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Digitalisering på fritidshemmet 

En kvalitativ studie om elever och fritidslärares uppfattningar om surfplattor i 

fritidshemsverksamheten 

Digitalization at the leisure center  

A qualitative study of pupils and recreational school teachers perceptions of tablet computers in 

school-age educare 

Antal sidor: 32 

Syftet med studien är att undersöka elevers och fritidslärares uppfattningar om surfplattor i den 

pedagogiska verksamheten i fritidshem. 

• Hur beskriver fritidslärarna och eleverna användandet av surfplattan i fritidshemmet? 

• Hur uppfattar och värderar fritidslärare och elever användningen av surfplattor i 

fritidshemmets pedagogiska verksamhet? 

Studien är kvalitativ och har en fenomenologisk utgångspunkt. Semistrukturerade intervjuer har 

genomförts med fyra elever och sex fritidslärare.  

Resultatet visar att eleverna och fritidslärarna uppskattar surfplattan i verksamheten. Detta 

framkommer i resultatet där det beskrivs att surfplattan kan användas både i ett socialt samt lärande 

syfte genom att eleverna kan använda den tillsammans och därmed utveckla kompisrelationer. 

Genom att eleverna får använda pedagogiska läroappar och spel på surfplattan så bidrar detta även 

till en personlig kunskapsutveckling. 
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1. Inledning 

Surfplattan är ett digitalt verktyg som vi har upplevt blivit populär i både samhället och den 

pedagogiska verksamheten i skolan och fritidshemmet, men eftersom det är ett relativt nytt inslag 

i skola och fritidshem så finns det inte någon omfattande forskning inom området. Under våra 

VFU-perioder samt de tidigare mötena med arbetslivet så har vi upplevt att surfplattan använts i 

skola samt fritidshem med syftet att användas som ett lärande verktyg. Det vi har uppmärksammat 

är att användningsområdena skiljt sig åt från de olika skolorna. Vi är intresserade av hur surfplattan 

används mer specifikt i fritidshemmet. Hur använder fritidslärare och elever egentligen detta 

verktyg? Och hur påverkar surfplattan undervisningen i fritidshemmet? Denna studie fokuserar på 

surfplattans användningsområde och betydelse i fritidshemsverksamheten då det är ett område 

som inte är så utforskat men som är aktuellt och ligger väl i tiden då samhället har utvecklats och 

med det även skolan och fritidshemmet. Denna utveckling har legat till grund för den revidering 

av läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet som gjordes 2017. Vi har båda 

erfarenhet av surfplattor i skola och fritidshem genom tidigare vikariat samt under 

verksamhetsförlagdutbildning (VFU). Vår bild av surfplattor är att de ofta används i skolans 

ämnesundervisning eftersom det finns ett flertal pedagogiska appar inom olika ämnesområden 

som är till stöd för elevernas kunskapsutveckling. Vår erfarenhet av hur surfplattor används i 

fritidshemmet är att de ofta används för att spela olika spel med varierat syfte eller att de använder 

webbplatser så som Youtube för att lyssna på musik eller titta på videor. Kompetensen och synen 

på användandet av surfplattor från fritidslärarna har vi upplevt splittrad då en del skolor arbetat 

mer med dessa digitala verktyg och en del mindre. Intresset av surfplattor och den digitala 

utvecklingen av skolan ligger oss varmt om hjärtat då vi var bland de första eleverna som vuxit 

upp med digitaliseringen. Det är en stor del av vår vardag och något som vi utnyttjar dagligen. Så 

därför känner vi fortfarande att vi har stor nytta av de digitala kunskaper som vi förskaffade oss 

under vår egen skolgång. Vi har också arbetat med surfplattor och andra digitala hjälpmedel under 

våra VFU - perioder. Därför är det då intressant att som i rollen av forskande student undersöka 

detta vidare. När man själv gick i skolan så var det nästan som en höjdpunkt ifall man fick lägga 

ifrån sig sina skolböcker för att få en stund vid en dator och spela ett spel. Nu har vi uppfattningen 

att det är betydligt vanligare att få tid och möjlighet till detta som för oss var något extra. Det är 

då intressant att i föreliggande studie undersöka elevers och fritidslärares uppfattningar om 

surfplattor i fritidshemsverksamheten.  
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2. Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs återkommande begrepp i studien samt vad styrdokumenten skriver om 

digitalisering i fritidshemmets verksamhet. Ett avsnitt om tidigare forskning kommer även beröras 

i detta kapitel som är hämtad ifrån förskolan- och grundskolans verksamheter. Studiens teoretiska 

utgångspunkt tas även upp i detta kapitel. 

2.1 Begreppsbeskrivning 

Surfplatta – En surfplatta är en handhållen dator med pekskärm.  

Appar – Är en förkortning för ordet applikationer. Applikationer är en programvara för 

exempelvis en mobil eller i detta fall en surfplatta. Apparna kan exempelvis vara spel, 

chatprogram, mailprogram eller fungera som mediaspelare. 

Digitala verktyg – Digitala verktyg är ett samlingsbegrepp för tekniska hjälpmedel. Exempel på 

olika digitala verktyg kan vara en surfplatta, en dator, en projektor eller en smartboard. 

Fritidslärare - Med begreppet fritidslärare menar vi den utbildade personal som arbetar på 

fritidshem. Personalen ska då ha erlagt en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i 

fritidshem eller motsvarande. 

Digitalisering – Med detta uttryck syftar vi på den digitala utvecklingen i samhället och skolan. 

IT – Är en förkortning för ordet informationsteknik som är ett begrepp som samlar möjligheter 

för exempelvis datateknik. 
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2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs statistik och tidigare forskning kring hur IT samt digitalisering har växt 

fram i världen och i samhället.  

2.2.1 Samhällets digitalisering 

I samhället har digitaliseringsprocessen snabbt gått framåt och där har Internet fått en betydande 

roll. Mycket i samhället är numera beroende utav de digitala nätverken som har blivit oumbärliga 

för vissa grundläggande samhällsfunktioner. Exempel på sådana användningsområden är sociala 

nätverk, handel eller nyhetsförmedling (Larsson, 2014). I Sverige har internetanvändningen ökat 

bland befolkningen från cirka två procent 1995 till 89 procent 2012 (Findahl, 2012). Från 2012 till 

2017 har användandet ökat ytterligare till cirka 95 procent. Bland användarna är det många barn 

och ungdomar, och statistik visar att cirka 79 procent av barn redan i åldern 2-3 år har kommit i 

kontakt med internet. Från åldern 7 år och äldre är siffran så hög som över 99 procent (Davidsson 

& Thoresson 2017).  

2.2.2 Surfplattan 

2010 fick surfplattan ett genomslag i samhället främst genom Apples Ipad som är en slags dator 

med pekskärm som är bärbar. 2012 hade användningen av surfplattan accelererat och ungefär 20 

procent av Sveriges befolkning hade nu tillgång till en sådan (Findahl, 2012). Statistik visar att 

användningen av surfplattor bland Sveriges befolkning har ökat från två procent 2010 till 59 

procent 2015. Den åldersgrupp som mest använde surfplattor 2015 var barn i åldrarna sju till åtta 

år då 92 procent var användare. Statistik kring vad surfplattorna användes till av Sveriges 

befolkning 2015 visar att 42 procent använde dem till att googla eller leta efter fakta, 36 procent 

använde dem till att titta på nyheter, 34 procent tittade på film eller tv, 32 procent spelade spel, 23 

procent använde den till sociala medier och 15 procent till att läsa sin e-post (Findahl & Davidsson, 

2015). Siffror från 2017 visar att tillgången på surfplattor i de svenska hushållen har ökat ytterligare 

till cirka 69 procent och ökar fortfarande. Bland de yngre barnen så är det cirka 80 procent av två 

till treåringarna som använder surfplattor. Bland barn i åldrarna fyra till elva år är det cirka 90 

procent som använder surfplattor regelbundet i vardagen (Davidsson & Thoresson, 2017).  

2.2.3 Digitalisering i form av datorspelande  

Statistik visar att cirka 52 procent av barn i åldern åtta till nio år spelar spel dagligen på Internet, 

och bland barn i åldern tio till elva år är siffran 63 procent (Davidsson & Thoresson, 2017). Falkner 

(2007) belyser datorspelande som en populär sysselsättning bland barn och ungdomar där spel på 

datorer blivit en ungdomskultur, och mellan de som spelar finns en utmärkande social interaktion. 
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Vidare menar forskaren att det finns fördelar med datorspelande som sträcker sig utöver själva 

datorspelandet, och menar att det finns en social och bildande mening. Forskaren har gjort 

tolkningen att i datorspelandet finns en social mening som framgår genom att det krävs samarbete 

och kommunikation vid spelandet, samt att spelarna känner en tillhörighet då de delar ett 

gemensamt intresse. Att spelarna till exempel får använda sin fantasi för att skapa i spelen eller 

tillämpa problemlösning utifrån en karaktärs perspektiv, anses innehålla en bildande mening. 

Forskaren belyser dock att synen på datorspelandet är skiftande då många vuxna upplever en oro 

gällande datorspelande. En del spel innehåller våld och man är oroliga för att ett beroende ska växa 

fram, även stillasittandet är en oroande aspekt menar Falkner (2007). Linderoth (2004) beskriver 

en liknande syn i sin studie och menar att spelandet kan missuppfattas och att barn som spelar, 

ibland använder sig utav vissa uttryck som har en annan innebörd i själva spelet gentemot 

verkligheten. Forskaren menar vidare i sin studie att till exempel ordet ”Jag dog” förekommer i 

spelsammanhang men att det då innebär att man förlorade ett liv i spelet. Men om någon som inte 

är insatt i hur spelet fungerar, hör ordet ”jag dog” upprepade gånger så kan det misstolkas och 

åskådaren kan tro att datorn påverkar den som spelar till att tänka på döden utanför spelet 

(Linderoth 2004). Ljung-Djärf (2004) belyser också den oro som finns och menar att media ibland 

framställer en bild av datorspelande som negativt och att det kan leda till framtida våldsbrott om 

man spelar datorspel med mycket inslag av våld. Forskaren beskriver att datorspelande även 

framställs som en bidragande faktor till övervikt och försämrad hälsa då det är mycket stillasittande 

i samband med detta. Vidare menar forskaren att när datorn används i utbildningssammanhang så 

uppmärksammas den istället på ett mer positivt vis. Genom att använda datorn i undervisningen, 

kan det skapa möjligheter i att erbjuda varierade sätt att lära ut kunskap (Ljung-Djärf 2004). 

