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ABSTRAKT 

I dagens samhälle kommer det mer och mer ny teknik som står och knackar på skolans 

dörr. En ny sådan teknik är surfplattan som finns i alla möjliga storlekar, fabrikat och 

operativsystem med mängder av olika applikationer för alla möjliga ändamål. Syftet med 

denna uppsats är att lyfta fram och belysa hur fritidshemmet arbetar med surfplattan i sin 

verksamhet och att undersöka om surfplattan har tillfört någonting till  verksamheten 

eller har bidragit till en förändring i verksamheten. Studien baseras på fem olika 

intervjuer med fem stycken fritidspedagoger. Resultatet visar att med hjälp av surfplattan 

så utspelar sig samspel mellan barnen och mellan barnen och pedagogerna. Barnen lär av 

varandra och lär sig att vänta på sin tur, lyssna på sina kompisar och att hjälpa sina 

kompisar för att t.ex. komma vidare i spelen. Samtliga fem pedagoger är positiva till 

surfplattan men anser att de har för få enheter för att se om surfplattan har gjort någon 

större inverkan på deras verksamhet. 

Nyckelord: Surfplattan, Pedagogiskt hjälpmedel, Ipad, Applikationer, Fritids, 

Fritidshemmet, Multimodalitet. 
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1 INTRODUKTION 
 

På skolorna idag kommer det fler och fler hjälpmedel och olika sorters pedagogiska 

verktyg för lärare och elever. Ett sådant nytt pedagogiskt verktyg är surfplattan som 

många skolor har valt att satsa på som ett pedagogiskt hjälpmedel. Just för att den 

snabbt har blivit så populär har surfplattan verkligen väckt mitt intresse vilket är 

anledningen till att jag har valt att skriva om surfplattan. Som blivande 

fritidspedagog kommer jag att möta barnen både i skolans värld och på fritids och 

därför har jag valt att inrikta min studie mot fritidshemmet och hur barnen använder 

surfplattan och hur pedagogerna väljer att använda den i sin verksamhet. 

 

Fritidsverksamheten är annorlunda än skolundervisningen vilket gör att lärandet på 

fritids ser annorlunda ut. Istället för undervisningen som i skolan kan verksamheten 

på fritids bestå utav olika teman eller olika dagar som t.ex teknikdagar där barnen får 

vara med och prova på olika tekniska saker. Det praktiska lärandet har en stor grund i 

fritidsverksamheten och handlar mycket om att lära och utforska med hjälp av 

praktiskt arbete. I Lgr 11 (Skolverket 2011) står det att eleverna ska lära, utforska 

och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och kunna känna tillit till 

sin egen förmåga. Lärandet på fritids handlar mycket om samarbete med andra barn 

och många aktiviteter görs också tillsammans. I Lgr 11 betonas att skapande arbete 

och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har 

leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Det sociala samspelet 

är något som fritids representerar väl och det hoppas jag få se i min uppsats. 
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2 BAKGRUND 
Här under kommer det att presenteras fyra olika ämnen. Ungas datorvanor vilket 

handlar om barnen i dagens samhälle och hur mycket de använder sig av modern 

teknik. Surfplattan som pedagogiskt hjälpmedel handlar om vad surfplattan kan bidra 

med som pedagogiskt hjälpmedel på våra skolor. Kunskapsmöjligheter i 

fritidsverksamheten handlar om fritidsverksamheten och det sociala samspelet som 

tränas på fritids. Vad säger styrdokumenten handlar om vad Skolverket säger om 

modern teknik i skolan och på fritids. 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

2.1.1 Ungas datorvanor 

 

Idag när barns medievanor har expanderat både på fritiden och i skolan har lärarna 

och skolan enligt Kroksmark (2011) fått anpassa sig efter samhällets och elevernas 

intresse. Kroksmark menar att vi lever i ett samhälle där skolan håller på att 

förändras från det analoga klassrumslärandet till det digitaliserade lärandet. 

Kroksmark framhåller att datorn idag och framförallt internet erbjuder lärare och 

elever att göra oändligt många besök på olika sorters internet sidor för 

informationssökande och träna med hjälp av olika sorters datorspel som t.ex. 

matematikspel. Med hjälp av Google kan man få 1000tals olika sorters träffar som 

t.ex. föreläsningar, youtube och olika sorters tv-klipp som diskuterar, analyserar och 

presenterar olika ämnen som eleven eller läraren kan delta i. Idag menar Kroksmark 

att hela 60 procent av den svenska befolkningen är dagliga internet-användare.  

Internetanvändningen har också börjat krypa nedåt i åldrarna då hälften av alla 4-

åringar är internetanvändare. Framförallt leder internet användningen till större 

valmöjligheter när det gäller tal och skriftspråkliga samtal med andra människor runt 

hela världen. Kroksmark berättar att år 2011 skulle 1/3 av Sveriges kommuner 

lansera en-till-en i skolan vilket innebar att varje elev skulle vara utrustade med 

varsin bärbar dator. Detta skulle innebära att hela internetvärlden ligger för deras 

fötter. Kroksmark menar att den klassiska skolboken, skolbiblioteket, pennan och 

pappret inte bara har fått ett modernt komplement utan också en väldigt kompetent 

utmanare med både styrkor och nackdelar. 

