 

 

 Vad fick ni träna på/ lära er under uppdragsjakten?  

 Man tränar på vänskap (elev årskurs 2) 

 Gruppintervju med fyra elever från årskurs 2 

 

Trots att denna aktivitet var den där iPaden fått minst utrymme hamnade den i centrum. 

Vi hade trots allt kunna gömma lappar med små uppdrag på skolgården med en 

skattkarta som avslöjar deras position. Vi ville få mer fokus på iPaden och valde därför 

att många av uppdragen skulle präglas av iPaden genom att utmana dem i att navigera 

mella applikationer så som kameran, tidtagarur och programmet QR-reader för att 

kunna scanna koderna. Resultatet av att sätta iPaden i fokus ledde till att eleverna 

samarbetade mer. Vi sa vid introduktionen att efter varje löst uppdrag fick inte samma 

person hålla i kartan eller iPaden med avsikten att ingen skulle exkluderas. Även 

gruppuppdragen menar vi bidrog till att aktiviteten upplevdes som så lyckad. 
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7.3.5 Utvärdering 

 

Efter vårt utvecklingsarbete har de aktiviteter vi genomfört med iPads märkbart ökat 

intresset för liknande projekt. Flera elever frågade även om vi kunde göra om aktiviteter 

eller om de fick lov att fortsätta på de projekt som de satt igång under våra aktiviteter. I 

intervjuerna i studien framkom det att elevernas motivation och intresse för att arbeta 

med iPads ökat efter att de fått testa på de aktiviteter vi genomförde. Alla intervjuade 

elever svarade att de ville arbeta mer med iPads i fritids efter vårt utvecklingsarbete. En 

av de grupper som gjort film önskade att få fortsätta sitt projekt och var uppe i långt 

över 500 bilder innan de färdigställt sin film. De frågade varje dag de var på fritids om 

de fick möjligheten att fortsätta med sin film. Vi kunde tydligt se att det filmskapande vi 

iscensatt som en av iPadens möjligheter bidrog till att stötta skapandeprocessen hos 

eleverna på fritidshemmet. Vi kan heller inte låta bli att dra kopplingen till tidsaspekten 

som ständigt tagits upp i den forskning vi tagit del av innan uppstarten av vårt 

utvecklingsarbete. Eleverna motiverades att lägga myket tid på filmskapandet och de 

spel vi introducerat.  
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8. Diskussion och didaktiska implikationer  
 

I följande diskussion sammanfattas resultatet och vilka konsekvenser det kan leda till 

för verksamheten på fritids. Metoden diskuteras och vad som kunde gjorts annorlunda 

för att få ett ännu bättre resultat. Diskussionen avslutas med en slutsats och didaktiska 

implikationer.  

 

Vårt syfte med utvecklingsarbetet var att skapa förutsättningar för ett lustfyllt arbetssätt 

på fritidshemmet genom nya/ roliga aktiviteter för att kunna se: 

 På vilket sätt iPads kan användas som ett pedagogiskt verktyg i fritidshemmet 

för att nå de mål som gäller lärande och lek? 

 

 Hur kan iPads bidra till och stötta skapandeprocesser hos elever i fritidshemmets 

verksamhet?  

  

Hur kan arbetet med iPads som pedagogiskt verktyg bidra till elevernas teknisk 

kompetens samt social utveckling och gemenskap? 

 

8.1 Resultatdiskussion  
 

Vi anser att vi närmat oss svaren på de frågor vi ställde oss i början av detta 

utvecklingsarbete.  

 

iPaden kan användas på många olika sätt för att nå målen gällande lärande och lek i 

dagens styrdokument. Listan på iPadens olika användningsområden på fritidshemmet 

kan göras lång men de tre teman som präglade vårt arbete ser vi som delar till ett svar på 

vår första forskningsfråga. Vid aktiviteter som colorswitch i temat lek/ spel kunde vi 

exempelvis stärka flera av de positiva effekter Pillays, Brownlee & Wills (1999) 

identifierat i sin forskning om digitala spel. Forskarnas teori om spelens positiva 

påverkan av elevernas spatiala förmåga såg även vi då eleverna visade sig bli mycket 

bättre på rumsuppfattning och hantering av färger/mönster i denna aktivitet.  