2.2.4 Digitaliseringens inom grundskolan 

Digitaliseringsprocessen har pågått i skolan de senaste 20 - 30 åren, den startade långsamt men när 

man fick tillgång till internet i skolan under det tidiga 1990 - talet så började processen att ta fart 

(Hylén, 2011). Skolorna utrustas allt mer med IT-produkter, där datorerna och surfplattorna är de 

verktyg vars förekomst har ökat mest. En rapport från Skolverket (2015) visar att det i grundskolan 

var cirka 1,8 elever per dator 2015, jämfört med tre elever per dator 2011. Nästan alla lärarna i 

grundskolan 2015 hade tillgång till egna datorer till skillnad mot för fyra år sedan då tre av fyra 

lärare hade egna datorer. Surfplattan har slagit igenom då det finns omkring 236 000 surfplattor i 

grundskolan vilket innebär ett snitt på 4,8 elever per surfplatta om man jämför med att det var ett 

snitt på 29 elever per surfplatta för fyra år sedan (Skolverket, 2015). Statistik visar att 

digitaliseringen och Internet har fått en betydande roll i skolan då cirka 37 procent av elever i 

åldern åtta år använder internet till att göra skolarbete. Bland elever i åldern elva år är det ännu 
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flera cirka 88 procent som använder internet till skolarbete (Davidsson & Thoresson, 2017). 

Klerfelt (2013) belyser i sin studie att elever som använder IT i skolan får kunnighet samt 

skicklighet i att utveckla språk, informationsöverföring samt utveckling av sociala kunskaper. 

Vidare menar forskaren att IT påverkar barns medverkande, drivkraft samt engagemang. Parnes 

(2015) beskriver en liknande uppfattning om datorn och forskaren menar att datorn kan användas 

till mer saker än att söka efter fakta och skriva texter. ”Datalogiskt tänkande” är ett begrepp som 

Parnes använder, forskaren menar att datorer kan användas till att behandla data på olika sätt, och 

som en metod för att lösa matematiska eller logiska problem. Forskaren beskriver matematik och 

fysik som exempel på ämnen som detta kan tillämpas i. Där kan datorn användas för att beräkna 

data samt visa olika uttryck av data. Datorn och det ”datalogiska” tänkandet kan också användas i 

bild och musik. I musiken kan det handla om skapande av musik och i bilden kan man använda 

datorn till att skapa bilder genom programmering (Parnes, 2015).  

2.2.5 Digitalisering inom förskolan 

Ljung-Djärf (2004) beskriver pedagogers uppfattningar av datoranvändningen i 

förskoleverksamheten året 2004. Forskaren menar att datorn användes mest i den fria leken där 

barnen i samband med datorn, fick möjlighet att interagera med varandra samt använda datorn 

estetiskt genom att rita. Vidare menar forskaren att barnen använde datorn vid lek och spel både 

tillsammans eller enskilt. I leken och spelen kring datorn fick barnen möjlighet att kommunicera 

med varandra (Ljung-Djärf (2004). Forskaren beskriver att detta sker i förskolan men även med 

annat material och att det kan föras en diskussion kring hur datorn kan jämföras med annat 

material och leksaker i förskolan. Forskaren belyser att pedagogerna agerade olika mot datorn 

jämfört med det andra materialet som till exempel leksaker och att det var vanligt förekommande 

att barnen till exempel behövde tillåtelse för att nyttja datorn. Ofta så var användandet av datorn 

styrt av pedagogerna kring hur och när den skulle användas av barnen, till skillnad mot de andra 

leksakerna i den fria leken på förskolan (Ljung-Djärf, 2004). Klerfelt (2007) beskriver liknande 

uppfattningar om hur datorn kan användas för att påverka samspelet mellan pedagoger och elever. 

Forskaren beskriver en situation där ett barn i sex-årsåldern får skapa en saga på datorn med en 

pedagogs hjälp. Under skapandet av sagan sker ett samtal ”som innehåller stöd för bildspråkigt 

lärande, berättande samt tekniskt vetande” (Klerfelt 2007, s.105). Vidare menar forskaren att 

barnet beskrivs ta lärdom av detta då hen med nöje senare hjälper ett annat barn vid datorn. Barnen 

samtalar med varandra under tiden som det första barnet visar och förklarar hur man kan utforma 

skapandet av sagan på datorn (Klerfelt, 2007). Forskaren belyser händelsens som en möjlighet till 

lärande och att man kan kombinera verktyg samt aktiviteter i en meningsbetydande process. 

Vaughan och Beers (2016) beskriver liknande uppfattningar där surfplattor kan påverka 
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gemenskapen positivt mellan barn i yngre utbildningsålder. Forskarna beskriver att när surfplattan 

användes i undervisningen skapades det en gemenskap mellan eleverna, där även eleverna som 

annars inte brukade vara socialt aktiva, blev aktiva. Vidare menar forskarna att eleverna hjälpte 

varandra genom att visa och förklara saker på surfplattan (Vaughan & Beers, 2017). Malmedal 

(2012) beskriver liknande forskning kring surfplattor inom förskolan som visar att elever oftast 

använder surfplattan tillsammans med sina vänner, vilket forskaren menar leder till social 

samspelsträning där eleverna hjälps åt, resonerar och respekterar varandra. 

Bergman och Fors (2015) belyser i forskning inom förskolan att det sker ett lärande bland de barn 

som använder surfplattor. Forskarna beskriver att barn som fått använda appar på surfplattan med 

fokus på matematik och språkutveckling har resulterat i att barnen har utvecklat matematisk och 

språklig kunskap samt även kollaborativt lärande då de ofta har arbetat i grupp (Bergman & Fors, 

2015). Forsling (2011) belyser att barn i förskolan som använder digitala verktyg får kunskap i att 

behandla information, hämta fram, bedöma, lagra, producera samt kommunicera. forskaren menar 

vidare att detta resulterar i att barnen får använda kreativitet, nyskapande och även utvecklar ett 

etiskt förhållningssätt (Forsling, 2011). 

2.2.6 Sammanfattning av tidigare forskning och statistik 

Den tidigare statistiken och forskningen visar två olika synsätt på digitaliseringen inom 

grundskolan samt förskolan. Flera forskare belyser digitaliseringen positivt och har liknande 

uppfattningar om att spel på datorer och surfplattor i förskolan kan skapa sociala tillfällen, där 

barnen får träna på att utveckla en social gemenskap genom att leka och lära tillsammans (Falkner 

2007; Klerfelt 2007; Ljung-Djärf 2004; Malmedal 2012; Vaughan & Beers 2016). Det framkommer 

också att flera forskare har samma uppfattningar av att datorer och surfplattor kan användas till 

att utveckla olika ämneskunskaper i till exempel matematik, fysik, språk eller estetiska ämnen i 

grundskolan samt förskolan (Bergman & Fors 2015; Klerfelt 2013; Parnes 2015). Ett annat synsätt 

som två forskare har samma uppfattningar om är en negativ bild som framträder runt 

datorspelande, och de menar att det finns en oro kring att spela att spela för mycket. Forskarna 

menar vidare att media ibland lyfter att för mycket datorspelande kan medföra negativa påföljder 

så som fetma, stillasittande och i vissa fall våldsbrott (Djärf 2004; Falkner 2007). 

2.3 Styrdokument 

Användandet av de digitala verktygen har blivit ett återkommande inslag i de centrala målen för 

fritidshem sedan läroplanen reviderades 2017 bland annat under: språk och kommunikation, 

skapande och estetiska uttrycksformer samt natur och samhälle. Skolverket betonar att 
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undervisningen i fritidshemmet ska behandla "digitala verktyg för framställning av olika estetiska 

uttryck" (Skolverket 2017, s.26). Alltså är det relevant för fritidshem att arbeta aktivt med digitala 

verktyg i verksamheten. I fritidshemmet ska det finnas möjlighet till användning av digitala verktyg 

och elever ska även få möjlighet att kunna lära tillsammans med andra elever. Skolverket belyser 

att "undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med 

andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och 

praktiska arbetssätt" (Skolverket 2017, s.24).  I det första kapitlet av läroplanen finns det en central 

beskrivning av digital kompetens: 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen 
påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att 
utveckla sin förmåga att använda digital teknik. (Skolverket, 2017, s.9) 

 

Europaparlamentet beskriver även digital kompetens som en utav de åtta nyckelkompetenserna 

som ska bidra till personliga kompetenser inom områden. Att skaffa sig digital kompetens innebär 

att man ska kunna granska information i samhället och bedöma hur trovärdig samt pålitlig 

informationen är. Det innebär även att eleverna ska kunna använda teknik både på fritiden samt 

senare i arbetslivet för att behandla information eller kommunicera med andra via internet 

(Europaparlamentet, 2006). 

2.4 Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, då syftet med studien är att undersöka elevers 

och fritidslärares uppfattningar av surfplattan, samt deras värderingar av surfplattan som ett digitalt 

hjälpmedel i den pedagogiska fritidsverksamheten. Eftersom fenomenologin fokuserar på hur vi 

människor uppfattar fenomen i vardagen samt vilken mening dessa fenomen har för oss passar 

teorin vår studie. I studien är vi intresserade av fenomenet surfplatta och hur elever och lärare 

uppfattar och använder det digitala verktyget i fritidshem. Fenomenologin är betydelsefull vid 

intervjufrågorna, metoden samt analysen i studien för att delarna ska följa temat med uppfattningar 

och värderingar. 

2.4.1 Fenomenologins grunder 

Filosofen Edmund Husserl (1859–1938) anses vara grundaren till fenomenologin i början 1900 – 

talet och filosofin har därefter fortsatt att utvecklas av filosofen Martin Heidegger till en existentiell 

riktning, och senare även till dialektisk riktning av Maurice Merleau-Ponty samt Jean-Paul Sartre 

(Kvale & Brinkman, 2009). Fenomenologi var först ett område kring medvetande och upplevelse 

men Husserl och Heidegger utökade filosofin så att den också innefattade den mänskliga 
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livsvärlden (Kvale & Brinkman, 2009). Livsvärlden är ett centralt begrepp inom fenomenologin 

och innefattar den verklighet som människan lever i världen men som vi inte reflekterar över utan 

tar för givet i vardagen. Att undersöka människors livsvärld innebär att man använder erfarenheter 

och upplevelser för att få kunskap och begrepp om den verkligheten som vi lever i (Stensmo, 

2002).  Maurice Merleau-Ponty samt Jean Paul Sartre vidgade även områden till att även innefatta 

människans kropp och beteende i historiskt sammanhang (Kvale & Brinkman, 2009). 

