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Abstract 
Utvecklingsarbetets syfte är att bidra till kunskap om hur det går att kombinera digitala 
verktyg med rörelse utifrån barns perspektiv samt utifrån ett barnperspektiv. Projektet 
genomfördes på ett fritidshem i södra Sverige. Arbetet riktade sig till de barn på 
fritidshemmet som gick i årskurs 3-5. I studien deltog 22 barn, både pojkar och flickor. 
Studien är uppbyggd utifrån Kemmis och McTaggarts modell för aktionsforskning som 
följer fem steg. Barnen arbetade med det digitala verktyget iPad samt tre tillhörande 
appar, vid tre olika aktiviteter: Turf, iMovie och Charader. Turf är en app där det går ut 
på att samla zoner och behålla dem så länge som möjligt. I appen iMovie skapas filmer 
och trailers. Charader är en app där man ska gestikulera de ord eller bilder som kommer 
upp på iPaden. Dessa tre appar med tillhörande aktiviteter kopplades sedan samman 
med mål från läroplanen som utvecklingsarbetet har utgått från. Kvantitativa och 
kvalitativa metoder har använts i studien och dokumentationsformer som film, foto, 
informella samtal, ljudinspelning, fältanteckningar samt videoblogg användes. 
Resultatet i studien visar att samtliga aktiviteter med iPaden som verktyg ledde till 
rörelse, samt kan användas ur ett barnperspektiv som såväl utifrån barns perspektiv. 
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Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Marina Wernholm som har visat intresse 
och engagemang i vårt arbete och som har varit ett stöd genom hela processen.  
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1 Inledning 
Digitala verktyg är populära i dagens samhälle. Bland barn och unga används 
mobiltelefon, iPad och datorer flitigt både i hem och skola. Studier visar en snabb ökad 
tillväxt bland digitala verktyg i hemmen (Statens medieråd, 2015) och i dagens läroplan 
framgår mål som behandlar dessa (Skolverket, 2011). Lindgren (2014) använder 
begreppet populärkultur och beskriver att det är något som är populärt och konsumeras 
av många, samt att det är något som är i rörelse som förändras i tiden. Populärkultur kan 
exempelvis innebära filmer, tv-serier, radioprogram, spel och leksaker (a.a) eller i vårt 
fall det digitala verktyget iPad. iPad är något som många idag använder sig av, vilket 
gör att den i sig blir en populärkultur, samtidigt som den kan användas som ett verktyg 
för att konsumera populärkultur.  
 
Utvecklingen av appar1 expanderar och idag existerar det oändligt med appar som kan 
användas till olika syften. För cirka tre decennier sedan började IT (informationsteknik) 
att användas i skolan och kom att bli ett verktyg för framtidens lärande. Bolander (1998) 
hänvisar i sin rapport till hur samhället stod i en ny förändring där IT allt mer kom att ta 
över den traditionella bilden av lärande. I rapporten framgår det att barnen hade ett stort 
intresse för teknik och data redan då (a.a), idag är det något som har eskalerat och finns 
tillgängligt i vårt samhälle. Jensen (2011) framhäver att framtidens lärande anses vara 
knutet till mobilt lärande, då vi lever i en värld där teknologin ständigt ökar och blir allt 
mer tillgänglig i vår vardag. Den mobila teknologin som främst berör bärbara digitala 
verktyg har lett till att lärande inte behöver förhålla sig till en plats som oftast 
förknippas som normal lärandemiljö, det vill säga ett klassrum, utan gör att ett lärande 
kan ske nästan överallt oavsett när och oavsett på vilken plats man befinner sig (a.a).  
 
Löfving (2012) påvisar att vuxna anser att barn sitter för mycket vid digitala verktyg 
och att de då behöver få möjligheten att göra annat när de är i skolan. I barns vardag 
ingår den teknologiska utvecklingen och får de då inte använda sig av IKT 
(informations- och kommunikationsteknik) i skolan leder det till att en koppling inte 
görs till elevens vardag. Pedagoger kan ha negativ inställning till just digitala verktyg 
och i de fallen anser de att det ger stillasittande barn och gör dem asociala. Löfving 
påpekar dock att andra aktiviteter också leder till stillasittande, som till exempel att 
bygga med lego eller att pärla pärlplattor, men att detta inte anses som samma negativa 
påtryck utifrån pedagogers perspektiv (a.a). Om vi då utifrån ett barnperspektiv2 ser till 
problemet stillasittande vid användning av digitala verktyg, bör en förändring göras 
genom att utmana stillasittandet. 
 
Sett till dagens läroplan (Skolverket, 2011) framgår det att elever efter att de har 
avslutat grundskolan, ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (a.a). Dock har inte alla skolor 
och fritidshem idag lika förutsättningar för att kunna använda digitala verktyg i 
undervisningen.  
 
Den här studien sker på en skola där barnens intresse för det digitala verktyget iPad är 
stor. Barnen använder iPaden flitigt, dock leder användandet oftast till en stillasittande 

                                                
1 Appar - App är en förkortning för ordet applikation och är ett program för specifika behov eller specifik 
användning vid datorprogram (NE.se). 
2 Barnperspektiv innebär vad vuxna anser sig vara bäst för barnet, eller vad vuxna tror sig veta vad barnet 
tänker, menar eller behöver (Halldén, 2003). 
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aktivitet. Utifrån barns perspektiv3 vill vi ta tillvara på intresset för digitala verktyg och 
ser möjligheten att dra nytta av detta i undervisningen på fritidshemmet, samtidigt som 
vi utifrån ett barnperspektiv kommer att lägga fokus på att kombinera rörelse med 
digitala verktyg för att minska det stillasittande användandet. I de allmänna råden för 
fritidshem (Skolverket, 2014) lyfts det fram att personal på fritidshem ska inventera de 
behov och intressen som barnen har för att kunna erbjuda en meningsfull fritid och en 
varierande verksamhet (a.a). Intentionen är att driva ett utvecklingsinriktat arbete i 
verksamheten där barnen får använda digitala verktyg på ett sätt där rörelse blir mer 
centralt. Fortsättningsvis betonas det i allmänna råd (Skolverket, 2014) att skapande, 
rörelse och lek bör vara centrala delar i verksamheten (a.a). I ett arbete där digitala 
verktyg berörs kan de delarna mötas på ett kreativt sätt, samtidigt som arbetet utgår från 
elevernas intresse.  
  

                                                
3 Barns perspektiv innebär att som vuxen närma sig barnet så långt det är möjligt för att förstå vad barnen 
anser sig vara bäst för dem, eller för att veta hur de tänker och menar (Halldén, 2003). 
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2 Syfte  
I fritidshemmet är det av vikt att i planeringen utgå från såväl ett barns perspektiv som 
ett barnperspektiv. Barns perspektiv är när barnens intressen och skapande fångas, när 
deras tankar och ideér blir hörda. Barnperspektiv handlar om att se barns intressen, att ta 
tillvara på barns villkor och se till barnens bästa. Ett barnperspektiv måste innehålla ett 
barns perspektiv för att kunna tolka vad barnen vill göra och vad de tänker (Halldén, 
2003).  
 
Syftet med utvecklingsarbetet är bidra med kunskap till pedagoger om hur det går att 
kombinera digitala verktyg med rörelse utifrån barns perspektiv samt utifrån ett 
barnperspektiv. 
 
Utvecklingsarbetet ska bidra till: 
• att inom fritidshemmets verksamhet arbeta utifrån barns perspektiv genom att ta 
tillvara på deras intresse för digitala verktyg, 
 
• att utifrån ett barnperspektiv utmana det stillasittande användandet med verktyget iPad 
genom att kombinera rörelse.  
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3  Tidigare forskning  
I detta kapitel framgår tidigare forskning om barns användning av digitala verktyg och 
hur digitala verktyg kan utveckla barns kognitiva och sociala utveckling. Studien berör 
även hur stillasittande kan påverka hälsan och vikten av att barn från tidig ålder ges 
möjlighet till fysisk aktivitet. 
 
3.1  Barns IKT- användning 
Begrepp som internet, persondatorer och mobiltelefoner var i början av 1990-talet 
okända, men efter bara 20 år växer det snabbare än någonsin och idag vet alla i stort sett 
vad en mobiltelefon och dator är. 50 procent av användandet av digitala medier tas upp 
av fritiden där tv-tittandet är den största aktiviteten, men de yngre tenderar att sitta allt 
mer vid datorer som börjar ta över rollen som den största aktiviteten (Carlsson, 2010). 
Statens medieråd (2015) har tittat närmare på förändringen hos barn och deras 
användning av surfplattor under åren 2012/2013 och 2014. Underlaget för denna studie 
är en enkät som skickats ut till 2000 föräldrar som har barn i åldrarna 0-4 år, samt till 
1996 stycken föräldrar som har barn i åldrarna 5-8 år. Åldersgrupperna har 
sammanställts i tre olika grupper, 0-1 år, 2-4 år och 5-8 år, för att kunna jämföra med 
tidigare studier (a.a). 
 
Följande visar ett diagram förändringar av barns tillgång till surfplatta i hemmet 
2012/2013 och 2014.  

 
Källa (Statens medieråd, 2015 s.9). 

 
Enligt diagrammet har det skett en stor ökning av tillgång till surfplatta i hemmet, 
antingen genom att barn har en egen surfplatta eller att de delar med familjemedlemmar. 
Bland barn 0-1 år har 56 % tillgång till surfplatta, 2-4 åringar är motsvarande andel 79 
% och 5-8 åringar har hela 84 % tillgång till en surfplatta i hemmet. Det motsvarar 
ungefär en fördubbling av barns tillgång till surfplattor i hemmen, jämfört med 2012/13. 
Samtidigt som tillgången till surfplattan ökar framgår det i studien att tillgång till egen 
tv, dator och spelkonsol minskar i åldrarna 0-8 år (Statens medieråd, 2015). I takt med 
den ökade teknologin i dagens samhälle har datorn blivit något som är en central del i 
barns vardag. I samband med detta har digital utrustning allt mer flyttats in i skolans 
verksamhet och leder till att pedagoger bör uppmana den mediekultur som finns i barns 
vardag (Klerfelt, 2007). 
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3.2  IKT och spel i undervisningen  
Utifrån ett lärarperspektiv blir digitala medier ett spännande och produktivt element i 
lärandeaktiviteter (Lantz-Andersson & Säljö, 2014). Johansson (2008) hävdar att lärare 
är positivt inställda till att använda datorn i undervisningen och att det är ett bra 
inlärningsinstrument. Lärarna menar att det är bra att använda datorn i undervisningen 
då det kan ge stöd för en individuell undervisning, är motiverande, lustfyllt, 
stimulerande och roligt (a.a). Lärare är positivt inställda till att använda iPad i 
undervisningen då barn blir mer koncentrerade på arbetet och barnen blir mer 
engagerade (Flewitt, Messer & Kucirkova, 2015). Hasheim, Petersen och Bunting 
(2013) har följt olika klasser på en skola i Sverige där tekniken redan finns i 
klassrummen. Vad forskarna kunde se var att eleverna var positivt inställda till att 
använda tekniken. Genom att läraren använde verktygen i sin undervisning blev det 
lättare att motivera eleverna till att arbeta, samt bidrog de digitala verktygen att jobba 
multimodalt med film, bild eller ljud. Även Folkesson (2009) kan se i sin studie att 
datorn ökar skrivglädje och motivation hos barn, och barn i svårigheter uppskattar 
datorn (a.a). iPad kan vara ett bra verktyg att använda i skolan för att motivera eleverna 
till att arbeta, samt kan iPad användas som ett dokumentationsverktyg mellan student 
och lärare och som ett informationsverktyg mellan lärare och förälder. Detta leder till att 
undervisningen blir mer individuell och de mål en elev ska uppnå blir mer synliga 
(Maich & Hall, 2016).  
 