 

Att iPads kan bidra till och stötta skapandeprocesser hos elever i fritidshemmets 

verksamhet såg vi till exempel tydligt då filmskapandet motiverade elever att använda 

sin fantasi och kreativitet för att skapa en stop motion film. Eleverna motiverades att 

lägga mycket tid och ingen av filmerna liknade varandra. Vi kan efter detta 

utvecklingsarbete därför stärka Eichenbaum, Bavelier & Greens (2014) teori om att 

spelen skapar en miljö där spelaren lockas till att lägga mycket tid vilket de även menar 

leder till att eleverna lär sig mer då eleverna visat stort intresse för att få spela spelen 

även på deras fria tid i fritidshemmet. Att tidsaspekten är en av nycklarna för att lära 

eller att lära ut poängteras även av Greenwood, Horton & Utley, som förespråkar 

användandet av digitala medel i undervisningen (Greenwood, Horton & Utley, 2002).  

 

Eleverna gavs möjligheten till god teknisk kompetens då de ständigt navigerade mellan 

olika program på iPaden. Eleverna lärde sig att söka information och hitta bilder som de 

exempelvis målade av. Detta ledde till en frihet som vi tror eleverna kände behov av för 

att uppleva tiden på fritids som meningsfull. Vi menar att eleverna visat förmågan att 

använda informationssamhällets teknik på ett kritiskt och säkert sätt som är definitionen 

av digital kompetens enligt Europeiska kommissionen (Europeiska gemenskaperna, 

2007). 
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Elevernas upplevelse av utvecklingsarbetet och iPadsanvändningen på fritidshemmet 

var mycket positiva. På frågan om eleverna ville arbeta 1, mer 2, som innan eller 3, 

mindre, var  samtliga svar att de ville jobba mer med iPads på fritids. Barnens spontana 

tankar var att det hade varit kul och bilden de haft om att iPadsanvändning leder till 

stillasittande hade delvis förändrats efter temat uppdragsjakten. Då eleverna utförde en 

slags skattjakt med iPaden som redskap för att öppna upp de uppdrag som den gömda 

QR-koden innehöll. Många av aktiviteterna genomfördes i grupp där eleverna fick träna 

social utveckling och gemenskap. Skolverket (2014) skriver att fritidshemmet ska 

främja social gemenskap och genom vårt arbete har eleverna fått arbete enskilt, i par 

och i grupper och därigenom fått träna på deras sociala utveckling.  

 

Vi har diskuterat många faktorer som påverkade det resultat vi fick fram i projektet. 

Dels vårt urval och valet att arbeta med en kärngrupp genom alla teman och sedan låta 

de andra eleverna delta där det passade, samt vårt val av teman och möjligheterna att 

visa upp så mycket som möjligt av möjligheterna med iPads under denna korta period. 

Det vi kom fram till är att vi genom våra teman har nått ut till en bred grupp av eleverna 

och lyckats fånga deras olika intressen. Deras motivation och intresse för att använda 

iPaden till annat än att spela spel på har ökat.  

 

Under intervjuerna med några elever i kärngruppen efter genomfört utvecklingsarbete 

kom det fram att iPaden kan ses som negativ eftersom de blir stillasittande och att man 

inte kan röra på sig med iPaden. Där känner vi att vi inte riktigt har lyckats ändra bilden 

av att det bara blir stillasittande med en iPad. Syftet med uppdragsjakten var bland annat 

att få eleverna att hålla igång och vara i rörelse med en iPad för att vända på bilden av 

att detta arbetssätt leder till stillasittande. Där finns det mer arbete att göra för att visa att 

det inte bara blir stillasittande med en iPad.  

 

Vi märker att det finns en hel del arbete kvar för att vända på den bilden. Vi diskuterade 

om att möjligtvis genomföra någon ytterligare aktivitet liknande uppdragsjakten för att 

visa möjligheterna med en iPad och att det går att vara fysiskt aktiv samtidigt som man 

använder en iPad. Dessvärre fanns det inte tid till att genomföra någon sådan aktivitet 

och vi kom varken på eller hittade något bra sätt att genomföra det på. Överlag känner 

vi ändå att vi har lyft elevernas blick ifrån att bara spela spel till att göra annat på iPaden 

också vilket känns väldigt bra. Många elever tog med sig aktiviteterna från fritids och 

gjorde dem hemma med kompisar, vilket är ett bra betyg.  