Fenomenologisk filosofi beskrivs som läran om ” det som visar sig, det vill säga tingen eller 

händelserna så som de visar sig eller framstår för oss, så som de omedelbart uppfattas av sinnena” 

(Christoffersen & Johanneson 2012, s.113). Att använda fenomenologi i en kvalitativ design 

innebär att man har syftet att berätta om människor samt skildra de erfarenheter och förståelser 

som de har utav ett fenomen. Det innebär även att man vill hitta samt förstå meningen kring ett 

fenomen utifrån en samling utav människor och just därför är mening ett nyckelord i 

fenomenologisk kvalitativ design.  

Målsättningen med att undersöka meningen och förståelsen är att man vill generera en förhöjd 

förståelse kring fenomen i människors livsvärld (Christoffersen & Johannesson, 2012).  ”För att 

förstå världen måste vi förstå människan, det är människan som konstituerar verkligheten, inte 

omvänt” (Christoffersen & Johanneson 2012, s.113). Det innebär att man som forskare ska närma 

sig forskningsobjekten med en uppmärksamhet och att man ska vara medveten om sina egna 

erfarenheter och förutfattade meningar kring ämnet för att sedan föra dessa åt sidan och istället 

ersättas av en nyfikenhet som man nu ska vara främmande för och det är vad som kallas för 

”bracketing”(Lindgren, 1994). 

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse 

av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva 

världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten 

är vad människor uppfattar att den är. (Kvale & Brinkman, 2009 s. 42) 

Fenomenologer intresserar sig för att kartlägga hur människor upplever livsvärldsfenomen (Kvale 

& Brinkman, 2009). Livsvärlden är en samling av människans upplevda erfarenheter. Livsvärlden 

är det som människan tar för givet i sina vardagssituationer. Det är en kunskap som är konkret, 

oreflekterad och förvetenskaplig.  

2.4.2 Fyra fenomenologiska centrala aspekter 

Den fenomenologiska forskningen har särskilt uppmärksammat fyra centrala aspekter av vår 

livsvärld och de är upplevelser av kropp, tid, rum samt relationer till andra (Stensmo, 2002). 
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Upplevelsen av kropp innebär att när människan stöter på en annan människa för första gånger så 

uppfattas en annan kropp, dess fysiska utformande och rörelser. Vid olika livssituationer så skiljer 

upplevelsen. När en människa mår bra och upplever ett en känsla av välmående så upplevs kroppen 

på ett positivt sätt men vid illamående så upplevs kroppen på ett negativt vis. Inför kritiskt 

granskande eller ifrån gillande ögon så kan man uppfatta sig själv som oattraktiv men inför gillande 

ögon är uppfattningen omvänd där man känner sig istället attraktiv. Sättet som människan 

uppfattar den egna kroppen påverkar också självbilden (Stensmo, 2002). Tiden är en aspekt som är 

anknuten till livsvärlden. Från att man föds till att man går bort. Människans upplevelser av tid är 

annorlunda än den mätning som kan genomföras med en klocka. Man kan känna att tiden går som 

snabbast när man hittar på något roligt respektive att tiden går som långsammast när man inte gör 

någonting och har det tråkigt. Trots att det går att genomföra en objektiv mätning av tid uppfattar 

man som människa tiden olika. För yngre människor innebär tiden ofta framtiden och vad man 

har för planer med sitt liv, att man ständigt blickar framåt. Till skillnad mot en äldre människa som 

tolkar tid som något som redan har skett och som är i det förflutna, det man gjort tidigare i sitt liv 

och minnen. Tiden påstås kunna uppfattas som antingen linjär eller cirkulär. Uppfattas den som 

linjär så har man en kronologi och man kan särskilja på det förflutna, nuet och framtiden. Men 

uppfattar man den som cirkulär så blandar man minnen från förr med fantasier om framtiden. 

Dessa upplevelser kan variera och påverkar hur en människas ser på den egna självbilden (Stensmo, 

2002). Under intervjuerna så är det av ytterst vikt att intervjuaren lägger fokus på respondentens 

tidsuppfattning genom att observera hur väl respondenten utrycker sina beskrivningar. Det som 

är relevant data är respondentens erfarenhet och konkreta upplevelse av det undersökta 

fenomenet. Allmänna åsikter eller beskrivande data som inte kommer från direkt erfarenhet eller 

upplevelse är irrelevant data. Exempelvis förutspående av utveckling av fenomenen är ej relevant 

data då det inte finns någon upplevd erfarenhet. När det gäller aspekten rum innebär det att 

människan finns också i rummet, med rummet menar man en geografisk rörelse. Som människa 

så skiljer sig den upplevelsen av rummet åt. Man kan göra en beskrivning med hjälp av mått och 

avstånd. Men den uppfattningen av vad som är långt och stort respektive kort och litet skiljer sig 

åt. Det som en person uppfattar som stort uppfattar någon annan som litet. Upplevelsen av distans 

kan också variera beroende på känslor hos en individ. En person som har känslan av att hen saknar 

någon känner att en viss distans som långt bort där en person som känner behov av avstånd istället 

känner att avståndet är för nära. Man pratar också om upplevelsen av att känna sig hemma eller 

borta. Hemma är en plats där man känner sig bekväm och kan vara sig själv till skillnad från att 

känna att man är borta. Känner man att man är borta då ska man följa vissa regler och bete sig på 

ett visst sätt. Alltså påverkar hemkänslan individens självbild (Stensmo, 2002). I föreliggande studie 
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genomförs intervjuerna med respondenterna i deras fritidshem för att de ska vara i en miljö där de 

känner sig trygga och har en hemkänsla. Det kan ha inflytande på hur utförliga svaren blir. När det 

handlar om aspekten relationer präglas människans existens präglas i samspel med andra människor. 

Beroende på likheter och skiljaktigheter så värderar man vad man är och inte är genom jämförelser 

på likheter och olikheter. Människan uppfattar sig själv som barn i relation till sina föräldrar, lärare 

i relation till elev osv. Människan känner likheter med de som man känner gemenskap med 

respektive olikhet med de som man känner främlingskap och avstånd till. En människas självbild 

präglas av den sociala krets som omgiver (Stensmo, 2002). Beroende på social relation så kommer 

svaren under samtalen med elever och lärare att variera.  
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3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka elevers och fritidslärares uppfattningar om surfplattan i den 

pedagogiska verksamheten i fritidshem. 

3.1 Forskningsfrågor 
 

• Hur beskriver fritidslärarna och eleverna användandet av surfplattan i fritidshemmet? 

• Hur uppfattar och värderar fritidslärare och elever användningen av surfplattor i 

fritidshemmets pedagogiska verksamhet? 
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4. Metod 

I detta avsnitt beskrivs valet av en kvalitativ metod, datainsamlingsmetod och hur urvalet i studien 

har genomförts. Avsnittet tar även upp genomförandet av hur data har samlats in och hur den har 

bearbetats samt analyserats. Etiska principer och tillförlitlighet som tillämpas i studien beskrivs i 

slutet av avsnittet 

4.1 Val av metod 

Eftersom studiens syfte är att undersöka elevers och fritidslärares uppfattningar om surfplattor i 

den pedagogiska verksamheten i fritidshem har kvalitativ metod valts. Ahrne och Svensson (2015) 

beskriver att med en kvalitativ studie så kommer man nära de miljöer som forskningen handlar om 

och det innebär att man som forskare får en direkt kunskap om själva föremålen för forskningen 

vilket är en stor fördel. En kvalitativ metod kommer att användas och det är viktigt för studien att 

den fokuserar på respondenternas synvinkel. Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) så är det ett 

särmärke för de kvalitativa metoderna att utgå från studiesubjektens perspektiv. Savin-Baden och 

Howell Major (2013) beskriver kvalitativ metod som en social undersökning som strävar efter att 

förstå sättet som människor utvecklar men även hur de beskriver sina idéer och erfarenheter.  

4.2 Kvalitativ intervju 

För att få reda på elevers och fritidslärares uppfattningar har vi valt att använda semistrukturerade 

intervjuer. En semistrukturerad intervju är uppbyggd så att personen som genomför intervjun har 

förberett ett antal frågor med ett specifikt tema, en så kallad intervjuguide (se Bilaga 4). Frågorna 

ska vara utformade på ett sådant vis att respondenten har möjlighet att utveckla och klargöra sina 

svar för intervjuaren. Intervjuaren har då i uppgift att ställa ytterligare frågor i form av följdfrågor 

(Bryman 2011). Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015) uttrycker att en fördel med att göra 

kvalitativa intervjuer att då så finns möjligheter att anpassa frågorna och den ordningen frågorna 

ställs i efter situationen, till skillnad om man är knuten till ett standardiserat formulär (Ahrne & 

Eriksson-Zetterquist 2015, s.38). För en lyckad intervju så krävs det att intervjun genomförs med 

en vänlighet och visar ett tydligt intresse för ämnet som diskuteras och värdesätter respondentens 

synpunkter samt erfarenheter (Ahrne & Svensson, 2015). 
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4.4 Urval 

Urvalet är ett bekvämlighetsurval som innebar att det valdes ut elever och fritidslärare utefter deras 

fritidshem, för att de var smidiga att kontakta samt att de var lättillgängliga. Lättillgängligheten 

innebär att de fritidshem som studien besöker är belägna i närområdet där vi vistas som studenter. 

Vi har valt att bedriva studien på tre fritidshem då det finns fördelar med att genomföra 

intervjuerna på flera platser, det ger studien en större bredd (Savin-Baden & Howell Major, 2013). 