För att använda spel i utbildningssyfte måste pedagoger vara insatta i hur spelet 
fungerar. Är personen inte insatt i spelvärlden men ändå vill lära sig hur ett spel 
fungerar, är det av vikt att börja spela både digitala och icke digitala spel för att få mer 
förståelse. Oavsett vilket spel det är finns det regelsystem som måste följas och kännas 
till. Temat för ett spel är av stor vikt för att spelaren ska tycka det är meningsfullt 
(Linderoth,2014). Johansson (2008) framhäver att lärare tycker de har fått för lite 
utbildning om datoranvändning i skolan under sin lärarutbildning och att de flesta 
lärarna får skaffa sig en utbildning på egen hand.  
             
Falkner (2007) anslår i sin avhandling att den forskning som har gjorts kring datorspel 
mest handlar om vilka risker spelandet kan leda till. Till exempel påverkas fantasin och 
kreativiteten negativt och spelandet anses vara osocialt. Falkner betonar även att 
föräldrar ofta är oroliga över att spelandet ska leda till att deras barn missköter skolan, 
får mindre sömn och motion, samt att det sociala umgänget försvinner och att spelandet 
kan ge fysiska skador på ögonen. 
 
3.3  Samspel kring IKT  
Barn som sitter vid datorn tillsammans ges möjlighet till att kommunicera, rita, skriva, 
leka, och ha roligt. När barn använder datorn lär de sig i en social interaktion att turas 
om, bli ansvarstagande, att komma överens och hjälpa varandra (Ljung-Djärf, 2004). 
Engagemanget och samarbetet ökar vid datorn och ett livligare kroppsspråk används 
som lockar till sång och skratt. Genom att fler barn är aktiva och diskuterar ökar 
samspelet som i sin del skapar en känsla av gemenskap, samt stimuleras 
samarbetsprocessen vid problemlösningar i olika datorprogram (Folkesson, 2009). Alla 
barn som är aktiva vid datorn är involverade och samarbete och kommunikation visar 
sig mer tydligt än vid andra aktiviteter. Samvaron kring datorn är en interaktion som är 
betydelsefull på olika sätt, på olika villkor och olika mål. Författaren påvisar dock i sin 
avhandling att det inte endast är datorn leder till samarbete och kommunikation, utan 
även traditionella leksaker bidrar till detta (Ljung-Djärf, 2004). 
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Ljung-Djärf (2004) anger tre olika positioner vid datorn som barn delas in i, ägare, 
deltagare och åskådare och alla har olika förväntningar och skyldigheter på sin position. 
Ägaren är den som kontrollerar tangentbord och mus och bestämmer vad som ska hända 
på skärmen. Deltagare är de eller det barn som sitter bredvid och kommer med olika 
förslag till ägaren, som ägaren bestämmer själv om den ska ta emot eller avvisa. 
Åskådaren är inte delaktig i spelandet, utan agerar publik och tittar på. Samtidigt som 
samvaron kring datorn är bra menar Ljung-Djärf att det kan bli maktkamper om vem 
som ska vara ägare i ett spel (a.a). Detta anser även Flewitt, Messer och Kucirkova 
(2015) då barn ofta tävlar om vem som ska ha iPaden. När många fingrar är på skärmen 
samtidigt kan vissa innehåll på iPaden försvinna, vilket leder till frustration hos de barn 
som har skapat det. 
 
3.4  Stillasittandets effekt på hälsan  
Stillasittande beskriver Fröberg och Raustorp (2015) som ett tillstånd där 
energiförbrukningen är låg. För mycket stillasittande ger muskulär inaktivitet vilket 
leder till låg energiförbrukning, förhöjda halter av blodfetter som kan orsaka hjärt- och 
kärlsjukdomar samt rubbningar i hormonsystemet, vilka alla är relaterade till flera 
folksjukdomar. 
 
Sjöström, Ekelund och Yngve (2000) antyder i sin artikel hur fysisk aktivitet minskar i 
takt med barn och ungas uppväxt. Samtidigt hänvisar Pagels och Raustorp (2013) till 
studier som visar att där barn introduceras i fysisk aktivitet tidigt i livet också blir mer 
fysiskt aktiva i senare vuxen ålder. En tolkning som kan göras av detta är att barn 
minskar risken att hamna i negativa hälsotillstånd senare i livet om fysisk aktivitet blir 
en naturlig del redan i deras uppväxt. Det här stärker Sjöström, Ekelund och Yngve 
(2000), som anger att barn och ungdomar som är aktiva i tidig ålder tenderar att ha en 
mer aktiv livsstil som vuxen. De påpekar även vikten av att den vardagliga aktiviteten 
bör uppmuntras. 
 
Fröberg och Raustorp (2015) har sammanställt tidigare litteraturöversikter samt 
metaanalyser från det senaste decenniet. Där framgår det att ett långvarigt stillasittande 
utifrån vetenskapligt stöd kan ha ett samband med ohälsa, dock menar de att det här är 
på svaga grunder. Däremot när det gäller sambandet mellan barn och ungas skärmtid 
och ohälsa, finns det fall av övervikt eller fetma som har starkare vetenskaplig stöd men 
det kan inte direkt kopplas till stillasittande. De påpekar att ohälsan i de här sambanden 
kan ha att göra med ohälsosamma beteenden som till exempel matvanor framför 
skärmen. Deras slutsatser leder till att sambandet mellan skärmtid och ohälsa bör tolkas 
i försiktighet vid koppling till stillasittande, men att stillasittande kan vara en orsak och 
leda till ohälsa i vissa fall. I artikeln framgår det även att skolbarn och skolungdomar 
ökar sitt stillasittande med 30 minuter per år ju äldre de blir, samt att stillasittandet för 
barn och ungdomar uppgår till 9 timmar per dag (a.a).  
 
3.5  Varför fysisk aktivitet? 
Johansson, Kollberg och Bergström (2009) anser att utemiljön har en stor betydelse för 
barn då lockande grönområden gynnar deras psykiska, fysiska och sociala samt 
motoriska utveckling. Omväxlande grönområden uppmuntrar till nya lekupplevelser, 
upptäckter och sätter fart på barns fantasi och kreativitet. Forskning visar att skolor som 
har tillgång till naturen gör att barn har bättre motorik och koncentrationsförmåga samt 
håller sig friskare jämfört med andra barn i andra skolor. Författarna antyder även på 
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hur utomhuspedagogik utgör en friskfaktor på skolorna där barnen får mer fysisk 
aktivitet och innebär ökad rörelse som främjar barnens hälsa (a.a). Pagels och Raustorp 
(2013) skriver i sin artikel att forskning har visat att förebyggande åtgärder för att hålla 
sig friskare och inte drabbas av välfärdssjukdomar är att röra på sig mer för att minska 
stillasittandet, samt att vara mer aktiv i fysisk aktivitet.	 Szczepanski (2008) tar upp 
några kritiska aspekter i sin licentiatavhandling om utomhuspedagogik och 
användningen av denna. Bland annat nämner han lärarnas osäkerhet i arbetssätten där 
osäkerheten utgår från olika perspektiv, som att det till exempel inte finns tillräckligt 
med kunskap eller erfarenheter. Szczepanski menar att lärarna har en tryggare roll och 
känner sig mer bekväma inomhus än utomhus (a.a). 
 
Det har visat sig att prestationen i skolan förbättras av utomhusvistelser och fysisk 
aktivitet. I det utomhuspedagogiska klassrummet aktiveras andra erfarenheter jämfört 
med att sitta stilla och ta emot information i klassrummet (Nelson, 2007). Fägerstam 
(2012) anser att genom att ha undervisningen utomhus ger det mer bestående kunskaper 
hos eleverna än vad klassrumsundervisning gör, samt så främjas samarbetet och de 
sociala relationerna (a.a). Samtidigt har bristen på lämpliga områden för 
utomhusaktiviteter försämrats då dagens samhälle utplånar de stadsnära grönområdena 
med bostäder, vägar och hus. Detta leder till de att friskfaktorer som pedagoger vill 
uppnå med undervisning utomhus inte främjas (Szczepanski, 2007). Boldemann (2014) 
instämmer på att livsmiljöerna har utvecklats på ett sätt som gör att barn hindras från 
sina naturliga och spontana rörligheter och lekar. Konsekvenser av detta är att övervikt 
hos barn har ökat vilket leder till att utrymmet för den fysiska och mentala 
återhämtningen minskar. Vidare poängterar Fägerstam (2012) att det inte bara är 
undervisning utomhus som anses som utomhuspedagogik, utan även exempelvis besök 
på museer eller fabriker faller in under detta begrepp då det är utanför skolans väggar. 
 
3.6  Sammansfattning  
Utifrån tidigare forskning kan slutsatsen dras att användning av digitala verktyg i skolan 
och fritidshemmets verksamhet kan leda till att barn utvecklas kognitivt och i sociala 
samband. IKT och IT är en social arena och användningen av digitala verktyg är oftast 
aldrig en ensam aktivitet då barn gärna sitter tillsammans med verktygen. Forskningen 
visar att IKT kan leda till kunskapsutveckling för elever då de integreras med andra i 
sociala samspel. Användning av digitala verktyg leder dock ofta till en stillasittande 
aktivitet och riskerna finns att barnen utsätts för ohälsa vid för mycket stillasittande.  
 