 

Kroksmark (2011) har även gjort en studie på hur en-till-en projekt fungerar i 

skolorna och det som kom fram var att skolarbetet blev mer motiverande, 

entusiasmen ökade, klassrumsmiljön blev lugnare och arbetet mer koncentrerat. I 

början av projektet fanns det dock en stor oro och osäkerhet bland lärarna över hur 

man ska använda datorerna på bästa sätt. Det finns en hel del som lärarna måste vara 

uppmärksamma på .t.e.x digital mobbning och surfande på webbsidor som innehåller 

våld, politisk propaganda, spel och pornografi. 
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En digital generation 

Buckingham (2006) menar att ungdomar idag oftast beskrivs som en digital 

generation på grund av sin erfarenhet av den nya datortekniken. Detta kan man enligt 

Buckingham se överallt i samhället och framförallt i reklam. Ett exempel från 

Panasonic som gör reklam för sin nya mp3 spelare med sloganen ’’en mp3 spelare 

som ger digital musik för en digital generation’’. Runt om i samhället möter vi också 

generationer som Nintendo-generationen, Playstation-generationen och 

nätgenerationen samtidigt som det pågår en generations klyfta mellan föräldrar och 

barn i dagens samhälle. I Japan har det blåst upp en ny diskussion om den så kallade  

tummengenerationen som uppenbarligen har utvecklat nya färdigheter i sina tummar 

på grund utav deras användning av olika spelkonsoler och mobiltelefoner. 

Buckingham (2006) säger att generationsklyftan mellan föräldrar och barn orsakas 

utav tekniken där han kallar föräldrarna för tv-generationen och barnen för internet-

generationen. Där internet-generationen är mer hungriga på uttryck, upptäckter och 

sin egen självutveckling. De är mer kunniga, självständiga, analytiska, formulerande, 

kreativa, nyfikna. De accepterar mångfald och är socialt medvetna. Tv-generationen 

är alltså motsatsen till internet-generationen. Enligt Buckingham har dessa 

generationsskiftningar skett på grund utav tekniken och inte av sociala, historiska 

eller kulturella krafter. Föräldrarna i detta fall ses som inkompetenta teknikanvändare 

och barnen är motsatsen till detta och anses ha en spontan relation med digital teknik. 

För många barn som använder digital teknik är det enligt Buckingham lika enkelt 

som att andas och för många barn är tekniken ett sätt för dem att vara delaktiga. 

Buckingham poängterar också att det är långt ifrån överallt som det ser ut så här och 

det finns många fall där vuxna och barn ligger jämsides i användningen av den 

digitala tekniken. Buckingham presenterar en undersökning där genomsnittsåldern 

för datorspelare är 30 år och detta i ett forum som ofta brukar förknippas med barn 

och ungdomar. Så den digitala generationen är enligt Buckingham (2006) en 

generation som definierats genom sitt förhållande till en viss teknik och klart löper 

en risk att stämplas som en digitaltekniskt skicklig generation vilket han förklarar är 

både bra och mindre bra. Det finns en risk att alla användare i den digitala 

generationen förväntas att kunna lika mycket och ha samma kunskap. Men bara för 

att man är född i den digitala generationen så behöver man inte alls enligt 

Buckingham ha samma kunskap och intresse som resten av den digitala 

generationen. 

 

Tillgången till modern teknik ökar 

Enligt Medierådets undersökning (2010) har 29 % av barnen som är 9-12 år gamla en 

egen stationärdator på sitt rum och 18 % har en egen bärbar dator på sitt rum. Detta 

innebär att den totala andelen barn som har en egen dator utgör hela 47 % vilket 

enligt Medierådet (2010) är 2 % mer än de som har en egen TV på rummet. En egen 

dator på rummet har också ökat 6 % mer än en egen TV på rummet sedan 2008 då 

den förra undersökningen gjordes. Bland barnen som är 9-12 år gamla har 81 % en 

egen mobiltelefon vilket är en ökning på 4 % jämfört med undersökningen 2008. 

Användningen av mobiltelefonen bland barn som är 9-12 år gamla handlar om att 

ringa till någon. Detta dominerar användningen med 88 %. Intressant att notera är att 

surfande på internet genom mobilen är så lite som 3 % vilket Medierådet (2010) 

anser kan bero på att det är dyrt att surfa genom mobiltelefonen. Barn som är 9-12 år 

gamla sysslar främst med skolarbete på sin fritid men internetanvändningen ligger 
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inte långt efter och har dessutom ökat från 34 % till 48 % sen 2008. Den kategori 

som har ökat mest bland fritidssysslorna bland barn i åldern 9-12 är att träffa 

kompisar på nätet samtidigt som man kan se att träffa kompisar i den fysiska 

verkligheten har tappat i procent jämfört med för 2 år sedan. Bland barnen i åldern 9-

12 använder 39 % mobiltelefonen varje dag och när det gäller internetanvändning 

bland 9-12-åringar är det 32 % som använder internet varje dag. Av de barnen som är 

9-12 år gamla brukar 32 % vara på internet tillsammans med någon annan antingen 

kompisar eller en förälder. 