Fritidshemmen hade tidigare deltagit i undersökningar och de har en vana av arbete med IKT och 

digitala hjälpmedel vilket är viktigt för studiens forskningsresultat. De fritidshem som valts i 

undersökningen undersöktes vid kontakten om de hade vana av digitala hjälpmedel som surfplattor 

i sin verksamhet, och om de var intresserade av att medverka i studien. Urvalet av deltagarna på 

de tre skolorna är grundat i fritidslärarnas utbildning samt utifrån ålder och olika kön. Tanken med 

att intervjuerna sker med fyra elever och sex fritidslärare av olika könstillhörighet är inte att studien 

tar ett genusperspektiv utan är snarare ett tillvägagångssätt då syftet är att få fram så omfattande 

intervjusvar som möjligt. Eleverna som involveras i studien måste till en början tacka ja till att 

medverka i studien med hjälp av en blankett samtidigt som elevernas vårdnadshavare också ska 

informeras samt ge sitt godkännande att deras barn deltar i studien. Det var fyra elever som fick 

godkännande från vårdnadshavare som medverkade i studien. Eleverna och fritidslärarna var 

fördelade över de tre fritidshem som besöktes. Eleverna som medverkade i studien benämndes 

E1, E2, E3 och E4 efter den tur i ordningen som intervjuerna genomfördes, E1 står för elev 

nummer ett och så vidare. Samma modell användes vid benämningen av fritidslärarna där de 

kallades F1, F2, F3, F4, F5 och F6. 

4.5 Genomförande 

Insamlingen av data startade med att vi först ville säkerställa kvalitén på våra intervjufrågor genom 

att utföra en pilotstudie. Detta innebär att man använder sig utav sina frågor och ställer dem till 

två respondenter med likvärdig bakgrund, i detta fall valdes två lärarstudenter med 

grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem ut. Bryman (2011) beskriver att en 

pilotstudie kan utföras utifrån ett frågeschema som sedan används i den egentliga undersökningen 

och detta ger intervjuarna en vana och säkerhet när det gäller hur instrumenten används. 

Pilotstudien ger även andra fördelar där Bryman menar att intervjuaren kan på förhand se ifall 

ordningsföljden på frågorna är bästa möjliga eller om respondenterna har svårt att förstå frågorna 

och då utifrån resultatet skapas en möjlighet att revidera hur frågorna är utformade samt vilken 

ordning de är ställda i. Efter resultatet från pilotstudien kontaktades tre rektorer på tre skolor som 

blivit utvalda. Vid besöket på skolorna diskuterades studiens syfte och mening, och rektorn på 
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respektive skola fick ge besked om vidare intresse. Alla tre rektorer från skolorna visade intresse 

och det lämnades en informationsblankett där vårdnadshavare samt elever och fritidslärare fick ta 

del av informationen om undersökningen. I blanketten så skulle deltagarna ge sin underskrift om 

de godkände sin medverkan i undersökningen. Intervjufrågorna och intervjun i studien är 

konstruerade utefter de aspekter som Kvale och Brinkman (2009) belyser i en kvalitativ 

fenomenologisk intervju och dessa har tillämpats i denna intervjustudie där båda 

forskningsstudenterna medverkade under samtliga intervjuer.  

Livsvärld Med den kvalitativa forskningsintervjun ges ett tillfälle att undersöka livsvärlden hos 

respondenten det vill säga hur den intervjuade upplever sin vardagsvärld. Den kvalitativa intervjun 

ger en unik tillgång för att undersöka människors erfarenheter av den värld de lever i (Kvale & 

Brinkman, 2009). Detta tillämpades genom att intervjuerna genomfördes på respondenternas 

fritidshem.  

Mening Syftet med intervjuerna är att skapa mening åt de teman som intervjupersonen uttrycker. 

Det är här intervjuarens uppdrag att tolka det som sägs eller uttrycks under intervjun. I de flesta 

intervjuer så fokuserar man mycket på faktaplanet men i en fenomenologisk kvalitativ 

forskningsintervju så behandlas både faktaplanet och meningsplanet (Kvale & Brinkman, 2009). 

Detta tillämpades genom att intervjuarna försökte skapa en förståelse för vad respondenterna 

utrycker. 

Det kvalitativa Genom att använda en kvalitativ forskningsintervju så eftersträvar man en kunskap 

genom vardagligt uttryck. Målet är att ta del av verbala beskrivningar av människors livsvärld. I 

motsats till en kvantitativ undersökning så behandlas ord och inte siffror (Kvale & Brinkman, 

2009). Detta tillämpades genom valet att genomföra intervjuer där verbala beskrivningar fokuseras. 

Det deskriptiva Intervjuaren motiverar respondenten att ge så pass beskrivande svar kring sina 

upplevelser och känslor som möjligt. Målet är att anskaffa beskrivningar som visar prov på 

skillnaderna hos ett och samma fenomen (Kvale & Brinkman, 2009). Detta tillämpades genom att 

ställa följdfrågor vid otydligheter.  

Det specifika Med en specifik aspekt så beskrivs specifika händelser och inte generella 

ställningstaganden. Intervjuaren tar då del av helt andra innebörder än om man ställer allmänna 

frågor utan istället tar och begär om en beskrivning för just en specifik händelse (Kvale & 

Brinkman, 2009). Detta har tillämpats genom att intervjuerna fokuserade på respondenternas egna 

uppfattningar och erfarenheter. 



  15 

 

Medveten naivitet innebär i en fenomenologisk forskningsintervju att det är viktigt att den som 

intervjuar är öppen gentemot respondenten. I intervjun bör den som intervjuar vara lyhörd samt 

nyfiken på vad respondenten har berättar och vad som inte berättas (Kvale & Brinkman, 2009). 

Detta har tillämpats genom att intervjuarna visade en nyfikenhet och ställde frågor som utmanade 

respondenten att utförligt förklara upplevelserna. 

Fokusering Intervjuerna är utformade så att respondenten är ledande i intervjun via öppna frågor. 

Den som intervjuar styr mot förutbestämda teman som respondenten får utveckla vidare med egna 

erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2009). Detta har tillämpats genom att intervjufrågorna är 

semistrukturerade efter teman och respondenterna berättade utförligt om upplevelser kring temat.   

Mångtydighet I en intervju kan det förekomma mångtydighet vilket innebär att respondentens 

kommentarer är motsägelsefulla. Men den kvalitativa forskningsintervjun är inte utformade för att 

få entydiga och kvantifierbara svar. Motsägelserna kan avspegla den värld som respondenten är en 

del av (Kvale & Brinkman, 2009). Detta har tillämpats genom att intervjuarna har haft en öppenhet 

där respondenterna är fria att svara med påståenden som är motsägelsefulla.  

Förändring Respondenten kan komma att förändra sitt utlåtande under intervjuns gång. Detta för 

att intervjun fungerar som ett tillfälle att reflektera över sin livsvärld. Det hela kan utmynna i en 

läroprocess för både intervjuare och respondent (Kvale & Brinkman, 2009). Detta har genomförts 

under intervjuerna genom att respondenterna har i och med diskussionen som uppstått fått 

fundera över sin vardag. 

Känslighet Två Intervjuare kan med samma frågeschema få olika svar av samma respondent 

beroende på sin kunskap inom temat. Det ställer krav på intervjuaren att visa prov på känslighet 

och en kännedom inom ämnet (Kvale & Brinkman, 2009). Denna aspekt praktiserades genom att 

intervjuarna har goda kunskaper inom ämnet från tidigare erfarenheter.  

Med mellanmänsklig situation så pratar man om det sociala samspel som sker i interaktionen mellan 

intervjuare och respondent. Intervjuaren bör ha god kunskap om de etiska reglerna som gäller i en 

forskningsstudie då denna kan framkalla ångestkänslor eller en försvarsreaktion (Kvale & 

Brinkman, 2009). Detta har tillämpats genom att intervjuarna informerade om undersökningens 

syfte och var väl förtrogna i vad de etiska reglerna innebär. 

Positiv upplevelse Målet med intervjun är att skapa en positiv och lärande upplevelse för respondenten 

som efter intervjun möjligtvis anskaffat sig ny kännedom kring sin livssituation (Kvale & 

Brinkman, 2009). Detta har tillämpats genom ett fokus på att intervjuerna skulle vara en trevlig 

stund med givande diskussioner vilket också intervjuerna resulterade i. 
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Samtalen spelades in och anteckningar skrevs ner under intervjun. Intervjuerna pågick cirka 15–

20 minuter och är grundande enligt frågeformuläret (se bilaga 4). Efter att alla respondenter hade 

blivit intervjuade så sparades ljudupptagningar på en av intervjuarnas mobiltelefon och skriftlig 

data sparades i dokument på intervjuarnas datorer.  

4.6 Databearbetning och analys 

I denna del beskrivs arbetssättet i en kvalitativ databearbetning samt tillvägagångssättet i en 

fenomenologisk analys. I slutet av stycket beskrivs hur detta har tillämpats i studien. 

4.6.1 Kvalitativ databearbetning 

Kvale och Brinkman (2009) belyser att material som samlas in under intervjuer ska transkriberas 

ordagrant och allt som sägs under intervjun ska dokumenteras, vilket innebär att ljudupptagningen 

ifrån samtliga intervjuer ska skrivas ner i dokument och analyseras. Kvale och Brinkman (2009) 

beskriver även denna process som tidskrävande och det är viktigt att bestämma vem som ska skriva 

ut intervjun och så finns det en grundregel som menar på att det är viktigt att det framkommer 

hur utskrifterna har blivit gjorda. Efter transkriberingen så utförs en diskussion och analys av 

materialet. Materialet avkodas genom att forskaren letar efter meningsbärande byggstenar i datan 

som har betydelse för syftet och kan delas in i teman. Intervjuerna kan spelas in med hjälp av en 

mobiltelefon eller bandspelare för att dokumentera materialet. Under intervjuerna så kan det även 

antecknas på en dator. Anledningen till att det kan vara bra att anteckna med en dator eller penna 

är att ljudinspelningen inte kommer att ha möjlighet att spela upp olika gester, grimaser eller andra 

tysta händelser (Ahrne & Svensson, 2015). En fördel kan vara att två personer sköter intervjuerna 

och en av dem sköter diskussionen under intervjun, och så ansvarar den andra personen över 

dokumenteringen och eventuella följdfrågor (Ahrne & Svensson, 2015). Samtliga tio intervjuer i 

studien spelades in på en mobil och anteckningar skrevs vid sidan av på en dator för att fånga upp 

de tysta händelserna som inte ljudinspelningen fångade upp. Detta gjordes i enlighet med den 

beskrivning som Ahrne och Svensson (2015) belyser är viktigt att tänka på när man ska samla in 

data. Efteråt så transkriberades intervjuerna och det bestämdes innan att de skulle delas upp mellan 

forskningsstudenterna så att två intervjuer kunde transkriberas samtidigt. Detta beslut togs då 