Annan forskning visar att barns hälsa och välbefinnande får positiva resultat om de 
integreras med utemiljö och rörelse. Samtidigt utgör digitala verktyg och undervisning 
utomhus en del hinder för verksamma pedagoger i skolorna. Szczepanski (2008) lyfter 
att lärare känner mindre trygghet för att bedriva undervisning utomhus då det inte alltid 
finns resurser till det (a.a). Enligt studier framgår det att många lärare idag inte har 
tillräckligt med kompetens av digitala verktyg och därav helst inte använder det i 
verksamheten. Klerfelt (2007) framhäver även i sin avhandling att lärare känner sig 
stressade av IT och har en osäkerhet kring användandet.  
 
Med tanke på att vi lever i ett samhälle där teknologin ökar, krävs det även att 
pedagoger följer med i den riktningen och håller sig uppdaterade på var barnens intresse 
ligger. Det här utvecklingsarbetet kan bidra till ökad kunskap om hur det går att 
kombinera digitala verktyg med aktiviteter där rörelse blir mer centralt. 
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4  Metod  
I kapitlet beskrivs vad aktionsforskning innebär, samt valet av modell som studien har 
utgått ifrån. 
 
4.1  Beskrivning av aktionsforskning  
Rönnerman (2012) beskriver att aktionsforskning är en forskningsmetod som innebär att 
forskaren ställer frågor och prövar handlingen med syftet. Genom det skapas en 
fördjupad förståelse av praktiken och sätter praktiken i rörelse. Det här innebär att 
relationen mellan forskning och utvecklingsarbete tillsammans utgör en förändring och 
ger ny kunskap om ämnet. I en aktionsforskning är forskaren tillsammans med 
deltagarna delaktig, och parterna driver handlingen framåt tills en förändring uppstår 
(a.a). Den här studien bygger på en aktionsforskningsmetod där fritidshemmet får nya 
kunskaper om hur det går att använda digitala verktyg kombinerat med rörelse, som har 
en intention att leda till en förändring i verksamheten. 
 
4.1.1  Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om relevans och trovärdighet i ett arbete och reliabilitet mäter 
tillförlitligheten. Validitet och reliabilitet har en koppling till varandra, det gör att det 
inte går att utesluta det ena. Om undersökningen har låg reliabilitet leder det till att 
validiteten i arbetet blir låg (Patel & Davidson, 2011).  
 
4.2 Kemmis och McTaggarts modell för aktionsforskning 
Kemmis och McTaggart utvecklade under 1980-talet Lewins cykliska modell till en 
spiral. Spiralen påvisar att en aktionsforskning inte alltid behöver starta med att planera 
något. Författarna argumenterar för att en aktionsforskning kan startas med en 
reflektion, för att sedan därigenom börja planera en ny aktion (Kemmis, McTaggart & 
Nixon, 2014). Den här studien har utgått från Kemmis och McTaggarts modell för 
aktionsforskning.  

 
                                (Kemmis & McTaggart, 1988). 

Modellen visar steg för steg hur forskaren går till väga för att genomföra en 
aktionsforskning. Studien bygger utifrån de fem första stegen, med start av Reflect. 
Kemmis, McTaggart och Nixon (2014) beskriver stegen för aktionsforskning på 
följande sätt: Steg ett Reflect, innebär att forskaren gör en nulägesanalys eller 
identifierar ett problem som finns i verksamheten som kan eller behöver utvecklas. 
Utifrån steg ett går forskaren vidare till steg två Plan, där forskaren planerar aktionens 



  
 

9 

innehåll och upplägg. Steg tre Act, innebär att aktionen sätts i rörelse. Observation görs 
under aktionen som leder in i steg fyra Observe. Avslutningsvis kommer steg fem 
Reflect, för att se vart aktionen leder eller har lett till. Vid steg fyra och fem kan 
aktionsforskningen ha framsällt nya frågeställningar, vilket gör att stegen återupprepas 
på nytt för vidare utveckling av aktionsforskningen. 
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5  Beskrivning av utvecklingsarbetet 
I detta avsnitt beskrivs processen i utvecklingsarbetet kopplat till de fem stegen i 
Kemmis och McTaggarts modell för aktionsforskning. 
 
5.1 Steg 1 – Reflect (Nulägesanalys) 
Skolan där utvecklingsarbetet genomfördes på var en F-6 skola. Fritidshemmet använde 
sig av skolans lokaler och avdelningen aktionsforskningen skulle utföras på var 
storfritids där elever gick i årskurs 3-5. Sammanlagt var det cirka 60 barn inskrivna på 
fritidshemmet och fyra pedagoger arbetade där. Utifrån tidigare verksamhetsförlagd 
utbildning på den aktuella skolan har observationer gjorts där det framgick att det inte 
existerade någon variation vid användning av iPad i verksamheten. Användningen av 
det digitala verktyget ledde oftast till en stillasittande aktivitet. Skolan hade inte satsat 
på IKT i undervisningen och hade inte tillgång till en större uppsättning av digitala 
verktyg. Det här ledde till att när barnen använde iPad i verksamheten fick de samsas 
om de som fanns, genom att antingen sitta tillsammans i mindre grupper eller vänta tills 
en iPad blev ledig. Det barnen oftast gjorde när de använde iPaden var att spela 
onlinespel som går under genren casual game4 eller skapade filmer i appen iMovie.	
Samtal har skett med pedagogerna på fritidshemmet där de uttryckte sig positivt 
inställda till innehållet av utvecklingsarbetet, då de själva inte hade haft några projekt 
med iPads tidigare. 
 
5.2 Steg 2 – Plan (Planering) 
Innan projektet startades undersöktes de mål som finns i läroplanen för att se vad som 
kunde kopplas utifrån syftet, som är att bidra till kunskap om hur det går att kombinera 
digitala verktyg med rörelse utifrån barns perspektiv samt utifrån ett barnperspektiv. Att 
kunna koppla studien till olika mål gör att det blir tydligare hur det går att använda 
digitala verktyg i ett lärandesyfte. De mål som kopplades var följande: 

• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande,  

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang 
• att orientera sig i närmiljö och enkla kartors uppbyggnad,  

(Skolverket, 2011, s.14, 40-41) 
 
Utifrån ett barnperspektiv planerades aktionen genom att söka efter aktiviteter där 
rörelse kunde kombineras med digitala verktyg. Därefter laddades tillhörande appar ner 
på de digitala verktygen. De tre olika aktiviteterna som bestämdes var Turf, iMovie 
samt Charader. Rörelse blir central i Turf då aktiviteten går ut på att ta sig till olika 
zoner genom att antingen gå eller springa. I aktiviteten iMovie blir rörelsen central då 
barnen kommer att få skapa ett nyhetsprogram och genom detta gå runt och använda sig 
av skolans inne och utemiljö. I aktiviteten Charader blir rörelsen central då barnen 
kommer att använda kroppen som instrument för att förmedla de ord eller bilder som 
framträder i appen.  
 
 
 
                                                
4 Casual game är ett så kallat minispel som kännetecknas av enkla regler och bristande engagemang än 
vad innehållsrika och mer komplexa datorspel kräver. Det krävs inga speciella färdigheter för casual 
games. 
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Planering inför de kommande fem veckorna för varje aktivitet gjordes på följande sätt: 
 
 Vecka	1 Vecka	

2 
Vecka	3 Vecka	4 Vecka	5 

Dag	
1 

-Introduktion	
av	
kommande	5	
veckor 

Turf -Introduktion	
aktivitet	iMovie 

iMovie	
Nyhetsreportage 

-Introduktion	
Charader 
-Charader 

Dag	
2 

-Introduktion	
aktivitet	Turf 
 
Turf 

 
Turf 

 
iMovie	
Nyhetsreportage 

 
iMovie	
Nyhetsreportage 

Barnen	
dokumenterar	
och	skapar	en	
egen	film	från	
varje	aktivitet 

Dag	
3 

 
Turf 

 
Turf 

 
iMovie	
Nyhetsreportage 
 

-Visning	av	
barnens	
nyhetsreportage	 
 

Barnen	
dokumenterar	
och	skapar	en	
egen	film	från	
varje	aktivitet. 

 
 
5.2.1 Beskrivning av aktiviteterna Turf, iMovie och Charader 
Turf är en aktivitet som går ut på att samla poäng. Detta görs genom att hitta olika zoner 
som spelaren ska försöka behålla så länge som möjligt. Turf kan användas på digitala 
verktyg och kräver GPS-signal samt internetåtkomst. För att samla zoner följer spelaren 
en GPS som visar vart de olika zonerna finns. Genom att fysiskt befinna sig på platsen 
där GPS:en visar en zon börjar en stapel på det digitala verktyget att laddas. När 
laddningen av zonen är klar ägs den av spelaren, och spelaren kan därefter fortsätta att 
leta sig vidare till en ny zon. Ingen annan spelare kan ta över den zonen förrän ett visst 
antal minuter har gått. Turf är ett realtidsspel som kan spelas av vem som helst när som 
helst. Alla som spelar ser varandra på kartan i GPS:en i form av små gubbar.	 I spelet 
Turf finns möjligheten att skapa ett event, vilket innebär att den som är administratör för 
eventet kan skapa egna zoner i ett område samt endast bjuda in användare som 
administratören själv vill ska delta. Det här innebär att endast de som är inbjudna till 
eventet ser de aktuella zonerna och deltagarna. Eventet förblir privat och gör att inga 
andra utomstående turfare5 kan se zonerna eller spelarna och varje ägd zon kan endast 
behållas i tre minuter. Fördelarna med att vara administratör och skapa ett eget event är 
att pedagoger kan styra och bestämma själva vart zoner ska placeras ut, utifrån de mest 
lämpliga områden sett från exempelvis säkerhetsskäl. 
 
iMovie är ett videoredigeringsprogram där aktörer kan spela in film och skapa trailers. I 
programmet finns det olika funktioner som gör att det går att klippa ihop olika bilder, 
små filmklipp, eller både filmklipp och bilder till en film eller trailer. Innehållet i filmen 
bestämmer aktören själv, men det existerar även färdiga mallar som kan användas. Det 
                                                
5 De som deltar i spelet Turf kallas för turfare. 
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finns fler redskap i appen som gör att du kan lägga in ljudeffekter, musik eller texter i 
filmen. Appen i sig är lättanvänd och kreativ som gör att även yngre barn kan använda 
den och lära sig hur den fungerar. 