 

2.1.2 Surfplattan som pedagogiskt hjälpmedel 

 

Idag styrs nästan hela vårt samhälle av datorer och annan elektronik vilket var helt 

annorlunda bara för 15-20 år sedan. Datorn har också börjat att komma in mer och 

mer som ett hjälpmedel i undervisningen i skolan. Brodin (2006) skriver att trots 

datorns intåg i skolan så är det många lärare som helt väljer bort datorn som 

hjälpmedel för eleverna utan att ge den en chans. Enligt Brodin (2003) är det också 

vanligt att lärare inte ändrar sina metoder, undervisningen eller pedagogiken efter 

datorn utan fortfarande kör på samma sätt som om datorn inte fanns tillgänglig. 

Brodin (2003) påpekar att det är viktigt att pedagogerna ändrar sina 

undervisningsmetoder och ser datorn som ett hjälpmedel men poängterar att datorn 

inte får ta över undervisningen utan ska fungera som ett hjälpmedel.  

 

Modern teknik i klassrummet 

Brodin (2006) säger också att bristen på datorer i skolan idag gör att elever ofta får 

samarbeta två och två vilket automatiskt ger ett socialt samspel när en uppgift på 

datorn ska lösas. Författaren skriver att datorn kan vara ett bra hjälpmedel för elever 

som har tal och språkstörningar och för elever som har en försenad språkutveckling 

vilket senare kan leda till läs- och skrivsvårigheter. Det man kan göra då med datorns 

hjälp är att leka och utforska språket med lämpliga lekprogram och 

inlärningsverktyg. Brodin (2006) menar att datorn bidrar till ökad 

koncentrationsförmåga hos eleven och att eleven kan hålla kvar uppmärksamheten. 

Datorn gör också att eleven kan arbeta självständigt i sin egen takt. Brodin (2006) 

berättar att dagens program som finns på datorn ofta stimulerar till intresse för siffror 

och bokstäver vilket i sin tur är en bra hjälp till att förbereda barnen i förskolan för 

läsning och skrivning (a.a). 

 

Rossing (2012) betonar att den nya tekniken som hela tiden kommer ut på 

marknaden förändrar möjligheterna till lärande och att nya utmaningar uppkommer 

hela tiden. Den nya tekniken menar Rossing tvingar lärare att hela tiden vara 

uppdaterade om vad som är nytt och att utvärdera fördelarna och nackdelarna med 

den nya tekniken, vilket också gäller surfplattan. Rossing menar att ny teknik ofta 

väcker känslor som spänning och ångest hos både lärare och elever när det gäller hur 

man ska använda sig utav surfplattan i undervisningen. I en studie som Rossing har 

gjort om surfplattan kom han fram till att surfplattan gav ett positivt lärande och att 

denna roliga erfarenhet bidrog till att förbättra elevernas lärande och engagemang. 

En elev som Rossing intervjuade i sin studie sa att med surfplattan så var han mer 
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uppmärksam och koncentrerad på lektionen än när de inte använde sig utav 

surfplattan i undervisningen.  

 

Surfplattans snabba tillgång till internet och information gör även att eleverna snabbt 

kan slå upp något som de vill ha svar på och sedan kunna dela med sig till  resten av 

klassen på ett snabbt och bra sätt. Rossing(2012) menar också att på grund utav 

skärmen så kan även bilder visas upp på olika saker och detta hjälper då elever som 

har svårt att förstå texten som är skriven. Detta anser Rossing är bra för elever som 

har t.ex svenska som ett andraspråk eftersom man snabbt kan visa bilder som 

förklarar vad ett ord betyder. Trots ett stort engagemang och spänning över 

surfplattan så minskade engagemanget om eleverna inte hade fått ett tydligt syfte av 

läraren för hur de skulle använda surfplattan i undervisningen. Rossing (2012) menar 

att det är viktigt att som lärare att ha ett klart syfte med surfplattan, i vilka situationer 

den ska användas och vad den ska användas till. Om inte lektionen är väl planerad 

kan det istället bli så att eleverna tappar intresse vilket gör att eleverna istället gör 

andra saker som till exempel utforskar olika spel och andra saker på internet. 