Kvale och Brinkman (2009) beskriver denna process som tidskrävande och även fast 

transkriberingen delades upp så var det ett moment som krävde mycket tid. Allt som 

respondenterna sa under intervjuerna skrevs ner ordagrant och sparades ner i dokument som 

placerades i en mapp på datorn. Kvale och Brinkman (2009) belyser att det är viktigt att inte 

utelämna några kommentarer i transkriberingen och att allt som sägs ska skrivas ner och sparas i 

dokument. 
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4.6.2 Fenomenologisk analys     

En fenomenologisk analys består enligt Malterud (2003) utav fyra huvudmoment: Helhetsintryck, 

Koder, kondensering och sammanfattning. Med helhetsintryck så menas att den forskande går igenom 

empirin för att hitta centrala teman och kategoriseringar för att bekanta sig med materialet som 

samlats in, samt få en syn på helheten. En sortering sker för att fördela vad som är relevant för 

undersökningens syfte (Malterud, 2003). Detta kallas också för meningskoncentrering som betyder 

att man summerar respondenternas kommentarer till en kortare språklig utformning (Kvale & 

Brinkman, 2009).  Fritidslärarna och eleverna analyserades var för sig och utifrån datainsamlingen 

skapades det fyra stycken ämneskategorier efter att helheten i texterna granskats i enlighet med 

vad som var relevant för forskningsfrågorna samt syftet i studien. Dessa ämneskategorier var: 

erfarenheter, upplevelser, användande samt värderingar.  

Nästa moment är Koder eller kodning och då eftersöker forskaren meningsbärande byggstenar i 

datan. Forskaren går igenom datan för att hitta viktiga delar som ger kunskap inom området.  

Delarna kommer att kodas vilket innebär en systematisering där man gör anteckningar vid kanterna 

av texterna som sammanfattar vilken information som texten innehåller (Malterud, 2003). 

”Kodning är ett verktyg för att påvisa och organisera meningsbärande information, det gör att vi 

kan hitta och sammanställa alla textdelar som hör till en viss fråga, hypotes, begrepp eller tema” 

(Christoffersen & Johannesen, 2012, s.115). Kodningen genomfördes genom att dela upp texterna 

i fyra färger kopplade till ämneskategorierna. Färgen blå var för användande, grön för värderingar, 

orange för upplevelse och rosa för erfarenheter. Denna färgkodning underlättade och utgjorde 

byggstenarna till beskrivningskategorierna och belyste vad som skulle placeras under 

ämneskategorierna i ett schema. 

Det tredje momentet är Kondensering och innebär att man har tagit ut delar av texten som forskaren 

har funnit vara meningsbärande. Då framställs ett avgränsat material som placeras i en 

ordningsföljd från de kodord som valts. Kodorden kan då ställas i scheman som utformas utefter 

informationen som respondenterna uttryckt. Under kondenseringsfasen så undersöker man även 

om vissa kodord kan förenas eller placeras under varandra i form av underkoder (Malterud, 2003). 

De byggstenar som ansågs väsentliga förkortades till beskrivningskategorier i de olika 

ämneskategorierna och staplades upp i ett schema, till exempel så placerades alla delar som beskrev 

tidigare erfarenheter av surfplattor i fritidshemmet under ämneskategorin erfarenhet. De delar som 

beskrev användandet av surfplattor placerades under ämneskategorin användande. Alla delar om 

värderingar placerades i kategorin värderingar och de delar som beskrev upplevelser av surfplattan 

i fritidshemmet placerades i ämneskategorin upplevelser. Beskrivningskategorierna fick en 
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markering för hur ofta de återkom i intervjuerna. De beskrivningskategorier som återkom flest 

gånger valdes att fokuseras främst i resultatet. 

Sammanfattning är det sista momentet och i den avslutande fasen så ska man granska beskrivningen 

och om den korresponderar med det resultat som framkommit. Stämmer det inte så ska det 

genomföras en kontrollering och analys kring vad det är som har gått fel. Det kan vara ett fel vid 

användandet av kodord eller vid kondenseringen av datan. Det kan ha erhållits ny kunskap under 

analysen som kan resultera i att kodningen behöver justeras (Malterud, 2003). Detta tillämpades 

slutligen när beskrivningskategorierna granskades återigen för att bekräfta att de var kopplade till 

rätt ämneskategori och att de var relevanta för studiens syfte. Det fanns beskrivningskategorier i 

ämneskategorierna: erfarenheter och upplevelser, som hade vissa likheter då var det viktigt att 

kontrollera att respondenternas svar tolkats på rätt sätt så att man kunde urskilja dessa två 

ämneskategorier. Då erfarenhet är av väldigt stor betydelse i fenomenologi så var det viktigt att 

skilja på dessa aspekter. De stödanteckningar som kompletterade intervjuerna användes då för att 

se hur respondenternas kroppsspråk var i relation till svaren på frågorna, för att säkerställa att rätt 

beskrivningskategori var i en lämplig ämneskategori.  

Resultatet redovisas i teman efter de fyra ämneskategorierna erfarenhet, upplevelse, värdering och 

användande. Beskrivningskategorierna som finns i dessa teman framkommer också i resultatdelen. 

Fritidslärare och elever redovisas i samma tema där resultatet gällande fritidslärarna redovisas först 

och därefter eleverna.  

4.7 Tillförlitlighet 

När det gäller tillförlitlighet så utgår studien i enlighet med de fyra delkriterier som Bryman (2011) 

beskriver ingår i en kvalitativ forskning. Den första är trovärdighet som innebär att studien bör 

vara trovärdig och har genomförts enligt de forskningsregler som finns att tillgå samt att man 

återkopplar resultatet till de berörda respondenterna i studien för att klargöra att man har förstått 

deras bild korrekt. Det andra kriteriet är överförbarhet och i en kvalitativ studie så eftersöker man 

djupet i det ändamål man vill undersöka och med det mer specifika data kring en grupp. Gör man 

en väl genomförd studie med en fyllig framställning så kan man granska i vilken grad resultatet är 

överförbart till liknande sammanhang. Det tredje är pålitlighetkriteriet som inom en kvalitativ 

studie liknar reliabilitet som finns i kvantitativa studier. Att studien ska vara pålitlig innebär att det 

ska finnas med fullkomlig och åtkomlig redovisning av forskningsprocessen så att andra ska kunna 

granska och uppskatta kvalitén i studien. Det sista kriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera, 

och detta innebär att man ska kunna intyga att man inte avsiktligt har använt personliga värderingar 

för att influera slutsatsen i undersökningen.    
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4.8 Etiska aspekter 

Studiens etiska principer utgår ifrån Bryman (2011) som beskriver samt delar in principerna i fyra 

kategorier. Den första kategorin är informationskravet som betyder att vi skall informera 

respondenterna om studiens syfte och vad som ska undersökas. Detta skall göras genom att det 

ska lämnas en informationsblankett till de berörda där innehållet ska informera om studiens syfte 

och vad som är ämnat att undersökas. Andra principen är samtyckeskravet som innebär att 

respondenterna ska ha rätt till att välja om de vill delta i undersökningen eller avbryta sin 

medverkan. Detta tillämpades i form utav samma informationsblankett där det kommer att finnas 

en del där vårdnadshavare får skriva under om de anser att de tillåter att deras barn är med i 

undersökningen samt så ska fritidslärarna även skriva under om de godkänner att de vill medverka 

i undersökningen. Den tredje principen är konfidentialitetskravet som innebär att respondenternas 

uppgifter ska tas tillvara med förtroende och förvaras med säkerhet inom behörig användning. 

Detta behandlades med stor försiktighet och materialet kommer att förvaras oåtkomligt för 

obehöriga. Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet som betyder att alla uppgifter kring 

de berörda respondenterna som insamlats under undersökningen enbart får komma i användning 

för studien och detta har tillämpats och har behandlats med stor respekt.   
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas resultat och analys. Det är ett resultat som tolkats utifrån de intervjuer 

som har genomförts i studien med sex fritidslärare och fyra elever på tre fritidshem. I resultatet 

kommer citat och uttalanden från fritidslärare och elever att delas in i följande teman: Erfarenheter, 

upplevelser, värderingar samt användande av surfplattor i fritidshemmet.  

5.1 Fritidslärares och elevers erfarenheter av surfplattor i fritidshemmet 

I avsnittet kommer resultatet i ämneskategorin erfarenheter redovisas. Beskrivningskategorierna i 

detta tema är relationsbildande och personlig utveckling. 

5.1.1 Relationsbildande 

Lärarna menar att surfplattan har en relationsbildande funktion mellan eleverna. Flera av 

fritidslärarna gav exempel från tidigare erfarenheter där elever som vanligtvis inte är så socialt 

aktiva har ändrat beteende när de har fått använda surfplattor tillsammans med andra elever. Vid 

användandet av surfplattor så har eleverna istället visat ett socialt samspel. De flesta fritidslärare 

utrycker detta i någon form, de beskriver i studiens intervjuer att de har erfarenhet av konkreta 

händelser som ger stöd till detta. Händelser som ger stöd till detta är fritidslärare tre som beskriver 

att surfplattan hjälpt fritidshemmet att motivera elever som vanligtvis inte brukar leka till att spela 

tillsammans eller göra gemensamma aktiviteter.  

F3: Vi har också haft i vårat kvalitetsarbete att man ska kunna leka med olika 

konstellationer. […] Där har Ipadsen hjälpt oss och där har en del, vissa som 

inte brukar leka ”ah men vi kan spela tillsammans eller ja men vi går och gör en 

green screen tillsammans”. Så de utvecklar sina kompisrelationer […]. 

Fritidslärarna beskrev att surfplattan har en relationsbildande funktion hos eleverna och detta 

utrycker även eleverna. Flera elever menade att de har erfarenhet av att använda surfplattan 

tillsammans i spel och aktiviteter. Elev fyra ger stöd till detta då hen utryckte att de ofta satt 

tillsammans med varsin surfplatta och samtalade angående händelserna på skärmen, eller att de 

spelade tillsammans flera elever på en surfplatta.  