Charader är en app där en person håller mobilen eller iPaden mot pannan. På skärmen 
visas olika bilder eller ord som de övriga deltagarna ska förklara genom att gestikulera 
för den person som håller det digitala verktyget. Gissar personen rätt ska mobilen eller 
iPaden vinklas framåt, om personen inte kan eller vill passa vinklas den bakåt. När det 
digitala verktyget vinklats åt något av hållen framträder ett nytt ord eller en ny bild. Om 
det finns kamerafunktion på verktyget tas det foto efter varje nytt ord eller bild på 
deltagarna som gestikulerar. 
 
5.2.2 Missivbrev  
Vid planeringen av utvecklingsarbetet skickades missivbrev ut till vårdnadshavarna på 
fritidshemmet där de fyra forskningsetiska principerna stod med. Det här gjordes för att 
säkerställa de krav som forskare bör förhålla sig till vid liknande studier. 
Vetenskapsrådet (2002) framställer de forskningsetiska principerna som behandlar fyra 
punkter. Den första punkten är Informationskravet som innebär att forskarna är 
ansvariga att informera deltagarna om varför forskningsändamålet ska genomföras samt 
vad som kommer att ske i aktionen, t.ex. vilka dokumentationsformer som kommer att 
användas. Detta gjordes genom att skicka ut brev till vårdnadshavarna där den 
informationen stod, samt hölls en samling med barnen på fritidshemmet där 
informationen framgick. Den andra punkten är Nyttjandekravet och innebär att det 
tydligt ska framgå vad den insamlade datan kommer att användas till. All insamlad data 
ska endast användas till den skriftliga delen av utvecklingsarbetet samt vid 
redovisningstillfällen. Den tredje punkten är Konfidentialitetskravet som garanterar att 
forskaren behandlar all data konfidentiellt och förvarar data så att obehöriga inte kan ta 
del av det. All data kommer att förvaras på en plats där endast vi kommer åt det. Ingen 
data ska diskuteras med någon utomstående, samt kommer barnens identiteter i studien 
att behandlas anonymt genom att bland annat ge barnen fingerade namn. Den fjärde 
punkten är Samtyckeskravet som innebär att deltagarna har rätt att delta och har när som 
helst rätt att avbryta sin medverkan. Är deltagarna minderåriga krävs det att 
vårdnadshavare har gett samtycke att sitt barn deltar i aktionsforskningen. För att barnen 
skulle kunna delta i utvecklingsarbetet var vårdnashavarna tvungna att skriva under 
brevet som skickades ut och lämna tillbaka till oss.	 
 
5.2.3 Dokumentationsformer  
Inför utvecklingsarbetet skapades enkäter till barnen för att kunna utgå från barnens 
perspektiv. Enkäterna hade i syfte att ge oss pedagoger en förkunskap om vad barnen 
hade för erfarenheter av det digitala verktyget iPad, samt om de appar som skulle 
användas. Enkäterna var även utformade på ett sätt så att resultaten kunde kopplas 
samman till de mål från styrdokumenten som valts ut. Planering av 
dokumentationsformer resulterade i att använda film, foto, fältanteckningar, 
ljudinspelning, informella samtal samt videoblogg, som hade i syfte att ske varje dag 
utvecklingsarbetet pågick. Denscombe (2016) skriver att i ett forskningsprojekt kan en 
forskare använda sig av metodkombination som gör att saker ses ur mer än en 
synvinkel. Denna metodkombination kallas för triangulering och det finns olika sätt att 
använda triangulering på. I den här studien användes metodologisk triangulering inom 
metoder, vilket Denscombe (2016) beskriver är att forskaren använder liknande metoder 
som producerar liknande svar och resultatet blir mer träffsäkert och autentisk. Wehner-
Godèe (2010) skriver om olika dokumentationsformer, bland annat ljudinspelning, film 
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och foto. Författaren anser att i ljudinspelningen blir forskaren mer medveten om ljuden 
runt omkring än vad som sker i synfältet. Genom att fotografera barn blir lärandet mer 
synligt. Tar personen närbilder kan olika konstruktioner som barnen gjort synliggöras. 
När dokumentationen sker via videokamera upplevs barnens rörelse och hur de agerar. 
Videofilm kan spelas upp om och om igen, vilket gör att nya reflektioner kan uppstå 
(a.a). En videoblogg fungerar genom att barnen sitter framför en videokamera och 
berättar om deras känslor och hur de upplever vissa saker. Barnen skulle även få 
möjlighet att själva dokumentera de appar som de har arbetat med genom att skapa en 
film där de visar hur det går till att turfa, skapa nyhetsreportage samt leka charader. 
 
5.2.4 Planering Turf 
Vi tog kontakt med en extern aktör som är lärare i idrott på en gymnasieskola. Han är 
själv administratör för flera turfevent och använder sig av Turf i sin undervisning. 
Aktören visade oss hur man går till väga för att bli administratörer, samt hur appen 
fungerade och hur man går vidare med egna event. Han gav oss en inloggning som 
gjorde att vi blev administratörer så att vi kunde gå in och skapa event, skapa egna 
zoner samt bjuda in spelare till eventet. Zonerna på skolgården skapades några dagar 
innan projektet startades för att hinna testa evenemanget så att det inte skulle upptstå 
några hinder med aktiviteten. Det framkom att zonerna som skapades hade för liten yta 
för att GPS:en skulle hitta rätt position. Där av ändrades storleken på zonerna från 
10x10 meter till 20x20 meter. 

Appen AVR är en ljudinspelningsapp som laddades ner på mobiltelefonerna samt på 
iPadsen. Det här gjordes för att möjligheten att kunna analysera barnens konversationer 
i aktiviteten skulle kunna ske. Extra material som köptes in var plastpåsar som kunde 
skydda de digitala verktygen vid risk för nederbörd. Dessa plastpåsar hade touch-
funktion så att iPaden kunde användas oavsett väder. Kontantkort köptes in så att 
iPaden kunde få tillgång till internet och GPS-funktion, då skolans Wi-Fi inte sträckte 
sig utanför lokalerna. Kontantkortet från operatören var gratis men surfen kostade 100kr 
för 3GB i 30 dagar. Appen Turf och ljudinspelningsappen AVR är gratis och går att 
ladda ner på Appstore. 

5.2.5 Planering iMovie  
iMovie laddades ner i våra egna digitala verktyg för att fördjupa de egna kunskaperna 
och förstå dess funktioner. Inför aktiviteten skapade vi ett nyhetsreportage via appen 
som skulle användas till introduktionen av aktiviteten. Introduktionsfilmen hade i syfte 
att motivera barnen till att vilja delta, samt ge dem idéer för hur ett nyhetsreportage kan 
se ut. iMovie kostar 50kr på Appstore, dock ingår appen i de nyare versionerna på iPad 
och appledatorer samt iPhone. Appen krävde ingen internetanslutning. 

5.2.6 Planering Charader 
Charader laddades ner innan aktiviteten för att testa och se vilka ord och bilder som 
fanns för att klargöra att appen inte innehöll för svåra eller för lätta ord eller bilder. 
Appen Charader var lättanvänd och gratis i Appstore. 
 
5.3 Steg 3 – Act (Aktion) 
I det här avsnittet beskrivs varje aktivitets aktion. 
 
5.3.1 Turf  
I aktiviteten Turf valde 18 barn att delta, 11 flickor och 7 pojkar. Barnen använde 
digitala verktyg som iPad och iPhone i aktiviteten. I och med att det inte gick att 
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använda de iPads som fanns på fritidshemmet då de inte hade simkortsfunktion, var vi 
tvungna att komma på en snabb lösning eftersom vi hade missat att ta reda på detta i tid. 
Barnen fick därför använda våra egna personliga mobiler och iPads för att aktiviteten 
skulle kunna utföras. Det här ledde till att endast tre grupper kunde turfa samtidigt, samt 
att de fick turfa två och två.  

Introduktionen av Turf gick till genom att vi samlade alla barn och berättade översiktligt 
om vad Turf är för aktivitet, samt hur barnen går till väga för att utöva aktiviteten. På så 
sätt kunde de bestämma sig för om de ville delta eller inte. De barn som ville delta i 
Turf fick bestämma vilken kompis de ville turfa med. Utifrån den insamlade 
kvantitativa data (se bilaga 2) av de 18 barn som deltog i aktiviteten, framstod det att 16 
barn aldrig hade turfat tidigare samt att 10 av barnen inte visste hur en GPS används. 
Där av gick vi igenom mer noggrant hur de digitala verktygen och den tillhörande appen 
fungerade för varje ny turfgrupp, för att kunna säkerställa att alla barnen skulle kunna 
hantera verktyget på ett fungerande sätt. 

Varje grupp fick turfa i cirka 40 minuter var. Efter de hade turfat fick de möjligheten att 
gå in och videoblogga om aktiviteten. Videokameran ställdes upp i ett bibliotek och 
barnen fick sitta där inne och blogga själva. 
 
5.3.2 iMovie  
I arbetet med appen iMovie var det 14 barn som deltog, 11 flickor och 3 pojkar. Barnen 
använde fritidshemmets iPads för att skapa nyhetsreportage. Utifrån insamlad 
kvantitativ data (se bilaga 2) framkom det att hälften av barnen som deltog hade mycket 
erfarenhet av appen. Av den andra hälften hade fem barn svarat att de hade lite 
erfarenhet och två av barnen svarade att de inte hade någon erfarenhet alls. Vid frågan 
om vad de brukar göra på appen svarade samtliga att de brukar spela in filmer.  

Vid introduktionen visade vi upp nyhetsreportaget för barnen som vi pedagoger skapat i 
iMovie. Efter det hölls en genomgång för samtliga barn om vad de bör tänka på under 
sitt skapande av nyhetsreportage. Bland annat togs det upp att varje grupp skulle ha 
minst tre olika teman och att varje deltagare skulle få testa på att vara reporter, 
kameraman och den person som blir intervjuad. Anledningen till att barnen fick dessa 
ramar var för att det annars lätt skulle kunna bli att något barn alltid var reporter och 
aldrig filmade. Andra faktorer som diskuterades vid introduktionen var att tänka på ett 
vårdat språk, stämma av vem som ville göra vad i respektive tema, tänka på 
omgivningen så att ljudet togs upp på ett bra sätt, eventuell utklädnad, samt använda sig 
av de effekter som finns i appen för att göra inspelningen mer likt ett nyhetsreportage. 