 

Mycket jobb läggs på lärarna 

Crichton (2012) menar också att lärarna har en väldigt stor och tidskrävande uppgift 

efter lektionen och skolans slut bland annat att se till så att surfplattorna är 

uppdaterade och laddade till nästa dag. En annan tidskrävande uppgift som Crichton 

tar upp är sökandet utav bra appar som läraren och eleven kan använda sig utav på 

lektionen. Läraren behöver då före lektionen själv testa att apparna är användbara  

vilket kan göra att den ordinarie planeringstiden utan surfplatta blir lidande. I 

Crichtons undersökning säger han att det var många lärare som var skrämda av att 

surfplattan tog mycket tid från den vanliga planeringstiden till en början men de 

gjorde det sedan till en vardaglig rutin som fungerade för dem. Det gäller enligt 

Crichton att man som lärare även är intresserad och nyfiken på att utforska 

surfplattan själv men också med eleverna för att utvecklas som lärare och upptäcka 

nya användningsområden för surfplattan. 

 

Surfplattan ett digitalt läromedel 

Min-Huang (2012) ser surfplattan som ett alternativ till den traditionella boken som 

kan göra att eleverna får ett större ordförråd, ordkännedom och fonologisk 

medvetenhet. De största fördelarna enligt Min-Huang är att surfplattans berättarröst 

tillsammans med animerade bilder och ljudeffekter kan läsa upp olika böcker vilket 

förbättrar elevers läsförståelse. Min-Huang menar att surfplattan är mer tilltalande än 

den traditionella läroboken vilket gör fler elever intresserade, nyfikna och mer 

benägna att använda surfplattan framför boken när det kommer till läsning (a.a) 

Hartnell-Young (2009) visar i sin undersökning att lärarna och eleverna sitter i 

samma båt när det handlar om en så ny teknik som surfplattan. Både elever och 

lärare är nybörjaranvändare av surfplattan. Lärarna lärde också av alla de nya 

situationer som uppstod kring surfplattan vilket gjorde att de utvecklade nya 

lärarstilar och lärde av sina elever som hittade nya möjligheter att använda  

surfplattan. Hartnell-Young menar att lärarna måste vara medvetna om sättet att 

arbeta med tekniken för att få ut så mycket som möjligt av surfplattan som ett 
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hjälpmedel i sin undervisning och när de planerar sina lektioner. Hartnell-Young 

(2009) menar precis som Crichton (2012) att lärarna verkligen behöver och 

uppskattar den tid de har fått med surfplattan för att kunna utforska dess potential 

innan de har börjat och använda sig av den som ett hjälpmedel i undervisningen. Den 

snabba utvecklingen av produkter och programvaror till surfplattan idag gör att lärare 

behöver hålla sig uppdaterade om tekniken. Crichton (2012) menar att det är  viktigt 

att lärarna stödjer varandra tillsammans i detta utforskande och uppdaterande av 

surfplattan vilket också kan öka kunskapen kring surfplattan på skolan. I och med att 

läraren gav eleverna frihet att fatta beslut och själva lösa problem i sitt användande 

av surfplattan utforskade eleverna själva nya sätt att använda sig utav surfplattan i 

olika situationer. 

 

Enligt Farkell-Bååthe (2000) bidrar en hög motivation och ett bra självförtroende hos 

eleverna till större uppmärksamhet, ökad ansträngning, och en vilja att försöka själv, 

att man trots misslyckande försöker igen för att ta ta sig ur problemsituationer. Detta 

menar Farkell-Bååthe (2000) att datorn kan bidra med, hon säger också att om det är 

tvärtom att eleven har dålig motivation och dåligt självförtroende, kan eleven känna 

sig hotad av datorn vilket innebär att eleven tror att datorn kommer att ta över 

elevens arbetsuppgifter och att det egna arbetet kommer försvinna. 

Farkell-Bååthe (2000) betonar att goda uppgiftsprestationer och ett bra 

självförtroende ofta hör ihop, vilket gör att eleven är ivrig att sätta igång med 

uppgiften. Ett lågt självförtroende enligt Farkell-Bååthe (2000) kan däremot påverka 

elevens prestation negativt i form av att eleven ger upp onödigt fort. Man kan också 

enligt Farkell-Bååthe (2000) ha ett dåligt självförtroende inom ett visst område t.ex. 

inom det tekniska området vilket kan vara att eleven tror att datorn ska gå sönder 

eller att eleven har dåliga erfarenheter av olika program på datorn eller av att sitta vid 

datorn och arbeta med skoluppgifter.  

 

Det är då viktigt enligt Jakobsson (2011) att läraren följer upp och stöttar eleven eller 

eleverna som upplever svårigheter. Om man inte skulle göra detta så kommer eleven 

att tappa i motivation och självförtroende och även tappa sin tilltro till datorn som ett 

hjälpmedel. Det är viktigt att eleven får känna framgång i sitt datoranvändande vilket 

gör att eleven kommer att få en högre tilltro till datorn och att eleven kommer att 

våga använda datorn som ett hjälpmedel i undervisningen. Hon poängterar också 

vikten av att använda lättare uppgifter i början för att bygga upp självförtroendet och 

tilltron till datorn som ett hjälpmedel. 