E4: Det är såhär sällskapspel man kör då [...] På det jag brukar köra så kan 

man vara två på det. [...] Då brukar jag använda den tillsammans 
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5.1.2 Personlig utveckling 

De flesta fritidslärarna finner att surfplattan främjar den personliga utvecklingen hos eleverna på 

fritidshemmet. Fritidslärarna menar att eleverna utvecklar ämneskunskaper inom bland annat 

svenska, matematik och teknik genom olika pedagogiska läroappar. Ett uttalande som ger stöd till 

detta är fritidslärare sex som beskriver att eleverna utöver samspel också lär sig exempelvis 

språkhantering. 

F6: Inlärning och samspel först och främst, man lär sig både tekniken man lär 

sig leta fakta, man lär sig skriva, stava, språket det är så mycket det handlar om 

utveckling på många plan. 

Flera elever uttrycker likt sina fritidslärare att de finner ett lärande vid användandet utav surfplattor. 

Eleverna menade att lärandet sker inom olika ämnen, genom till exempel appen skolplus som 

utvecklar kunskaper inom matematik samt svenska. Elev tre ger stöd till detta där hen beskriver 

ett programmeringsspel som kan spelas på en surfplatta. Genom att skriva in matematiska koder 

på surfplattan så lär de sig matematik samtidigt som de skapar en video. 

E3: Det finns såhär programmeringsspel också. [...] På ett spel så såhär ska man 

typ göra som en video med tecknade gubbar. Och typ sen lägga koder och så. 

Och på ett annat så lägger man koder så ska den typ klara en bana. 

5.2 Fritidslärares och elevers upplevelser av surfplattor i fritidshemmet 

I avsnittet kommer resultatet i ämneskategorin upplevelser redovisas. Beskrivningskategorierna i 

detta tema är demokratisk inverkan, behov av fortbildning samt varierad tillgång. 

5.2.1 Demokratisk inverkan 

De upplevelser som fritidslärarna uttryckt i intervjuerna är bland annat att arbetet med surfplattor 

har en demokratisk inverkan hos eleverna. Fritidslärarna menar att eleverna får känna en 

delaktighet i vad som görs med surfplattan, genom att få vara med och bestämma vilka spel och 

appar som ska finnas tillgängliga. Flera fritidslärare beskriver hur demokrati tillämpas när eleverna 

planerar arbeten tillsammans. Fritidslärare fyra ger stöd till dessa händelser genom att beskriva ett 

exempel när eleverna har filmskapande. 

F4: Just att kring när man spelar in film till exempel. Där är de ju oftast i en 

grupp och de måste planera från början på sin storyboard vad ska filmen handla 

om. [...] De har samarbete i det att man måste ju samarbeta med varann för att 

det ska funka.  
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Fritidslärarna beskriver att de upplever att surfplattan har en demokratisk funktion. Flera elever 

bekräftar detta då de beskriver upplevelser av att spelandet styrs till viss del av fritidslärarna, men 

att de får önska eller fråga fritidslärarna om en möjlighet att skaffa nya spel. Eleverna utrycker 

också att de får spela vilket spel de vill, bara det har röstats fram och är tillgängligt på surfplattan. 

Elev ett ger stöd till detta när hen beskriver vilka spel de får spela samt vad de får bestämma.  

E1: Det är mest fröknarna som bestämde över vad vi skulle göra med ipaden. 

Men man bestämmer ju lite själv exakt vilket spel man ska spela och så 

bestämmer man själv hur man såhär ska göra i spelet för det kanske finns olika 

sätt att lösa en sak. [...] Och så får man bestämma själv. 

5.2.2 Behov av fortbildning 

Flera fritidslärare har upplevt en önskan om vidare fortbildning inom digitala verktyg. De menar 

att det behövs för att följa med i utvecklingen av digitaliseringen i fritidshemmet. Fritidslärarna 

anser att de behöver kompetens kring exempelvis surfplattor för att kunna erbjuda eleverna en 

fritidsmiljö som innehåller digitala verktyg. Fritidslärare tre ger stöd till detta genom att beskriva 

att de har varit på utbildningar med fokus på digitala verktyg, och att det har uppskattats men att 

fritidslärarna är i behov av mer utbildning inom ämnet. 

F3: Vi har ju fått vara på utbildningar i nätverket hela Skärstadalen och Gränna 

så. Och då har vi använt paddorna att ta fram appar och lära oss nu då fick vi 

lära oss om scratch junior och hur man gör olika animeringar[...] Och sen att ja 

och få ännu mer vidareutbildning. Det har vi haft en del men att få ännu mer. 

Så fort det uppdateras med ännu mer appar som är bra för barnen. Och även 

för oss att vi får lära oss att det kommer olika arbetsappar för oss lärare. Som är 

smidiga att använda. 

5.2.3 Varierad tillgång 

Eleverna beskriver en varierad tillgång av surfplattor på fritidshemmet. Flera elever upplever att 

de ofta får använda surfplattor i fritidshemmet vid aktiviteter och lekar. Några elever upplever 

motsatsen och beskriver att de har ett begränsat användande av surfplattorna. Elev tre ger stöd till 

detta när hen beskriver att de mest använder surfplattor på loven till skapande aktiviteter. 

E3: Det är inte ofta. För vi får inte ha dem så jättemycket. [...] Mest får man ha 

dem på loven och ibland såhär om man ska göra någon powerpoint. 
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5.3 Fritidslärares och elevers värderingar av surfplattor i fritidshemmet 

I avsnittet kommer resultatet i ämneskategorin värderingar redovisas. Beskrivningskategorierna i 

detta tema är ett bra verktyg och ett roligt verktyg. 

5.3.1 Ett bra verktyg 

Samtliga fritidslärare som medverkade i studien beskriver att de värderar surfplattan som ett bra 

verktyg i fritidsverksamheten, då surfplattan främjar en utveckling både socialt och personligt hos 

eleverna. Fritidslärarna menar också att surfplattan är ett smidigt verktyg som är lätthanterligt både 

i programvaran, samtidigt som den är lätt att ta med sig. Fritidslärare tre stödjer detta genom att 

beskriva när deras fritidshem fick tillgång till surfplattor. 

F3: Jaa, jag känner att det var fantastiskt när vi fick in det till fritids. Ett rejält 

redskap som fungerar för nästan alla barn. [...] Så mycket bra redskap för många 

olika situationer. 

Flera elever i studien uttrycker likt fritidslärarna att surfplattan är ett bra verktyg i 

fritidsverksamheten, då de kan spela roliga samt lärorika spel. Eleverna menar att det finns appar 

som man lär sig ifrån och elev fyra ger stöd åt detta då hen beskriver ämneslärande via surfplattor.    

E4: Det är bra, man lär sig mer matte på dem, teknik också. [...] Svenska när 

man skriver. 

5.3.2 Ett roligt verktyg 

Flera fritidslärare utryckte att de kände ett nöje med att använda surfplattor i fritidsverksamheten. 

Fritidslärarna menade att surfplattan är rolig och intressant att arbeta med då det finns många 

möjligheter, till exempel skapande- och kunskapsbildande aktiviteter som kan nyttjas i 

fritidsverksamheten. Fritidslärare sex ger stöd åt denna beskrivning då hen menar att surfplattan 

är ett roligt verktyg att arbeta med i fritidsverksamheten.  

F6: Sen tycker jag det är ett fantastiskt roligt verktyg så att det, jag gillar att jobba 

med tekniken och jag gillar det jag kan framföra till barnen via Ipaden och lära 

dem. 

Alla intervjuade elever menade att det var roligt att nyttja surfplattor i fritidsverksamheten. 

Eleverna beskrev att spelen på surfplattorna som fritidshemmet erbjuder är något som lockar 

eleverna och de uttryckte en glädje i att få använda detta. Elev ett ger stöd till detta när hen 

beskriver känslan av att spela på surfplattorna i fritidshemmet.  



  24 

 

E1: Eh man blir glad när man väl får spela. Kanske blir arg. Jag blir arg när man 

så misslyckas [...] Beror på vilket spel jag spelar. Men eh. Ett spel så känner man 

sig peppad så för att vinna och klara banan så. 

5.4 Fritidslärares och elevers användande av surfplattor i fritidshemmet 

I avsnittet kommer resultatet i ämneskategorin användande redovisas. Beskrivningskategorierna i 

detta tema är filmhantering, planering, olika miljöer och spel.  

5.4.1 Filmhantering 

Flera fritidslärare beskriver ett återkommande användningsområde för surfplattan är att nyttja den 

vid filmhantering i fritidshemmet. Fritidslärarna menar att surfplattan används vid skapandet och 

redigeringen utav film, men även vid uppvisning utav film på smartboards eller projektordukar. 

Fritidslärare ett stödjer denna beskrivning av användandet av surfplattor på fritidshemmet genom 

att förklara hur de arbetar med instruktionsvideos. 

F1: Åh vi måste ju säga att vi har gjort lite instruktionsvideos nu med. Det är ju 

det här vi håller på med. Vi lär oss skärminspelning och vi ska göra instruktioner 

som vi sen då kan använda i verksamheten. [...] Men just att eleverna är delaktiga 

i skapandet. 

5.4.2 Planering 

Flera fritidslärare beskriver att surfplattan används i planeringsarbetet till att dela dokument via 

Internet. Fritidslärarna uppger att de använder läroplattformen V-klass på surfplattan och att V-

klass fungerar som ett kommunikationsforum mellan fritidslärare, vårdnadshavare och elever, där 

de kan lägga upp delade dokument, information samt schemaläggning. Fritidslärare tre stödjer 

denna beskrivning genom att förklara hur surfplattan används i planeringsarbetet.  

F3: Vi sitter ju tillsammans och med V-klass kan man då använda Ipadsen och 

vi sitter tillsammans och skriver vad som kommer att hända och ger information 

till föräldrar och så på V-klass. Via Ipads. 

5.4.3 Olika miljöer 

Eleverna beskriver i studien att de kan använda surfplattorna i flera miljöer. Några elever beskriver 

speciella spelrum, där användandet huvudsakligen sker men att de även kan ta med surfplattorna 

ut och använda dem i utomhusmiljö. Eleverna beskriver att utomhus kan de filma eller fotografera 
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föremål som är kopplade till aktiviteter styrda av fritidslärarna. Elev fyra ger stöd till denna 

beskrivning genom att förklara var i fritidshemmet de brukar använda surfplattorna.  

E4: Och ibland när vi ska samla känslor ute så använder vi ju dom ute och ta 

kort på träd, stenar och sånt. [...] Eh här inne sitter man ju på sin plats och kör 

men på (fritidshemmets namn) kan det ju vara green screen i ett annat rum och 

sällskapsspel i ett rum. 