Barnen delade in sig själva i grupper vilket gjorde att de barn som hade mycket 
erfarenhet kom med varandra och de som hade lite mindre eller ingen erfarenhet alls 
kom i andra grupper. I de grupper där barnen hade mindre erfarenhet såg de till att 
hjälpa och lära varandra vid inspelningen. Vi pedagoger fick emellanåt hoppa in och 
visa hur grupperna kunde lägga på effekter, samt visa hur de klipper och lägger på 
ljudfiler etc. I en av grupperna uppstod det konflikter vid val av teman som de skulle ha 
med i sitt nyhetsreportage och om vem som skulle göra vad. Vi pedagoger gick in och 
hjälpte dem att komma vidare genom att tillsammans med gruppen bestämma hur deras 
arbete skulle planeras.  

5.3.3 Charader  
I aktiviteten Charader deltog sammanlagt 9 barn under utvecklingsarbetet, 5 flickor och 
4 pojkar. I den här aktiviteten använde de fritidshemmets iPads. Utifrån den insamlade 
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kvantitativa datan (se bilaga 2) visade det sig att de flesta barnen visste vad Charader är, 
men att flertalet av dem inte hade någon erfarenhet av appen. Vid introduktionen 
genomfördes en kort instruktion om aktivitetens regler och hur appen fungerar. 
Charader kunde utföras av flera deltagare samtidigt och barnen delade in sig själva i två 
grupper. De svårigheter som uppstod var att iPaden var ganska stor och barnen tyckte 
det var svårt att hålla den mot pannan för att samtidigt se de andra deltagarna som 
gestikulerade ordet eller bilden. De hade även svårt att komma ihåg vilket håll som det 
digitala verktyget skulle vinklas åt vid rätt gissning eller när de ville passa för att de inte 
kunde gissa. Barnen var aktiva med iPaden och den tillhörande appen i en timme. 
 
5.4 Steg 4 – Observ (Dokumentation)  
Denscombe (2016) hänvisar att en forskare bör tänka på att rutiner införs vid 
dokumentation för att den lättare ska upprätthållas. Dokumentationen skedde dagligen 
för att lättare få fram ett bra resultat. Vid samtliga aktiviteter användes 
dokumentationsformer som fältanteckningar, film och foto. I aktiviteten Turf användes 
även ljudinspelning som en dokumentationsform då aktiviteten gör att barnen hela tiden 
är fysiskt aktiva. På så sätt kunde vi samla in och analysera samtalen mellan de barn 
som turfade tillsammans. I aktiviteterna iMovie och Charader användes informella 
samtal utöver fältanteckningar, film och foto. Videobloggen var tänkt att barnen skulle 
få använda vid varje aktivitet för att dokumentera vad de tyckte och tänkte om de olika 
aktiviteterna. På grund av tidsbrist och barn som gick hem tidigt användes videobloggen 
endast till aktiviteten Turf. 

5.5 Steg 5 – Reflect (Resultat) 
Vårdnadshavare till 30 barn hade svarat och godkänt att deras barn fick delta i 
utvecklingsarbetet. Sammanlagt deltog 22 stycken vilket vi ansåg vara en bra 
uppslutning. Alla barnen deltog dock inte vid varje aktivitet utan var med på det dem 
tyckte verkade roligt. Veckoplaneringen av utvecklingsarbetet fick korrigeras då första 
veckan bestod av ett påsklov som innebar att det inte var många barn på fritidshemmet. 
Det ledde till att ett beslut fick tas om att korta ner perioden till fyra veckor istället för 
fem. Det här resulterade i att aktiviteten Turf blev en vecka färre än vad som var tänkt 
och den film barnen skulle skapa för att dokumentera hur varje aktivitet gick till fick tas 
bort. Barnen hade lätt att förstå aktiviteterna och de appar som var i fokus under hela 
projektets gång och hjälpte varandra mycket, det gav oss möjligheten att observera och 
dokumentera mer.  
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Ändring av veckoplaneringen blev följande: 

 Vecka	1 Vecka	2 Vecka	3 Vecka	4 

Dag	
1 

-Introduktion	av	
utvecklingsarbetet 

-Introduktion	
aktivitet	Turf 

Turf 

-Introduktion	
aktivitet	iMovie 

-Nyhetsreportage 

 
Nyhetsreportage 

-Introduktion	
aktivitet	Charader 

 
Charader 

Dag	
2 

 
Turf	 

 

 
Nyhetsreportage 

 

 
Nyhetsreportage 

 

-Visning	av	de	
färdiga	
nyhetsreportagen 

Charader 

Dag	
3 

Turf Nyhetsreportage Nyhetsreportage 

 

Avslutat	projekt 

 
5.5.1 Turf  
Utifrån barnens perspektiv var aktiviteten Turf rolig och fartfylld. I dokumentation från 
videobloggarna berättar de att aktiviteten var kul och att de hade varit fysiskt aktiva. Det 
framkom också att barnen hade börjat tänka på strategier och reflekterade över att de 
hade fått motion. Några barn diskuterade även att de ville turfa i fortsättningen. 

Roligt och bra 

Videoblogg 1 

Fredrik - Jag tyckte turfing var jätteroligt och det var första gången jag gjorde det. 
Ville - Samma här, det var såå kul! 
Fredrik - Det roligaste var när jag höll på att bli lite galen på Ville när han skulle knyta skon för 
att det var en zon som var ledig som vi tänkte ta. 

Videoblogg 2 

Elliot - Jag tyckte det var skitbra! 

Videoblogg 3 

Sabina - Jag tyckte att det var superkul! 
Ellinor - Jag vill göra det fler gånger. 
Sabina - Jag vill göra det fler gånger också. Det är som geocashing liksom och då får man 
springa och sånt... 
Ellinor - Turf får 5 av 5! 

Videoblogg 4 

Anna - Jag tyckte att det var väldigt kul men man blev dock väldigt andfådd men jag känner att 
jag vill rekommendera väldigt många andra att göra det här, för Turf, asså.. Det var bara jättekul. 
Man är ute och springer men man har fortfarande teknik.. Eller vad man ska säga, man har 
teknik och springer ute samtidigt. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara men jag tyckte att det 
var jättekul. Man kan göra det på fritiden liksom. Det här kommer jag göra fler gånger för jag 
älskade verkligen det här. 
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Vi analyserar deras kommentarer om att de även tyckte att det var roligt att få vara 
fysiskt aktiv.	Flickan som pratar i videoblogg 4 försöker förklara att hon tyckte det var 
extra roligt att få använda digitalt verktyg i aktiviteten samtidigt som hon var fysiskt 
aktiv.  

______________________________________________________________________ 

Taktik och strategi 

Videoblogg 1 

Fredrik - Vi hade en liten annan taktik än de andra. De försökte erövra nya zoner medan vi tog 
de som inga andra hade tagit förut. 
Ville - Fast vi tog några som ingen hade tagit förut… 

Videoblogg 2 

Erika - Alltså, de andra hann oftast före oss för de började springa åt rätt håll före oss, och sen så 
hade de tagit exakt samma som vi tänkte ta, fast precis före oss, så det har inte gått jättebra men 
vi fick typ 1025 nånting… 

Barnen reflekterade över att det går att använda en viss strategi där de kan tänka och 
planera sin väg för att lättast kunna ta över flest zoner.	
________________________________________________________________________________________ 

Rörelse och motion 

Videoblogg 1 

Ville - Det var väldigt jobbigt att springa fram och tillbaka tyckte jag, men det var väldigt 
mycket motion och nyttigheter. 

Videoblogg 3 

Ellinor - Man fick springa så här att man nästan tappar andan. 
Sabina - Jag ska ladda hem den här på iPaden. 
Sabina - Då får man vara ute och så, det är roligt. Det jag tyckte var svårt var att man skulle 
springa så mycket men det var jättekul. 
Ellinor – Jag ska ladda hem den här också. 

Barnen reflekterade över att de hade varit aktiva fysiskt, samt att aktiviteten innehöll 
mycket motion.	
______________________________________________________________________ 

Barnen hade inga problem att förstå appen och aktivitetens syfte och kunde utföra 
aktiviteten utan vår hjälp. Under tiden barnen turfade var ljudinspelningsappen AVR 
igång, de ljudfilerna har analyserats. Det framgick att barnen kommunicerade mycket 
med varandra under aktiviteten, bland annat diskuterade de om vilken zon de skulle ta 
och hur de snabbast skulle komma dit. Vid några tillfällen hade de svårt att komma 
överens om vilken zon de skulle ta, men löste problemet snabbt. När de sprang mellan 
zonerna stannade de upp emellanåt för att titta på GPS:en om de sprang åt rätt håll och 
hjälptes åt att hitta rätt. Det blev tydligt att aktiviteten fort blev en tävling mellan barnen 
om vem som kunde ta flest zoner, då barnen skrek av lycka så fort de hade tagit över en 
zon. Något som även framgick tydligt i ljudfilerna var att barnen sprang mycket och 
blev andfådda, vilket är positivt då det var det som var syftet med aktiviteten. 

Barnen som deltog svarade på en ny enkät (se bilaga 3) med samma frågor som den 
första. Den enda skillnaden på den andra enkäten var att den innehöll en slutfråga, där 
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barnen på en skala skulle ange hur mycket de hade varit i rörelse under aktiviteten. Vi 
valde att ha två likadana enkäter för att kunna jämför om de hade utvecklat nya 
förmågor eller har fått nya erfarenheter från aktiviteten Turf. Vi ville även se om syftet 
med utvecklingsarbetet uppnåddes genom att kombinera rörelse med det digitala 
verktyget iPad, samt om de mål från styrdokumenten som valdes att kopplas till 
utvecklingsarbetet blev uppnådda. Den insamlade kvantitativa datan visade att de 18 
barn som deltog i Turf ansåg att de hade fått erfarenhet av aktiviteten. Samtliga barn 
ansåg att de kan använda en GPS och förstå dess funktion. Nio barn ansåg att de hade 
fått lite erfarenhet av appen Turf, de andra nio barnen ansåg att de hade fått mycket 
erfarenhet av appen. 

 

Slutfrågan som innehöll en skala från 1-7 där 1 representerar att de har varit lite i rörelse 
och 7 representerar att de hade varit mycket i rörelse, framgick det att alla barnen ansåg 
att de hade varit i rörelse mellan 6-7 på skalan. Aktiviteten observerades även utifrån ett 
barnperspektiv när barnen turfade. De observationerna samt dokumentationerna från 
film och ljudinspelning visade att barnen var i rörelse genom hela aktiviteten.  