 

Multimodalitet 

Haska (1999) säger att vi dagligen möter tidningar, reklam, affischer, sagoböcker och 

läroböcker och att vi tar det för självklart att de består av en kombination av text och 

bild. Alla dessa trycka medier är då så klart multimodala. Multimodalitet betyder att 

informationen uttrycks på olika sätt, med olika modaliteter som t.ex skrift, tal, bild 

och andra visuella medel som sedan kombineras till en grafisk produkt. 

Multimodalitet är en form av ett utvidgat textbegrepp där text innefattar betydligt fler 

sätt att kommunicera och dokumentera än bara genom att använda sig av nerskrivet 

talat språk. För barn som håller på att lära sig att läsa eller vill utveckla sitt språk mer 

är bilder, siffror, bildsymboler, foton m.m. en betydelsefull visuell kommunikation. 
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Multimodalitet är något som fritids använder sig mycket utav i sin verksamhet där 

bild, text och rörelse ofta hör ihop menar Haska (1999). Enligt Klerfelt (2007) är 

detta något som skolan är sämre på ju längre upp i årskurserna man kommer. Hon 

säger att till en början så är det bilden som är texten och det skrivna skrivs in efter 

hand med lärarens hjälp. Efter ett par år i skolans värld separeras ofta elevens 

bildspråkliga uttryck och blir istället bildlektioner medan den skriftspråkliga 

träningen får en allt större roll under övriga lektioner. När det enligt Klerfelt (2007) 

gäller fritidshemmet och sagoskapande hålls det ihop som ett estetiskt uttryck utan en 

skarp gränsdragning mot andra skapande uttryck som lek, bild eller drama. Klerfelt 

(2007) påpekar att de nya medierna ger kulturella och sociala konsekvenserna och 

hon menar att alla olika sorters medier bidrar till att utveckla nya färdigheter, 

påverkar våra relationer med omvärlden och har en förändrande inverkan på kultur 

och samhälle i stort. Barnens digitala berättelser som de har skapat på fritids, skiljer 

sig från bilder och berättelser som barnen har skapat på papper genom att de inte 

bara enbart uttrycker sig i text och bildspråk, utan de digitala berättelserna uttrycker 

också symboliska betydelser genom tal, animationer, ljud och bildspel. 

 

2.1.3 Kunskapsmöjligheter i fritidsverksamheten 

 

Saar (2012) framhåller att fritidshemmen under en lång tid har haft funktionen att 

komplettera och stötta hemmet och skolan med barnens lärande och utveckling. I 

jämförelse med förskolan och skolan där didaktiska metoder, kunskapstest, 

individuella kunskapsmål betonas har fritidsverksamheten hamnat i skymundan och 

funktionen som en pedagogisk institution har blivit allt mer otydlig. 

Fritidspedagogen har idag enligt Saar mer blivit som en hjälplärare istället för att 

vara fritidspedagog och han menar att fritidsverksamhetens främsta uppgift nu för 

tiden är skolbarnsomsorgen. Saar nämner olika faktorer som har hindrat 

fritidsverksamheten från att utvecklas och istället blivit mer och mer en 

skolbarnsomsorg. Faktorer som Saar lyfter fram och som han menar har påverkat 

fritidsverksamheten negativt är: mindre planeringstid, större barngrupper, färre 

personal och organisationen av verksamheten. Detta anser han har lett till att 

fritidspedagogerna inte har kunnat planera och genomföra en pedagogisk medveten 

fritidsverksamhet.  

 

Fritids en arena för social träning 

Saar (2012) menar att fritidshemmet istället har blivit en arena för träning av socialt 

samspel. På fritidshemmet idag arbetar pedagoger dagligen med ett socialt innehåll, 

relationer, kamratskap och ansvarstagande. Saar lyfter fram det sociala lärandets 

betydelse och hur viktigt detta är och menar att barnens egna och gemensamma 

aktiviteter är viktiga i utvecklingen av kommunikation och samarbetsförmåga. 

Författaren betonar att fritidsverksamheten ofta erbjuder olika sorters aktiviteter 

samtidigt som barnen har mycket att välja emellan det som han kallar för ett 

smörgåsbord av aktiviteter. Saar (2012) säger att miljön på fritids ofta är en miljö 

som ska stimulera barnen att komma igång med någon fri eller styrd aktivitet och 

många fritidspedagoger märker enligt Saar på barnen att de vill ha en fri verksamhet 

när det har varit styrt hela dagen i skolan. Genom att erbjuda en mer fri verksamhet 

med olika fria aktiviteter skapas en skillnad mot skolan vad gäller styrning och 
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innehåll. Aktiviteterna som erbjuds på fritids är inte relaterade till några kriterier om 

hur det ska utföras och hur resultatet ska bli i slutändan. Istället blir målet för 

aktiviteterna att barnen får vara med och välja ur ett utbud av olika aktiviteter och ta 

eget ansvar över den aktiviteten som man har valt. Eget ansvar är något som Saar 

betonar har en stor roll på fritidshemmet (a.a).  