5.4.4 Spel 

Alla elever som är med i studien beskriver att de använder lärospel eller nöjesspel på sina 

fritidshem. Med nöjesspel menar eleverna spel som har ett fokus på att underhålla dem, medan 

lärospel istället har ett fokus på att utveckla ämneskunskaper hos eleverna. Elev ett stödjer detta 

användande genom att förklara hur ett nöjesspel fungerar och beskriver vad spelet handlar om. 

E1: Vissa spel tycker ju några är roliga vissa tycker andra spel är roliga. Jag brukar 

ibland spela agario. Det är ett spel som man är en rund prick man börjar som 

ganska liten. Sen ska man åka runt och samla mat och bli större och större sen 

kan man äta upp varandra. 
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6. Diskussion 

Under diskussion kommer resultatet att diskuteras och återkopplas till bakgrunden och studiens 

forskningsfrågor. Även metoden kommer att diskuteras utifrån huruvida den var anpassad utefter 

studiens syfte. I avslutningen av diskussionen kommer det att diskuteras kring hur man kan gå 

vidare med resultatet i vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka vad fritidslärare och elever har för upplevelser kring surfplattan 

samt vad den har för användningsområden som verktyg i fritidshemmet. Det övergripande 

resultatet i studien visade var att surfplattan är ett verktyg som är uppskattat bland både eleverna 

och fritidslärarna. Samtliga berörda personer i studien använder surfplattor i fritidsverksamheten 

och de uttryckte att det finns många olika användningsområden samt valmöjligheter kring 

användandet utav surfplattan. Den tidigare forskningen från Davidsson och Thoresson (2017) 

visade att ca 69 procent hade tillgång till surfplattor i hemmen 2017. Då samtliga utav de 

intervjuade fritidslärarna och eleverna hade erfarenhet utav surfplattor, tolkar vi att en del utav 

erfarenheten kan komma hemifrån. Kanske har den tidigare erfarenheten varit bidragande till att 

eleverna och fritidslärarna har en förkunskap om vad man kan utnyttja en surfplatta till samt vilka 

möjligheter som finns. Men fritidslärarna uttryckte även en önskan om vidare fortbildning då 

digitaliseringen utvecklas i fritidshemmet. Skolverket (2017) betonar i det centrala innehållet för 

fritidshem att fritidshemmet ska behandla digitala verktyg i verksamheten. Då kan det vara lämpligt 

att satsa på vidare utbildning eller IT-lyft för att fritidslärarna ska få en gemensam kompetens 

utöver de egna erfarenheterna kring arbetet med digitala verktyg. 

En stor del i resultatet visade också att alla intervjuade elever i studien uttryckte att de tyckte att 

det var roligt att spela spel på surfplattan. De beskrev att de brukade spela både lärospel, nöjesspel 

samt sällskapspel tillsammans eller enskilt. Eleverna visade ett intresse av spelen genom att 

ingående beskriva vad man skulle göra i vissa spel, samt vilka känslor man upplevde när man fick 

spela och vilka känslor man kunde känna i själva spelen på surfplattan. Eleverna hade en delad 

mening kring hur ofta de fick använda surfplattan till att spela. Ungefär häften av de intervjuade 

eleverna beskrev att de fick använda surfplattor ofta medan den andra hälften menade att de fick 

använda den vid vissa tillfällen. Elevernas uppgav att det var mest fritidslärarna som bestämde vad 

man skulle göra med surfplattorna, och att de fick spela de spel som redan fanns nedladdade på 

surfplattan, ville man spela ett spel som inte redan fanns så fick man fråga fritidslärarna om de 

kunde ladda ner det. Fritidslärarna utryckte att de utnyttjade denna situation demokratiskt genom 

att eleverna fick önska vilka spel de ville ha på surfplattorna och därefter fick rösta på vilka spel 
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som skulle laddas ner. Innan eleverna fick rösta så undersöktes spelen av fritidslärarna för att 

kontrollera att de var godkända att använda i fritidsverksamheten. Dessa beskrivningar tolkar vi 

till att det är väldigt populärt att använda surfplattan till spel men att det är styrt och reglerat till 

viss del utav fritidslärarna. Det är intressant att jämföra studiens resultat om spelandet på 

surfplattor med den tidigare forskningen om datorspelandet. Vi upplever att surfplattan numera 

kan jämföras med datorn och att många spel nu även spelas via surfplattor. Den tidigare 

forskningen kring datorspel av Falkner (2007), samt Ljung-Djärf (2004) belyste både positiva och 

negativa aspekter av datorspelande. Forskarna beskriver att datorspelande är populärt, och i 

samband med det finns en social interaktion. Negativa aspekter var stillasittande och beroende 

samt att det finns en oro kring datorspel som innehåller våld Falkner (2007), Ljung-Djärf (2004). 

Vår slutsats och tolkning av den tidigare forskningen kring barn och datorspelande är att det kan 

vara positivt för det sociala samspelet samt att det sker en interaktion mellan barnen då de delar 

samma intresse. Då alla elever i vår studie utryckte ett intresse till att spela spel på surfplattor, så 

tolkar vi att det kan jämföras med forskningen om datorspelande. Att spelen på surfplattan likväl 

som spelen på datorn kan ha en positiv och utvecklande effekt bland barnen. Det faktum att 

spelandet till stor del var styrt utav fritidslärarna i fritidshemmet tolkar vi också har en koppling 

till den tidigare forskningen om datorspelande. Eftersom det även beskrevs flera orosmoment 

kring datorspelande så upplever vi att det är därför som fritidslärarna till viss del styr spelandet och 

användandet av surfplattan, för att säkerställa att den används på ett pedagogiskt och säkert sätt i 

fritidshemmet.    

6.1.1 Surfplattan bidrar till den sociala utvecklingen 

I den tidigare forskningen från förskolan så framkom det att när surfplattor användes så skapades 

det en gemenskap mellan eleverna, även bland de elever som inte brukar vara socialt aktiva 

(Vaughan & Beers, 2017). I resultatet framkommer det att fritidslärarna också finner att surfplattan 

kan ha en relationsbildande betydelse mellan elever. Nästan samtliga fritidslärare i vår studie 

utrycker detta och ger exempel på hur surfplattan hjälpt till att föra samman elever som vanligtvis 

inte brukar socialisera sig med varandra. Ett exempel är att fritidslärarna utryckte att surfplattor 

kunde användas tillsammans av elever i spel eller andra aktiviteter. Så vi tolkar att även i 

fritidsverksamheten kan surfplattan ha en social påverkan mellan elever likt precis som den tidigare 

forskningen visar i förskolan. De intervjuade eleverna beskrev till exempel att de brukade spela 

sällskapsspel på surfplattor och att de då satt tillsammans och samtalade med varandra. Tidigare 

forskning om barn och datorspelande visar också på att det finns en social mening i själva spelandet 

(Falkner, 2007). Då vi jämförde spelen på surfplattan med datorn tidigare och kom fram till att 
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spelen har en social betydelse för eleverna så är vår slutsats att surfplattor kan användas i 

relationsbildande syfte på fritidshemmet. 

6.1.2 Surfplattan bidrar till den personliga utvecklingen 

Utöver den sociala aspekten så uppger även fritidslärarna att surfplattan främjar den personliga 

utvecklingen hos eleverna på fritidshemmet. De beskriver att de använder sig utav pedagogiska 

läroappar som innehåller bland annat svenska, matematik och teknik. Eleverna beskriver också att 

det finns ett lärande med att använda surfplattan och de appar och spel som finns tillgängliga, 

exempelvis programmeringsspel där man lägger in koder för att klara av olika banor. I kodning 

tillämpar man matematik då man ska använda siffror som ska placeras i en viss ordningsföljd. 

Parnes, (2015) belyser i den tidigare forskningen att datorn kan användas till mer än att skriva och 

leta fakta. Datorn kan bland annat användas till att skapa musik eller bilder genom programmering. 

Då vi jämför datorn med surfplattan så visar vår studie att även surfplattor kan användas vid 

programmering. Skolplus är även ett spel som eleverna uttryckte att de använde i 

fritidsverksamheten. Skolplus är ett webbaserat spel som tränar till exempel matte, svenska och 

engelska. Bergman och Fors (2015) belyser att barn i förskoleverksamheten som har fått använda 

appar på surfplattor med fokus på matematik och språkutveckling har resulterat i att de har 

utvecklat matematiska och språkliga kunskaper. Så genom att använda appar och lärospel i även 

fritidshemmet så tolkar vi att det kan ske en personlig utveckling precis som forskningen visar på 

i förskoleverksamheten. Både eleverna och fritidslärarna i studien beskriver att det sker ett lärande 

vid användandet utav surfplattan och dess appar samt spel. Klerfelt (2007) menar på att man länge 

använt sig utav datorn för att ge barn tillgång till samhällets modernaste verktyg för att motivera 

barnen att ta del utav samhällsutvecklingen. I dagens samhälle har tekniken utvecklats och vi ser 

att surfplattan möjligen har ersatt datorns plats till viss del i fritidsverksamheten. Syftet med 

användandet av dessa verktyg är att eleverna ska kunna använda och förstå tekniken för att kunna 

anpassa sig till dagens samhälle (Klerfelt, 2007). Så slutsatsen i denna del är att surfplattan kan 

användas i den personliga utvecklingen för eleverna på fritidshemmet. 

6.2 Metoddiskussion 

Valet av semistrukturerade intervjuer upplever vi har varit bra vid intervjuerna med fritidslärarna 

då de kunnat ge oss en bra beskriven bild utifrån frågeställningarna. Vår upplevelse av elevernas 

svar i semistrukturerade intervjuer var att de hade problem med att ge längre och utförliga 

förklaringar under samtalstillfällena till skillnad mot fritidslärarna som kunde ge oss beskrivande 

svar på frågeställningarna. Eventuellt så hade det med en mer styrd intervju resulterat i längre och 

mer användbara svar. För att anpassa metoden efter den teoretiska utgångspunkten inom 
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fenomenologi så känner vi att intervjuer passade väldigt bra då vi tar del utav respondenternas 

erfarenheter istället för att vid till exempel observation skapa egna upplevelser vilket inte var syftet 

för denna studie. Urvalet i studien var från början planerat att vi skulle genomföra tolv intervjuer 

på tre skolor. På grund utav problematik vid kommunikationen mellan oss och skolorna så kunde 

vi enbart genomföra tio intervjuer. Att tänka på vid en eventuellt ny studie är att besöka de utvalda 

skolorna i god tid och då gärna åka direkt till skolorna då det har brustit i kommunikationen via 

mail. Så utifrån de genomförda intervjuerna så anser vi att det finns tillräckligt med data för att 

kunna bekräfta de resultat som den tidigare forskningen kommit fram till i liknande verksamheter. 