Målen för aktiviteten var följande: 

• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande,  

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang 
• att orientera sig i närmiljö och enkla kartors uppbyggnad,  

(Skolverket, 2011, s.14, 40-41) 

Utifrån kvantitativ och kvalitativ data visar resultaten att barnen har använt modern 
teknik för lärande genom att lära sig hur en GPS används, samt hur de med hjälp av 
GPS:en kunde orientera sig i närmiljö. Genom aktiviteten Turf rörde barnen sig allsidigt 
runt om på skolgårdens miljö. 

Övriga resultat som har uppstått är att ett flertal barn har börjat turfa på fritiden. De 
barnen kom fram till oss och berättade att de hade turfat hemma. Några av barnen valde 
dessutom att turfa istället för att arbeta med appen iMovie en dag. En av pedagogerna på 
fritidshemmet hade även sett en elev på sin fritid springa runt med sin mobiltelefon och 
turfat. Vi analyserar det genom att aktiviteten ligger i barns intresse, vilket gör att valet 
av aktiviteten även kan ses utifrån barns perspektiv. Personalen på fritidshemmet såg 
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Turf som en positiv och rolig aktivitet för barnen. En av pedagogerna började tänka på 
hur aktiviteten kunde utvecklas vid fortsatt arbete i verksamheten, han uttalade följande: 

“Det ser jätteroligt ut, man skulle kunna utveckla aktiviteten till att de ska hitta ledtrådar också vid varje 
zon de tar över. Det kan till exempel ligga en bokstav i varje zon som sedan ska bilda ett ord, typ 
KALAS. När de har samlat alla bokstäver får de komma tillbaka in i lokalen så har vi dukat upp ett bord 
med gott fika…” 

Utifrån barnens tankar från videobloggarna och pedagogens åsikt gör vi en generell 
slutsats om att Turf är en aktivitet som går att använda i ett pedagogiskt syfte, samt att 
alla barn ser aktiviteten som en positiv upplevelse. Aktiviteten Turf kan hjälpa 
motivationen till att gå ut och röra på sig, samtidigt som barnen i ett informellt lärande 
använder digitalt verktyg. I det informella lärandet hävdar vi att barnen ser aktiviteten 
mer som en lek och inte tänker på att de har fått med sig nya kunskaper och förmågor 
från det digitala verktyget och dess tillhörande app. Möjligheten gavs till att de fick 
reflektera över sina nya lärdomar när de svarade på den andra enkäten och på så sätt kan 
de ha blivit medvetna om sitt lärande. 
 
5.5.2 iMovie  
I dokumentation från informella samtal med barnen, samt utifrån egna observationer i 
aktiviteten, var iMovie en lärorik och rolig aktivitet ur barnens perspektiv. Aktiviteten 
krävde mycket samarbete och barnen var kreativa vid sitt arbete med nyhetsreportagen. 
De skapade mikrofoner av material som fanns på fritidshemmet och skrev manuskript 
till de olika teman de hade valt. I de informella samtalen framgick det att barnen tyckte 
det var roligt att intervjua varandra på fritidshemmet. Att klippa samt lägga till effekter i 
nyhetsreportagen var också något som de ansåg vara roligt. Barnen berättade följande: 

Samtal 1 

Sabina – Asså det var svårt med redigeringen, men asså jag visste inte riktigt hur man kunde 
göra. 
Anna – Det var lätt att göra ett nyhetsreportage.      
Sabina – Man rörde på sig när man skulle filma när man gick runt så det var jättekul. 

Samtal 2  

Alice – Det är roligt med iMovie men det är lite klurigt vad man ska komma på att säga. 

Samtal 3  

Ville – iMovie projektet är kul och lite svårt. Det roligaste är att göra filmer. Och göra effekter. 
Hedvig – Det är jättekul med iMovie. Att vara med i filmer och att filma är det roligaste. 

Utifrån observationer kunde vi se hur barnen spann vidare på varandras idéer och att de 
hade roligt när de var aktiva med appen. Några barn ville arbeta med projektet även 
utanför utvecklingsarbetets tidsramar. Det tolkas som ett positivt resultat av aktivitetsval 
utifrån ett barns perspektiv.  

Den kvantitativa datan (se bilaga 3) visade att de sju barn som hade lite erfarenhet samt 
ingen erfarenhet alls av appen ansåg att de hade fått mer erfarenhet. Vid frågan om de 
ansåg att de hade varit i rörelse med det digitala verktyget svarade barnen olika. Den 
generella siffran barnen svarade var 5 på skalan från 1-7. Anledningen till att barnen 
svarade olika kan vara för att grupperna spelade in sina nyhetsreportage på olika sätt. En 
av grupperna hade ett tema om en försvunnen flicka och de sprang mycket i sitt 
reportage. En annan grupp var mer stillsamt aktiva medan en tredje grupp tänkte mer på 
att nyttja skolmiljön runt omkring till sina teman. Vid slutproduktionen av gruppernas 
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nyhetsreportage jämförde vi pedagoger barnens resultat. Det var en tydlig skillnad på 
den grupp som hade mycket erfarenhet av appen sedan tidigare, jämfört med de grupper 
som hade mindre erfarenhet eller ingen erfarenhet alls. De barn som hade mer 
erfarenhet av appen använde effekterna på ett annat sätt, samt använde funktionerna mer 
komplicerat. De andra barnen lekte mer med effekterna som gjorde att deras resultat 
blev mer som ett roligt nyhetsprogram än ett verklighetsbaserat program. 

Målen för aktiviteten var följande: 

• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande,  

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang 
(Skolverket, 2011, s.14, s.40) 

 
I utvecklingsarbetet kunde vi utifrån kvantitativ och kvalitativ data sammanställa att 
barnen använde det digitala verktyget för skapande och lärande. De var skapande 
genom att skapa ett nyhetsreportage, samt lärande i appens innehåll och funktioner. 
Aktiviteten bidrog även till samarbete. Den kvalitativa och kvantitativa datan visade ur 
barnens perspektiv att de hade rört sig allsidigt genom att de hade gått runt i skolans 
olika miljöer när de spelade in sina nyhetsreportage. 
  
5.5.3 Charader 
Aktiviteten Charader observerades ur ett barnperspektiv och framstod som en livlig och 
lustfylld aktivitet då barnen skrattade mycket och var i rörelse. De förstod snabbt hur 
appen fungerade. Det fåtal gånger som de bad om hjälp var då det kom upp ett ord eller 
en bild de inte kände till. I ett informellt samtal med två flickor berättade de följande:  

Sabina- Det var roligt att man kunde ta kort så man såg vad man gjorde. 
Anna- Det var svårt när man satt med iPaden mot pannan och skulle se vad ens kompisar gjorde. 

Barnen berättade att de tyckte att det var svårt att hålla iPaden mot pannan för att kunna 
se vad de andra deltagarna gestikulerade, iPaden var stor och klumpig att hålla. Det här 
var även något som observerades att fler barn hade svårigheter med. Vi analyserar det 
på ett sätt om att appen Charader möjligen bör användas på mindre digitala verktyg som 
till exempel iPad-mini eller mobiltelefoner för en lättare användning. 

I den insamlade kvantitativa datan (se bilaga 3) framstod det att majoriteten av de nio 
barn som deltog ansåg att de hade varit i mycket rörelse under aktiviteten. Sju barn 
svarade 7 på skalan från 1-7, och två av barnen svarade 5. Samtliga barn svarade att de 
hade fått mycket erfarenhet och kunde använda appen utan problem. 

Efter avslutad aktivitet fortsatte många barn att leka Charader på fritidshemmet med de 
digitala verktygen. Även barn som inte deltog under utvecklingsarbetet anslöt sig till 
gruppen vilket kan ses som ett positivt resultat ur barnens perspektiv i valet av aktivitet.  

Målen för aktiviteten var följande: 

• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande,  

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang  
(Skolverket, 2011, s.14, s.40) 

 
Utifrån  kvantitativ och kvalitativ data visar resultaten att barnen har genom det digitala 
verktyget varit lärande genom att kommunicera med varandra med kroppspråk. I deras 
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gestikuleringar förmedlade de ord och bilder. Barnen var i rörelse då kroppen användes 
som kommunikationsmedel. 
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6 Diskussion och analys  
I det här kapitlet diskuteras och analyseras de olika stegen från modellen som studien är 
byggd på, samt kopplas till tidigare forskning. Pedagogiska implikationer och förslag på 
nya forskningsfrågor framställs. 
 
6.1 Steg 1 – Reflect (Nulägesanalys) 
Utifrån tidigare verksamhetsförlagd utbildning visade det sig att barnen på 
fritidshemmet gjorde samma aktiviteter på iPaden varje dag och blev ofta stillasittande. 
Det här ledde till att syftet med arbetet att kombinera digitala verktyg med rörelse 
utifrån barns perspektiv och ett barnperspektiv uppstod.  

Personalen hade inga större kunskaper om hur det går att arbeta med digitala verktyg i 
verksamheten sedan tidigare. De var heller inte insatta i vad barnen gjorde när de 
använde digitala verktyg på fritidshemmet, där av försökte vi även att involvera dem i 
utvecklingsarbetet. Linderoth (2014) hävdar att det av vikt att pedagogerna sätter sig in i 
hur de olika spelen fungerar för att kunna använda det i ett utbildningssyfte. 
Utvecklingsarbetet har gett personalen kunskap om hur det går att använda tre olika 
appar till tre olika aktiviteter i ett lärandesyfte, samt öppnat upp för nya idéer för ett 
fortsatt arbete med digitala verktyg i verksamheten. 
 
6.2 Steg 2 – Plan (Planering)  
Vid veckoplaneringen av utvecklingsarbetet fanns det vetskap om att aktionen skulle 
starta på ett lov och generellt sett är det färre barn på fritidshemmen. I hopp om att det 
skulle finnas tillräckligt med barn i verksamheten som ville delta, valde vi att starta 
aktionen på lovet. Tyvärr var många barn lediga, vilket gjorde att tidsplanen fick skjutas 
upp och veckoplaneringen fick ändras. Det här ledde till att en aktivitet fick mindre 
tidsram. Valet blev att korta ner aktiviteten Turf då vi visste att det skulle behövas mer 
tid för arbetet med appen iMovie. Aktiviteten Turf uppfattades som den mest intressanta 
aktiviteten både utifrån ett barnperspektiv samt utifrån barnens perspektiv. Tyvärr fick 
inte alla  barn som ville turfa möjligheten till det. Anledningen var för att de barnen inte 
var på plats den veckan som aktiviteten hölls. Hade veckoplaneringen fungerat som den 
först var planerad kunde vi ha fått fler barn som deltog i utvecklingsarbetet. 