 

De flesta av eleverna som vi arbetade med kommer från ett område som är övre 

medelklass och deras förkunskaper och vana vid att använda en iPad var goda.  

Om vi hade genomfört utvecklingsarbetet på något annat ställe i Sverige, utan samma 

förutsättningar tror vi att resultatet kunnat bli annorlunda. Vi hade då troligtvis behövt 

arbeta mer med att förklara hur en iPad fungerar och den tekniska biten, innan vi kunde 

startat upp vårt utvecklingsarbete. Samtidigt visar statistiken i vår tidigare forskning att 

användandet av surfplattor ökar hos ungdomar och det rejält. Antalet nioåringar med 

tillgång till en helt egen iPad är idag uppe i 46% (Statens medieråd, 2015) och därför 

inte längre bara en leksak för barn vars föräldrar har god ekonomi. Användandet 

tenderar även att fortsätta öka i takt med att tekniken utvecklas och fler och fler skolor 

börjar använda surfplattor mer kontinuerligt.  
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8.2 Metoddiskussion 
 

Efter att vi genomfört vårt projekt har vi funderat kring upplägget och hur/vad vi kunde 

gjort annorlunda för att få ett ännu bättre resultat. En detalj som vi diskuterat mycket är 

antalet elever som deltog och om vi gjorde rätt val där.  

Vi kände att vi ville erbjuda så många elever som möjligt chansen att få arbeta på iPads 

på det sätt som vi gjorde. Samtidigt så ville vi få fram ett så bra resultat som möjligt. 

Det var dessa tankar som ledde fram till att vi valde ut en kärngrupp som deltog i allt 

och sedan fyllde på med elever från olika åldrar till de olika aktiviteterna beroende på 

vad vi ansåg lämpligt. Vi känner att det var vissa aktiviteter som både vi och eleverna 

gärna hade genomfört mer än en gång men på grund av tidsbrist kunde vi inte göra det. 

Om vi bara hade arbetat med kärngruppen är det mycket möjligt att vi hade haft tid till 

flera aktiviteter men då hade vi samtidigt inte fått arbeta med några andra elever alls och 

de hade inte fått testa på. Det har sin för- och nackdelar men vi känner att vi genom 

kärngruppen fick fram ett bra resultat och samtidigt kunde vi komplettera med elever i 

alla teman förutom filmskapande så att de fick testa på vilket gjorde att vi nådde ut till 

många elever.  

 

Valet av teman är något vi har diskuterat mycket och även där känner vi oss nöjda med 

blandningen för vi ville få med så många delar som möjligt. Framförallt ville vi visa 

möjligheterna med iPads och att det inte bara behöver vara stillasittande och det känner 

vi att vi har fått fram till eleverna även om det kunde varit ännu tydligare.    

 

I kärngruppen valde vi att fördela jämt mellan pojkar och flickor dels för att det var jämt 

fördelat mellan vilka som fått godkännanden hemifrån. Samt att det passade bra med 

vilka som var på fritids mer ofta än andra vilket vi såg som en fördel för projektet.   

 

Dokumentationssättet som vi valde att använda oss av främst genom bilder och 

fältanteckningar funkade bra genom hela projektet tycker vi. Bilderna fångade mycket 

av aktiviteterna och hur insatta eleverna var i alla aktiviteter. Fältanteckningar är ett 

väldigt smidigt sätt att dokumentera på och vi skrev ner mycket anteckningar både 

under och efter genomförda aktiviteter av det vi sett. Det vi kunde gjort lite annorlunda 

är att dokumenterat mer efter varje vecka och inte bara efter varje aktivitet för att få en 

ännu klarare bild av hur veckan har gått. En form av loggbok som sammanfattade varje 

vecka är något vi har diskuterat om att använda oss ifall vi skulle göra om ett liknande 

arbete.  

 

8.3 Didaktiska implikationer 

Under utvecklingsarbetets gång har vi alltid varit två pedagoger närvarande under de 

olika aktiviteterna förutom vid Quiver då vi kunde anpassa efter situationer och tillfällen 

som passade. Att vi var just två pedagoger upplevde vi som väldigt bra då någon av oss 

i stort sett alltid var ledig och kunde svara på elevernas frågor, vilket ledde till att 

arbetet för eleverna flöt på mycket bra och utan lång väntan för att få hjälp. Vi känner 

båda att vi har utvecklats väldigt mycket under denna period och lärt oss mycket nytt 

om iPadens möjligheter på fritids.  