Användningen utav fenomenologi som teoretisk utgångspunkt i studien var passande och hjälpte 

oss att kunna förstå fritidslärare och elevers uppfattningar om surfplattan som ett vardagsfenomen 

i fritidshemmet. De fyra aspekterna av människors livsvärld i fenomenologin som Kvale och 

Brinkman (2009) belyser är intressanta då de beskriver hur mycket som kan påverka 

respondenterna i intervjuerna och med det de svar som vi fått i intervjuerna 

Kvale och Brinkman (2009) beskriver fyra aspekter som tas upp på sidan åtta i föreliggande studie 

och den första är Kropp som syftar på den fysiska existensen hos människan där olika livssituationer 

kan göra att svaren varierar hos respondenterna. Detta togs i beaktande då vi hela tiden under 

intervjuernas hade en tanke på respondenternas välmående och försökte hela tiden göra intervjun 

till en trevlig stund utan någon besvärad stämning. Detta för att respondenten inte skulle känna att 

hens svar duger för studiens syfte. All information ifrån intervjuerna ansågs vara bra information. 

Har respondenten en god självbild kring sitt eget kunnande kommer det att påverka svaren och 

intervjuerna på ett positivt sätt. Även under analysen av intervjuerna så använde vi anteckningarna 

som fördes om respondenternas kroppsspråk för att styrka de svar som gavs under intervjuerna.  

En respondent som visar upp ett självsäkert kroppsspråk under intervjun kan tyda på att det är ett 

ämne och en diskussion som man känner sig bekväm i och det togs med beaktande under analysen.  

Den rumsliga aspekten `RUM´ som syftar på var man befinner sig rent geografiskt sätt. Där att en 

säkerhet i en bekant miljö kan komma att påverka svaren. Då studiens intervjuer ägde rum på de 

olika fritidshemmen i en miljö där respondenterna befinner sig i sin vardag så skapades en 

hemkänsla för eleverna. Detta kan ha påverkat svaren från respondenterna och insatsen för att få 

så utförliga svar som möjligt.  

Den tidsmässiga aspekten ́ TID´ syftar på att människans sätt att vara på och uppfatta tid beroende 

på vad man gör och var man befinner sig, där tid upplevs gå olika fort. En elev som sitter med en 

surfplatta i 30 minuter tycker exempelvis förmodligen att tiden går fortare än en elev som sitter 

och rullar tummarna. Har man roligt så upplevs tiden alltså gå fortare än om man exempelvis har 
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det tråkigt. Detta har också varit i åtanke under intervjuerna då det under intervjuerna har varit en 

god stämning mellan intervjuare och respondent. Den goda stämningen påverkar trivseln och 

svaren kan utvecklas mer. Med tid kommer också erfarenhet, en människa som har spenderat mer 

tid med en surfplatta bör rimligtvis då också inneha en större erfarenhet av detta verktyg. Då 

erfarenheter är av största vikt inom fenomenologin är detta väldigt viktig del att lägga fokus på 

under analysen av intervjusvaren, och detta gjordes i sammanfattningen av analysen för att skilja 

på erfarenheter och upplevelse. 

Med relationsaspekten ´RELATION´ så pratar man om människors existens och hur det präglas 

i samspel med andra människor. Relationerna som vi som människor har till varandra varierar och 

sättet man är och pratar på varierar vad det gäller hur man pratar med sin mamma mot hur man 

pratar med sin lärare. Människor som man har träffat tidigare och skapat en relation med ger en 

känsla av trygghet och det är något som har använts i genomförandet utav intervjuerna på vissa av 

fritidshemmen. En av oss forskningsstudenter har tidigare haft en VFU-period på ett av 

fritidshemmen och har då bildat en relation med vissa av lärarna men också med eleverna. 

Relationen hade då en god effekt på hur utförliga svaren var. Men relationen kan också vara negativ 

om det är så att det inte finns någon relation sedan tidigare och respondenterna känner ett obehag 

eller en ansträngande känsla. Denna risk fanns på de övriga fritidshemmen där ingen tidigare 

kontakt funnits. På dessa skolor så var det första intrycket därför viktig. Det första intrycket var 

då att vi var två studenter som var intresserade av hur de jobbade på sin skola och visade ett genuint 

intresse. För att skapa en god relation så snabbt som möjligt. 

6.3 Vidare forskning 

Vidare forskning inom det valda området skulle kunna innefatta att intervjuer genomförs på skolor 

med ett arbetssätt som inte arbetar lika aktivt med digitaliseringsfrågan. Skolor som inte arbetar 

med surfplattor och digitalisering kanske har en annan uppfattning än skolorna i vår studie. Vad 

ser de för fördelar med att arbeta på sitt sätt? Kan de motivera varför de inte känner behov av att 

arbeta lika aktivt med surfplattan? Undersökningen hade kunnat genomföras med fler involverade 

skolor och intervjupersoner om det hade funnits mer tid till detta och därmed gett studien en 

starkare reliabilitet. 

Inom praktiken så kan både skolor som jobbar mer eller mindre med surfplattor ta del utav denna 

studie då den lyfter fördelar med att använda sig utav surfplattor i fritidsverksamheten. Där studien 

kan motivera de skolor som inte arbetar med surfplattan som ett verktyg i verksamheten samt de 

som redan jobbar med det kan få en bekräftelse på att arbetet fungerar.  
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bort allt du sagt. 

Om det är så att du vill vara med så behöver du inte oroa dig för att någon får reda på vad du har 

sagt. Du kommer inte att behöva skriva ditt namn och vi kommer inte heller att skriva att du har 

svarat på just de här frågorna. 

 

 

 

 Ja, jag kan tänka mig att vara med. 

 Nej, jag vill inte vara med. 

 

Ditt namn: _____________________________________ 

 

Med vänliga hälsningar, 

Robert och Adam 
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Tillståndsblankett för lärare  

Examensarbete för grundlärare fritidshem LEGP17 - V18  
  
Robert Karlsson & Adam Randow genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 
grundlärare med inriktning mot fritidshem vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att 
undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande fritidshemmets policy och praktik. Mer specifikt 
handlar denna studie om att undersöka betydelsen och användningsområdena för surfplattor hos 
fritidslärare och elever samt hur de ser på surfplattan som ett digitalt hjälpmedel i den pedagogiska 
verksamheten.  
  
Robert Karlsson & Adam Randow genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om  
fritidshemmet och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom 
utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från grundlärarprogrammet 
med inriktning mot fritidshem på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University.  
  
Om du accepterar att du deltar i denna studie kommer du bli involverad i en eller flera  
av följande forskningsaktiviteter i skolans lokaler:  
  
____ Samtalar med studentforskarna i informella individuella intervjuer.  
  
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli identifierad. 
Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att det 
försvinner t ex genom stöld. Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka 
samtycke när som helst och av vilken orsak som helst.  
  
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta  
kursansvarig, Carin Falkner (carin.falkner@ju.se) eller examinator, Ann Ludvigsson  
(ann.ludvigsson@ju.se)  
  
Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan.  
  
Kontaktinformation, telefon 
och/eller email:_________________________________________________________  
  
Datum:________________  
  
Namnförtydligande:________________________________  
  
Signatur:________________________________    
  
Studentens signatur:________________________________    
  
Studentens namnförtydligande: ________________________________  
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Intervjufrågor 

  

 Frågeställning inför intervju med respondenterna 

 Forskningsfrågor erfarenheter och uppfattning av användningen utav 

surfplattor 

Respondenter Elever 

  

• Har du använt Ipads eller surfplattor? - Erfarenhet 

• Finns det några appar eller spel som du eller ni använder på fritidshemmet? – Erfarenhet 

kunskap 

• Varför och när brukar du använda surfplattan i fritidshemmet? - Känslor 

• Hur ofta använder du surfplattor på fritidstiden? - Kunskap 

• Brukar du använda surfplattor själv eller tillsammans med några i fritidshemmet? -Socialt 

Lärande 

• Tycker du att det är någon skillnad på att använda en surfplatta själv eller tillsammans 

med någon på fritidshemmet?  - Socialt Lärande  

• Var använder ni surfplattor? – Geografisk Erfarenhet 

• Hur känner du dig när du använder surfplattor? – Känslor 

• Vad tycker du om surfplattor i fritidshemmet? – Känslor 

• Vad tycker du att det är bra att använda surfplattor till? finns det något som du tycker att 

det inte är bra att använda surfplattor till på fritids? – Erfarenhet Kunskap 

• Tycker du att det finns saker som man lär sig när man använder surfplattor? 

• Brukar man få bestämma själv vad man ska göra med surfplattan? – Kunskap Lärande 

Kreativitet 

 

  

Forskningsfrågor erfarenheter och uppfattning av användningen av 

surfplattor  

Respondenter Fritidslärare 

  

• Har du använt Ipads eller surfplattor? - Erfarenhet 

• Finns det några appar eller spel som du eller ni använder på fritidshemmet? – Erfarenhet 

kunskap 

• Varför och när brukar du använda surfplattan i fritidshemmet? – Känslor 

• Hur ofta använder du surfplattan på fritidstiden? - Kunskap 

• Vad tycker du om surfplattor i fritidshemmet? – Känslor 



 

 

• Brukar du använda surfplattan själv eller tillsammans med några i fritidshemmet? -Socialt 

Lärande 

• Tycker du att det är någon skillnad på att använda en surfplatta själv eller tillsammans 

med någon på fritidshemmet?  - Socialt Lärande  

• Var använder ni surfplattor? – Geografisk Erfarenhet 

• Vad tycker du att det är bra att använda surfplattor till? Finns det något som du tycker att 

det inte är bra att använda surfplattor till på fritids? – Erfarenhet Kunskap 

• Tycker du att det finns saker som man lär sig när man använder surfplattor? 

• Brukar man få bestämma själv vad man ska göra med surf? – Kunskap Lärande 

Kreativitet 

 