Denscombe (2016) antyder att det är av vikt att forskaren ser över sin undersökning så 
att den inte på något sätt inkräktar, berör känsliga frågor eller hotar deltagarna. Vi anser 
att vi har förhållit oss värderingsfria under hela arbetsprocessen.	Med hänsyn mot de 
forskningsetiska principerna har vi arbetat för att skydda elevernas integritet och 
behandlat data konfidentiellt för de som har deltagit i utvecklingsarbetet. Inga uppgifter 
har använts till något annat än till den skriftliga delen av utvecklingsarbetet samt vid 
redovisningstillfällen.  Likväl som att barnen informerades tidigt om de forskningsetiska 
principerna, skickades även brev ut till vårdnadshavarna där bland annat information om 
arbetsinsatser, våra personuppgifter, samt de forskningsetiska principerna stod med. 
Barnen fick frivilligt delta i utvecklingsarbetet och sluta medverka när de ville.  

I planering och förarbete kunde vi noggrannare undersökt fritidshemmets digitala 
verktyg och studerat vilka funktioner de hade. Den miss som skedde var att vi endast 
tog reda på om skolans Wi-Fi sträckte sig utanför skolans väggar, men glömde se efter 
om iPadsen hade simkortsfunktion. Det här ledde till att inköp av simkort och surf var 
onödigt då det inte kom till användning. Istället fick våra personliga iPads och 
mobiltelefoner användas vid aktiviteten Turf som främst krävde åtkomst till internet. 
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6.3 Steg 3 – Act (Aktion)  
Ljung-Djärf (2004) diskuterar hur barnen tar på sig tre olika positioner i ett arbete med 
datorn och anger ägare, deltagare och åskådare som dessa positioner. I 
utvecklingsarbetet kunde de positionerna utmärkas då vissa barn tydligt ville vara den 
som höll det digitala verktyget vid Turf, eller ville vara den som klippte och la till 
effekter i appen iMovie. Den positionen beskriver Ljung-Djärf som ägare. De andra 
barnen var deltagare, de var med och diskuterade och kom med idéer på hur de skulle gå 
vidare med momenten. Elever som höll sig till positionen åskådare höll sig mest i 
bakgrunden men visade ändå intresse för att vara med. Vi kunde även observera att 
elever som inte deltog i utvecklingsarbetet höll sig som åskådare.  

Folkesson (2009) hävdar i sin studie hur datorer kan öka engagemang och samarbete 
bland barn. Det i sig kan tendera att locka fram glädje då faktorer som samspel och 
gemenskapskänsla ökar vid samarbetsprocesser. I den här studien framträdde de 
tendenser som Folkesson argumenterar för. I de samtliga aktiviteterna fanns det en 
positiv och livlig stämning bland barnen, alla barn som deltog var engagerade och 
samarbetade med varandra. Ljung-Djärf (2004) anser att kommunikationen bland 
barnen kan visa sig tydligare i ett arbete där datorer är involverat (a.a). Barnen i studien 
diskuterade och hjälpte varandra oavsett om de var i samma grupp eller inte, men det 
förekom även situationer där barnen inte var överens om vissa saker.  

Ur barns perspektiv fick barnen själva bestämma vilka aktiviteter de skulle vara med på. 
Det ledde till att det var stor variation på barnen som var med i projektet. Sammanlagt 
deltog 22 barn i projektet, men hur många hade deltagit om vi hade bestämt att barnen 
var tvungna att vara med på alla aktiviteter? Hade det varit fler eller färre barn som 
deltog? Antal barn minskade inför varje ny aktivitet, det här kan bero på att de flesta 
barn hade vetskap om iMovie och Charader sedan tidigare och därför lockade 
aktiviteten Turf mest. Barnen på fritidshemmet hade även börjat gå hem själva direkt 
efter skolan och börjat följa med kompisar hem. Det här kan vara en faktor som 
påverkade minskningen av barnantalet vid varje aktivitet. Resultatet visade även att det 
deltog fler flickor än pojkar i varje aktivitet. Det här kan ha berott på att fritidshemmet 
hade en stående aktivitet i gympasalen fyra dagar i veckan som lockade många barn att 
delta i, främst pojkar.  

Under aktiviteterna delade barnen in sig själva i grupper, vilket gjorde att de med 
mycket erfarenhet kom i en grupp och de med mindre erfarenhet i de andra grupperna. 
Vi ville från början att de skulle blandas med varandra men eftersom alla barnen inte 
var där alla dagar var det svårt att få till grupperna som vi hade tänkt. Samtidigt fanns 
vetskapen om att de sociala relationerna är starka på fritidshemmet, vilket ledde till att 
vi inte såg några problem med att de fick bestämma grupperna själva då de olika 
grupperna tog hjälp av varandra. Fördelen med att de barn med lite erfarenhet kom i 
samma grupp var att alla fick vara lika delaktiga i skapandet och kunde lära sig av 
varandra. Hade grupperna blandats kunde de barn med mycket erfarenhet tagit över 
skapandet, vilket i sig kunde ha lett till att de barn med mindre erfarenhet inte fick lära 
sig lika mycket som de fick möjlighet till nu. Nackdelen var att de hade svårare att ta sig 
vidare och fick be mer om hjälp vid framförallt redigeringen. 
 
6.4 Steg 4 – Observ (Dokumentation)  
Dokumentationsformerna som valdes under utvecklingsarbetet fungerade generellt sett 
bra. Det uppstod dock vissa mindre hinder med varje dokumentation. Filminspelning 
anser vi fångade upp mest innehåll av kvalitet. Genom att analysera det som spelats in 
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på film kunde vi även analysera barnens kroppsspråk och ansiktsuttryck när de 
diskuterade med varandra under arbetet, eller när spontana frågor ställdes till barnen. 
Det som var negativt med filminspelning var att vissa barn med automatik blev mer 
skygga och vågade inte riktigt uttrycka sig fullt ut när de såg att en kamera var med. 
Fotodokumentationen gick smidigare och det märktes att alla barnen var vana vid den 
typ av dokumentation. Det negativa med foto är att forskaren endast kan utgå från sitt 
eget minne av vad som sades eller hände på bilden, vilket i sig kan leda till att viktig 
information kan gå förlorad. Fältanteckningar fördes efter varje avslutad dag, på så sätt 
fick vi med en helhet av dagen. Det negativa med att föra fältanteckningar är att det inte 
går att skriva ner hela samtal eller innehållsrika händelser som sker. Det är även lätt att 
missa något som kan vara relevant för arbetet under tiden anteckningar görs. 
Videobloggen var utifrån ett barnperspektiv en intressant och populär 
dokumentationsform som uppskattades. I och med att barnen fick sitta inne i ett rum 
utan någon vuxen blev innehållet i diskussionerna under mer avslappande former. Det 
negativa som uppstod med videobloggen var att barnen pratade om mycket annat 
emellanåt och tramsade en del framför kameran. Det här gjorde att det gick åt mycket 
tid till att analysera det som var relevant och innehållsrikt för arbetet.  

I och med att flera olika dokumentationsformer användes i studien anser vi att 
underlaget till resultatet har hög validitet, trots de negativa aspekterna som uppstod eller 
kan uppstå vid varje dokumentationsform. Det som mättes i utvecklingsarbetet var det 
som var avsatt att mätas. Reliabiliteten i resultaten är hög då ett mönster upptäcktes 
utifrån ett barnperspektiv samt utifrån barnens perspektiv. I mätningen av den 
kvantitativa datan jämfördes resultaten som var upprepande, alla barn som deltog i 
utvecklingsarbetet svarade liknande i enkäterna. Den kvalitativa datan som samlades in 
kan stärka tillförlitligheten i den kvantitativa datan. I och med att vår studie noggrant 
beskriver metodval samt de material som har använts kan andra ta del av arbetet och 
göra ett liknande projekt, vilket gör att studien får hög reliabilitet. 
 
6.5 Steg 5 – Reflect (Resultat)  
Enkäterna till studien var utformade på ett sätt så att barnen fick svara på frågor om de 
alla tre apparna. I och med att alla barnen inte medverkade vid alla tre aktiviteter kunde 
ändå en urskiljning av den insamlade kvantitativa datan göras då barnen skrev sitt namn 
på enkäterna. På så sätt kunde vi jämföra erfarenheter och kunskaper utifrån barnens 
perspektiv före och efter utvecklingsarbetet. Hade barnen inte skrivit sitt namn hade det 
blivit svårare att få fram ett resultat som hade haft hög validitet. Vi ställer oss dock 
kritiska till den insamlade kvantitativa datan då barnen inte hade så mycket erfarenhet 
av enkäter. Med den vetskapen satt vi med barnen för att kunna förklara ord eller 
meningar som de inte förstod. 

Aktiviteterna som valdes till utvecklingsarbetet hade i syfte att kombinera rörelse med 
digitala verktyg. Carlsson (2010) framställer att användandet av digitala verktyg uppgår 
till 50 procent av barns fritid. Samtidigt lyfter Statens Medieråd (2015) fram att de 
digitala verktygen allt mer blir vanliga i hemmen (a.a). Det i sig kan relateras till 
stillasittande aktivitet, då Fröberg och Raustorp (2015) antyder att barnen ökar sitt 
stillasittande ju äldre de blir (a.a). I studien kunde vi utifrån ett barnperspektiv se 
tendenser på de barn som deltog att de inte var vana vid aktiviteter i verksamheten som 
innehöll den form av rörelse, några barn var inte vana vid fysisk aktivitet överlag. Den 
slutsatsen grundas på utifrån tidigare observationer på barnens aktivitet på 
fritidshemmet, där stillasittande oftast förekom oavsett vad barnen gjorde. Utifrån 
barnens perspektiv kan vi även analysera att de inte var vana vid fysiskt aktivitet, då de 
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berättade i videoblogg och vid personlig kommunikation om hur roligt de tyckte det var 
att få vara aktiv i rörelse. 

Szczepanski (2014) påvisar att barn behöver lärandesituationer som är varierande då 
barnen idag är mer stillasittande (a.a). Utifrån de dokumentationer som har genomförts 
under utvecklingsarbetet anser vi att målen för utvecklingsarbetet har kopplats samman 
i varierande lärandesituationer. Ur barnens perspektiv har samtliga barn har 
dokumenterat att de har varit fysiskt aktiva vid varje aktivitet. Utifrån ett barnperspektiv 
har barnen varit fysiskt aktiva under processens gång. Samtidigt har vi från ett barns 
perspektiv utgått från deras intresse för de digitala verktygen och skapat aktiviteter som 
har legat i deras intresse. 