 

En brygga mellan hem och skola 

Larsson (2011) ser fritidshemmet som en brygga till hemmiljön och lärande utanför 

skolan. Fritidshemmet fogar samman lärandet i skolan med lärandet utanför den. 

Larsson menar att detta är viktigt för elevernas uppväxtvillkor och deras möjligheter 

att uppnå målen i skolan. Hon säger också att fritidshemmet har en viktig roll när det 

gäller konflikthantering och förebyggande insatser mot mobbning.  

Fritidsverksamheten är, enligt Larsson, mycket inriktad på tekniska, estetiska och 

praktiska verksamheter som t.ex olika sorters skapande, lek, rörelse och 

utomhusaktiviteter. Hon menar att fritidsverksamheten blir ett komplement till barn 

och ungdomar som saknar denna stimulans i sin hemmiljö. Larsson (2012) är väldigt 

tydlig med att säga att fritidshemmet behövs för att alla barn ska få möjligheter att 

hitta och odla sina egna intressen och även på fritiden stimuleras till att lära och träna 

sina egna färdigheter. 

 

2.2 Styrdokument 

 

2.2.1 Vad säger styrdokumenten? 

 

I Lgr 11 (Skolverket 2011) kan man läsa att eleverna kan använda modern teknik 

som ett pedagogiskt verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande. 

Skolans uppdrag enligt Lgr 11 är att eleverna ska kunna orientera sig i en komplex 

verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 

viktiga.  

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 

att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

Leken är något som är väldigt centralt på fritidshemmet och det är något som 

surfplattan bidrar med på ett annorlunda sätt. Enligt Lgr 11 är skapande arbete och 

lek väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de  tidiga skolåren där leken 

har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. 

 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva 

egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar 

samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 
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Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

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

och känna tillit till sin egen förmåga, 

 kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande,  

Bild 

Årskurs 1-3 

 Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt 

med olika material, 

 Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder 

Årskurs 7-9 

 Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande. 

 

Matematik 

Problemlösning  

Årskurs 1-3 

 Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 
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3 TEORI 
I min studie har jag utgått i från det sociokulturella perspektivet. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Det sociokulturella perspektivet säger att barn föds in i en social värld som utformats 

från historiska och kulturella evolutioner. Det är detta som styr hur utvecklingen hos 

barnet sker. Hundeide (2006) talar om utvecklingen som en lång resa genom ett 

kulturellt landskap, där man kommer till olika vägskäl som ger möjlighet till 

förändring.  

Det sociokulturella perspektivets kanske viktigaste del enligt Hundeide (2006) är att 

barnet ses som en social individ som utvecklas via kommunikation med andra i sin 

omgivning och det är genom samspelet med andra barn man kan ta till sig andras 

åsikter och perspektiv. På så sätt kan man utveckla sina egna kunskaper och 

utvecklas som individ. Hundeide (2006) påpekar att barnet behöver en person som 

kan hjälpa barnet på vägen mot utveckling. Personen som får denna viktiga roll är 

ofta en person som är viktig för barnet och på fritids så kan det vara en 

fritidspedagog som blir just denna viktiga person i barnets omgivning (Hundeide, 

2006). 

En förspråkare av det sociokulturella perspektivet enligt Säljö (2000) är Lev S. 

Vygotskij, en rysk pedagogisk teoretiker som levde mellan 1896 och 1934. Säljö 

berättar att enligt Vygotskij har miljön och relationen med omgivningen en stor 

betydelse för barnets utveckling och med det menar han språk, tankeförmåga och 

mognad, både mentalt och personligt. 

Vygotskijs syn på det sociokulturella perspektivet utgår från olika verktyg, redskap 

och artefakter som är viktiga för att vi människor ska kunna förstå världen och vår 

omgivning. Dessa redskap och verktyg kan vara både språkliga och fysiska. Ett 

exempel på fysiska är bland annat surfplattan. Utifrån detta perspektivet stannar 

aldrig utvecklingen eftersom artefakterna hela tiden vidareutvecklas och förbättras. 

Behovet av lärande upphör heller inte och människor kommer att söka efter nya 

artefakter (Säljö, 2000). 
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4 SYFTE 
 

Syftet är att lyfta fram och belysa hur fritidshemmet arbetar med surfplattan i sin 

verksamhet och att undersöka uppfattningen om surfplattan i 

fritidsverksamheten. 

 

Problemformuleringar 

 

Hur används surfplattan med avseende på: 

 

 Hur ofta används surfplattan? 

 Till vad används surfplattan? 

 Vilken roll har pedagogerna vid användningen av surfplattan? 

 

Vilken uppfattning om surfplattan finns i fritidsverksamheten med avseende på: 

 

 Vilka fördelar och nackdelar kan pedagogerna se med surfplattan? 