 

Vi har både ett stort intresse för teknik och hur den kan användas i skolan och på fritids, 

och vi har diskuterat mycket om hur fortsatta undersökningar skulle kunna gå till. 

Tekniken kommer att få en större plats i skolan och den kommer med högsta 

sannolikhet att implementeras i skolvärlden. Vi ser därför stora möjligheter för framtida 
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lärare med inriktning mot arbete i fritidshem som har ett intresse för teknik, att inrikta 

sig mer på digital undervisning och på så vis även kunna komplettera skolan under 

skoldagen. Då ges ytterligare möjligheter istället för att exempelvis arbeta som resurs 

under skoldagen som är verkligheten för många lärare i fritidshem idag. Vi kunde även 

se att eleverna var villiga att lägga mycket tid på spel och övriga aktiviteter som vi 

genomförde med iPads vilket även (Greenwood, Horton & Utley 2002) poängterar i sin 

forskning.   

 

Möjligheterna är enorma och surfplattor kan användas som verktyg för att anordna 

rastverksamheter och starta upp olika temaarbeten både inom skola och fritids för att 

nämna några områden. Vi har även sett en förändring i barngruppen då vissa starka 

grupper delat på sig och arbetat med nya elever. I framtiden kan vi tänka oss att 

intressanta forskningsområden är hurvida iPaden kan motverka könsfördelningar på 

fritidshemmet och hur iPaden kan användas inom fritidsverksamheten för att ändra på 

bilden om att digital undervisning leder till stillasittande. Om europeiska kommissionen 

lyfter digital kompetens som en av nyckelkompetenserna för ett livslångt lärande, borde 

då inte skolan och fritidshemmen ta ett större ansvar och ge samtliga elever redskapen 

att säkert och kritiskt lära sig att använda tidsenlig teknik?  
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Bilagor 

Bilaga A Brev till vårdnadshavare 

 

 

Utvecklingsarbete på fritidshemmet 

 
Hej vi är två studenter som studerar grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i 

fritidshem sista terminen på Linnéuniversitet i Växjö. Vi heter Robert och Teodor vi 

håller just nu på med vårt examensarbete där vi planerar att genomföra ett 

utvecklingsarbete i samband med vår verksamhetsförlagda undervisning vecka 13-17. 

Vårt examensarbete grundar sig på ett utvecklingsarbete där vi med hjälp av Ipads 

önskar motivera eleverna till ett lustfyllt lärande utifrån olika temaarbeten med Ipads i 

fokus på fritidshemmet.  

Vi har till avsikt att under arbetets gång observera och studera era barns förhållningssätt 

till Ipads och föra diskussioner under deras samtycke angående deras upplevelser av 

våra planerade aktiviteter.  

Vi önskar använda oss av fotografering under utvecklingsarbetet som ett underlag för 

vår dokumentation av arbetet. Vi skulle därför be om ert samtycke att ert barn deltar i 

vårt utvecklingsarbete. Vårt arbete tillämpar de regler för sekretess och anonymitet som 

finns inom forskningssammanhang och vårt intresse rör Ipadens betydelse i 

undervisningen och inte det enskilda barnet.   

Har ni några frågor angående vårt utvecklingsarbete tveka inte att kontakta någon av oss 

på vår mail.  

 

Hälsningar Robert & Teodor  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Öppna Intervjufrågor med låg grad av standardisering till 
pedagoger med erfarenhet av iPads som pedagogiskt verktyg 
 

 

 

Varför använder ni er av Ipads? Positivt? Negativt? 

 

Hur använder ni er av Ipads på fritids? 

 

Vilka appar använder ni er av? Gratis/betal? 

 

Har ni märkt någon skillnad hos eleverna och deras motivation när ni använder Ipads? 

 

Hur har vårdnadshavarna tagit emot att ni arbetar med Ipads? 

 

Hur länge har ni arbetat med Ipads och hur kommer det sig att ni började arbeta med  

Ipads? Hur/varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C Kartan till uppdragsjakten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga D Koderna till uppdragsjakten 
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Bilaga E Bilder från tema filmskapande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