Vi har analyserat att de digitala verktygen har varit betydelsefullt på flera sätt för barnen 
genom olika villkor och olika mål. För vissa barn har det varit betydelsefullt genom att 
de innan inte har använt digitala verktyg. Utifrån enkäterna fanns det två barn som 
svarade att de aldrig använde digitala verktyg varken hemma, i skolan eller på 
fritidshemmet. För andra barn har det varit betydelsefullt för att de har fått mer kunskap 
om det digitala verktyget och för några andra barn har det varit betydelsefullt då de 
tillhörande aktiviteterna låg i deras intresse. 

6.6 Didaktiska implikationer  
Utvecklingsarbetet var format utifrån den verksamhet vårt fritidshem hade, men det 
säger inte att det inte skulle fungera i andra verksamheter. För att starta ett sådant här 
projekt gäller det bara att det finns tillgång till ett antal iPads och att det finns ett 
intresse för IKT.  Vid fortsatt arbete av utvecklingsarbetet i verksamheten skulle det 
kunna anordnas fler aktiviteter som kombinerar digitala verktyg med rörelse. Exempel 
på aktiviteter kan vara Geocaching, QR-koder eller musikvideos.  

Kritisk granskning 

Om någon skulle vilja utföra ett liknande projekt är det en del saker som bör tänkas på.  

• Undersök så att de digitala verktygen har simkortsfunktion. 
• Se till så att zonerna för aktiviteten Turf är tillräckligt stora. 
• Gå igenom apparnas funktioner och finesser innan barnen får använda dem. 
• Extra kostnader kan tillkomma som t.ex. appar, surf och skydd för digitala 

verktyg. 

Vetskapen finns att många pedagoger undviker att använda digitala verktyg, då det kan 
finnas osäkerhet hur de fungerar och hur det går att använda dem i undervisningsyfte. 
Johansson (2008) hävdar att de flesta lärare får vidareutbilda eller skaffa sig kunskap på 
egen hand, vilket vi tror kan vara en faktor till att just pedagoger väljer andra aktiviteter 
framför digitala verktyg. Enligt Löfving (2012) anser även många pedagoger att digitala 
verktyg har negativa aspekter på barnens sociala omgivning, samt att det gör barnen 
stillasittande. Det i sig kan vara en faktor varför pedagoger väljer bort ett arbete med 
digitala verktyg. 

Risk vid ett arbete med digitala verktyg som tillåter internetanslutning är att pedagoger 
inte kan ha full kontroll eller övervaka vad barnen gör, eller veta vilka webbsidor de går 
in på. I ett arbete med digitala verktyg krävs det bakomliggande kunskap om eleverna 
för att vara säkrare på att barnen inte missköter dessa på något sätt. 
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6.7 Nya forskningsfrågor  
Den modell för aktionsforskning som den här studien har byggts på har lett oss till nya 
eventuella forskningsfrågor. Digitala verktyg kan användas till många områden och 
även underlätta för lärare att dokumentera. Det hade varit intressant att se hur andra 
pedagoger arbetar med digitala verktyg kombinerat med undervisning i ett mer 
ämnesinriktat område, och vilka positiva respektive negativa resultat som kan framstå 
med det. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Missivbrev  
Till vårdnadshavare på fritidshemmet XXX 
 
Vi går grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem och är inne på vår sista 
termin. Det här innebär att vi ska skriva examensarbete och har bestämt oss för att 
genomföra ett utvecklingsinriktat arbete på fritidshemmet XXX mellan veckorna 13-17. 
 
Informationskravet: Vårt mål är att utveckla iPad-användningen i ett 
lärandesyfte.                                                                                                                         
                        
Vi kommer att dokumentera utvecklingsarbetet genom att föra fältanteckningar vid 
såväl observationer som informella samtal. Dokumentationen kommer också att ske 
med hjälp av film och fotografering. Barnen kommer också att få möjlighet att delta i en 
videoblogg. 
 
Nyttjandekravet: Insamlad data kommer endast att användas till forskningsändamål och 
kommer att publiceras i vår skriftliga del av utvecklingsarbetet, samt vid 
redovisningstillfällen i vår examination.  

Konfidentialitetskravet: Vi kommer behandla all data konfidentiellt 
(dokumentation/intervjuer etc.) Det här innebär att ert barn får ett påhittat namn i vår 
studie, samt att andra personuppgifter inte kommer att redovisas. Datamaterialet 
kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del av detta.  
 
Samtyckeskravet: Utvecklingsarbetet är frivilligt att delta i och barnet har när som helst 
rätt att avbryta sin medverkan. 
 
Det är av vikt att NI vårdnadshavare skriver under brevet och skickar med det tillbaka 
till skolan senast torsdag den 10/3-16. Annars kommer ert barn inte att kunna delta i 
utvecklingsarbetet. Detta är på grund av att vi måste ha er underskrift och godkännande 
utifrån de forskningsetiska principerna som vi har kursiverat ovan. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anita Gustafsson             Rebecka Hamn 
0768916395                         0731547810 
ag222re@student.lnu.se             rh222ez@student.lnu.se 
 

 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mitt barn får delta i utvecklingsarbetet        Ja                    Nej  
 

Mitt barn får filmas/fotograferas        Ja           Nej  
 
Om ni inte vill att ert barn visas på film eller fotografi kommer vi att ta hänsyn till detta och klippa bort 
barnet ur filmen eller fotot. 
 



  
 

II 

Vårdnadshavare underskrift 

______________________________________________________________________ 
 
Barnets namn 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
  



  
 

III 

Bilaga 2  Enkät 1 
Enkät 1 
En undersökning gällande barns erfarenheter av iPad och apparna Turf, iMovie samt 
Charader 

 
Förnamn______________________________ 
 
Efternamn_____________________________ 
 
Ålder_______ 

 
Ringa in det svar som du anser stämmer in på dig 
 
Vad har du för erfarenhet av iPad? 

Ingen alls       Lite        Ganska mycket              Mycket 

 
Använder du iPad hemma? 
 
Aldrig         1-2 dagar i veckan         Flera dagar i veckan      Varje dag 
 
 
Vad brukar du göra när du använder en iPad? 
 
Surfa 
 
Vilka sidor surfar du på? 
_____________________________________________________________________ 
 
Spela spel 
 
Vilka spel spelar 
du?__________________________________________________________________ 
 
Annat?________________________________________________________________ 
 

Vad mer kan du göra med en iPad?  
 
Ta kort             Osäker    Ganska säker           Säker 
 
Filma             Osäker          Ganska säker           Säker 
 
Redigera bilder    Osäker     Ganska säker           Säker 
 
Något annat du kan 
göra?__________________________________________________ 



  
 

IV 

 
 
Använder du iPad i skolan eller på fritidshemmet?  
 
Nej             Ibland               Ja 
 

Vad har du för erfarenhet av appen Turf?    
 
Ingen alls        Lite             Mycket 
 
 
Hur många gånger har du turfat? 

Aldrig    Ibland     Ofta 
 

Vet du vad en GPS är? 
 
Nej      Osäker       Ja 
 
 
Vet du hur man använder en GPS? 
 
Nej      Ja 
 

Vad har du för erfarenhet av appen iMovie?   
 
Ingen alls        Lite           Mycket 
 

Vad brukar du göra på iMovie? 
 
Svar:__________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Vet du vad Charader är?  
 
Ja              Nej 
 
 
Vad har du för erfarenhet av appen Charader?   
 
Ingen alls          Lite         Mycket 
   



  
 

V 

Bilaga 3  Enkät 2  
Enkät 2 
En undersökning gällande barns erfarenheter av iPad och apparna Turf, iMovie samt 
Charader 
 

Förnamn______________________________ 
 
Efternamn_____________________________ 
 
Ålder_______ 

 
Ringa in det svar som du anser stämmer in på dig 
 
Vad har du för erfarenhet av iPad? 

Ingen alls       Lite        Ganska mycket              Mycket 

 
Använder du iPad hemma? 
 
Aldrig         1-2 dagar i veckan         Flera dagar i veckan      Varje dag 
 
 
Vad brukar du göra när du använder en iPad? 
 
Surfa 
 
Vilka sidor surfar du på? 
_______________________________________________________________ 
 
Spela spel 
 
Vilka spel spelar 
du?_____________________________________________________________ 
 
Annat?________________________________________________________________ 
 

Vad mer kan du göra med en iPad?  
 
Ta kort             Osäker          Ganska säker           Säker 
 
Filma             Osäker          Ganska säker           Säker 
 
Redigera bilder    Osäker     Ganska säker           Säker 
 
Något annat du kan 
göra?__________________________________________________ 



  
 

VI 

 

Använder du iPad i skolan eller på fritidshemmet?  
 
Nej             Ibland               Ja 
 

Vad har du för erfarenhet av appen Turf?    
 
Ingen alls         Lite             Mycket 
 
 
Hur många gånger har du turfat? 

Aldrig       Ibland       Ofta 
 

Vet du vad en GPS är? 
 
Nej     Osäker       Ja 
 
 
Vet du hur man använder en GPS? 
 
Nej     Ja 
 

Vad har du för erfarenhet av appen iMovie?   
 
Ingen alls        Lite           Mycket 
 

Vad brukar du göra på iMovie? 
 
Svar:__________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Vet du vad Charader är?  
 
Ja              Nej 
 
 
Vad har du för erfarenhet av appen Charader?   
 
Ingen alls          Lite         Mycket 
 

 



  
 

VII 

Slutfråga 

Ringa in ditt svar på en skala från 1-7 där 1 är lägst och 7 är högst 
 
Hur mycket anser du att du har varit i rörelse när du har använt appen Turf? 
 
Inget alls ←                                                                                             →Jättemycket 
 
      1            2             3               4                5                 6                7 
 

Hur bra anser du att du kan använda appen Turf?  
 
Inte alls ←                                                                                             →Utan problem 
 
      1            2             3               4                5                 6                7 
 

Hur mycket anser du att du har varit i rörelse när du har använt appen iMovie?  
 
Inget alls ←                                                                                              →Jättemycket 
 
        1            2             3               4                5                 6                7 
 

Hur bra anser du att du kan använda appen iMovie?  
 
Inte alls ←                                                                                              →Utan problem 
 
      1            2             3               4                5                 6                7 
 
Hur mycket anser du att du har varit i rörelse när du har använt appen 
Charader?  
 
Inget alls ←                                                                                              →Jättemycket 
 
        1            2             3               4                5                 6                7 

Hur bra anser du att du kan använda appen Charader? 
 
Inte alls ←                                                                                               →Utan problem 
 
      1            2             3               4                5                 6                7 
 