 Hur upplever pedagogerna intresset bland barnen? 
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5 METOD 
För att försöka och få svar på mina problemformuleringar har jag använt mig av 

intervju som metod. Syftet är att lyfta fram och belysa hur fritidshemmet arbetar med 

surfplattan i sin verksamhet och att undersöka uppfattningen om surfplattan i 

fritidsverksamheten. 

5.1 Kvalitativ intervju 

 

Min datainsamling bygger på intervjuer som tog formen av ett vanligt samtal. 

Dimenäs (2007) skriver att en kvalitativ intervju i grunden är ett vanligt samtal men 

att skillnaden mellan ett vanligt samtal och intervjuer är att intervjun har ett bestämt 

fokus. I fokus för min intervju fanns surfplattan. Dimenäs menar att det är upp till 

intervjuaren att bestämma riktningen på samtalet och se till att man håller sig till 

ämnet. Vid en kvalitativ intervju är det viktigt enligt Dimenäs att tänka på att inte 

styra intervjun eller ställa styrande frågor. För att försöka undvika detta ska man 

fundera över och lyfta fram sin egen förförståelse. Min egen förförståelse var att jag 

hade läst en del artiklar om bland annat surfplattan som pedgogiskt verktyg och 

datorn som ett pedagogiskt verktyg. På detta sättet så visste jag under intervjun var 

den intervjuade pratade om då jag var insatt i ämnet. Dimenäs (2007) tar upp att det 

är respondentens uppfattningar och föreställningar som är av intresse och min egna 

förförståelse i ämnet ska jag som intervjuare försöka och bortse ifrån så mycket som 

jag kan.  

I enlighet med Bryman (2003) var jag väl insatt i intervjuns detaljer. Under intervjun 

hade jag min intervjuguide i huvudet vilket hjälpte mig mycket under mina egna 

intervjuer. Jag kände att det blev ett strukturerat samtal och att vi följde ämnet i alla 

fem intervjuerna. 

 

5.2 Urval 

 

Jag kontaktade fem fritidshem inom  Karlskronakommun. Varför jag valde just 

Karlskrona är för att jag själv bor och är uppvuxen i Karlskrona. Jag var också 

intresserad på att se hur min egna hem kommun arbetade med surfplattan eller om de 

använde den överhuvudtaget. Genom mail kontaktade jag och frågade om de ville 

ställa upp på en intervju och om de använde sig utav surfplattan i sin 

fritidsverksamhet. Tre fritidshem använde sig utav surfplattan i sin verksamhet och 

dessa tre valde jag att göra mina intervjuer på. Jag valde bara att inrikta mig på de 

fritidshem som hade en surfplatta på fritids då det var denna informationen som jag 

var ute efter.  

Totalt var det fem stycken fritidspedagoger som ställde upp på att bli intervjuade om 

surfplattan i deras verksamhet. Två stycken fritidshem hade hand om barn som gick i 

förskoleklass och årskurs ett och det tredje fritidshemmet hade barn som gick i 

årskurs två. På varje fritids så var det runt 30-40 elever inskrivna och tre pedagoger 
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som jobbade. Pedagogerna A,B,E jobbade med barn som gick förskoleklass och 

första klass. Pedagogerna C och D jobbade med barn som gick årskurs två. 

 

5.3 Genomförande 

 

Jag intervjuade pedagogerna en och en för att de inte skulle påverkar varandra under 

intervjun och inte vara rädda för att lyfta fram sina erfarenheter och tankar för 

mig.Områderna som jag valde att utgå ifrån under min intervju var hur man använder 

sig av surfplattan, vad den används till och pedagogernas uppfattning av surfplattan 

om den är bra eller dålig enligt dem. Utifrån dessa områderna skapade jag sedan 

mina intervjufrågor ifrån som totalt blev fjorton stycken till antalet. Samtalet valde 

jag att spela in genom att använda min mobiltelefon. Detta för att det skulle bli 

enklare för mig att hänga med när fritidspedagogen pratade och för att det är lättare 

än att anteckna samtidigt som den som intervjuas pratar. Intervjun blev mer som ett 

vanligt samtal mellan två människor som har samma yrke och brinner för barnens 

intresse. Skräcken för att vara intervjuad tror jag släpper när man använder sin mobil 

istället för att sitta och anteckna ner svaren från frågorna och jag tror att man öppnar 

upp sig mer om skräcken försvinner. Efter intervjuen tackade jag den medverkande 

och sa att hon/han gärna fick kontakta mig om det var något som hon/han undrade 

och jag frågade samtidigt samma sak.  

 

5.4 Analys 

 

Jag började med att lägga över mina inspelade intervjuer från mobilen till datorn. Där 

satt jag och noga lyssnade igenom varje intervju och samtidigt skrev ner vad den 

intervjuade sa på papper. Detta för att lättare välja ut citat från de olika interjuerna 

som jag senare kunde använda mig av. Jag började sen att kategorisera in de olika 

svaren för att få en tydligare bild av svaren som jag fått. De kategorierna som jag 

utgick ifrån var följande hur används surfplattan och vad tyckte pedagogerna om 

surfplattan. Utifrån dessa två delade jag sedan in intervjusvaren i de kategorierna 

som hade med mina problemformuleringar att göra. Som var följande hur ofta 

används surfplattan, till vad används surfplattan, vilken roll har pedagogerna vid 

användningen av surfplattan, vilka fördelar och nackdelar finns med surfplattan och 

hur pedagogerna upplever hur intresset bland barnen är. Utifrån dessa kategorierna 

kände jag att jag hade fått bra svar till min problemformuleringar. Jag valde sen att 

lyfta fram de citaten som jag själv kände gav mest svar på de frågorna som jag ville 

ha svar på. Svaren som jag valt att lyfta fram i resultatdelen är oftast lite längre då 

jag kände att det var mest intressant än de korta svaren som berättade samma sak fast 

med färre ord. 
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5.5 Forskningsprinciper 

 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att forskning är både viktig och nödvändig för att 

varje individ och samhället ska utvecklas. För att samhällets medlemmar ska kunna 

känna sig skyddade mot otillbörlig insyn i t.ex. deras livsförhållanden eller inte 

utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning finns ett krav 

som heter individskyddskravet. Individskyddskravet kan brytas ner i fyra allmänna 

huvudkrav. 

Dessa fyra krav enligt Vetenskapsrået (2002) är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentilitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de berörda till forskning om 

deras syfte i forskningen.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning ska ha rätt att själva 

bestämma om de vill delta eller inte. 

Konfidentilitetskravet innebär att alla uppgifter som de deltagande personerna har 

lämnat skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som är insamlade om enskilda personer i 

forskningen endast får användas till forskningsändamål. 

Eftersom jag använde mig utav intervjuer i min studie var den informationen som 

pedagogerna till en början fick väldigt liten. När jag väl kom ditt så berättade jag mer 

ingående mitt syfte med min studie och det var även då som de fick se mina frågor 

som jag skulle ställa. Alla fem pedagogerna gick med på delta i studien efter 

intervjuerna. För att inte röja pedagogernas arbetsplatser eller namn så har jag använt 

mig utav bokstäver som ej har med deras namn att göra. 
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6 RESULTAT 
 

Här nedan redovisas svaren på mina forskningsfrågor. Det har gynnat ut till sex 

stycken olika rubriker: Användning av surfplattan, Aktiviteter med surfplattan, 

Pedagogernas uppfattning av surfplattan, Pedagogernas roll i användningen av 

surfplattan, Intresset bland barn och vuxna kring surfplattan och det sociala 

samspelet kring surfplattan. 

 

6.1 Hur används surfplattan 

I detta kapitlet kommer resultaten från mina intervjuer att presenteras. 

 

6.1.1 Hur ofta används surfplattan? 

För att studera hur mycket surfplattorna användes ställde jag två frågor. Dels ville jag 

veta hur länge barnen håller på med surfplattorna, dels hur ofta surfplattorna 

användes i verksamheten.  

 

Surfplattorna används sällan 

Svaren visar att barnen inte ägnar så mycket tid åt surfplattorna.  Pedagogerna A och 

E anger 10 minuter medan pedagogerna C och D uppger 20 minuter. Pedagog B 

svarar:  

Om eleverna har ett stort projekt igång så brukar dem få sitta i ungefär 20 minuter 

annars om de är många i kö så brukar de vara ungefär 10 minuter. 

Pedagog B svarar alltså att barnen får sitta i max 20 minuter i sträck och 10 minuter 

om det ä många som står i kö och väntar. Detta på grund av att det bara finns en 

surfplatta på fritidsavdelningen. 

Pedagogerna A,B,C och D svarar även att barnen sitter i grupp när surfplattan 

används i verksamheten på fritids. Pedagog E berättar att barnen själva har bestämt 

att de vill sitta enskilt och använda surfplattan men i framtiden trodde pedgog E att 

även deras barn skulle välja att använda surfplattan i grupp. 

 

Innehåll och tillgång styr användningen 

Svaret från pedagog B antyder att det dels är innehållet i användningen, dels den 

begränsade tillgången till surfplattor som styr hur lång tid barnen använder plattorna. 

Varje avdelning har tillgång till varsin surfplatta på ungefär fyrtio stycken barn vilket 

alla fem pedagoger anser är för lite. Detta gör att tiden blir begränsad när det gäller  

hur länge de får sitta och använda surfplattan. 

Plattorna används inte heller dagligen. Pedagog A, C, D och E säger alla att plattorna 

används ungefär tre dagar i veckan, medan pedagog B svarar väldigt ofta. Pedagog E 

tillägger att användningen beror på vilka andra aktiviteter som är på gång. Pedagog 

A ger ett exempel på hur plattan kan användas även på utedagar: 
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3 dagar i veckan och tas även med på utedagar för ett komplement till t.ex. flora och 

fågelböcker. 

Pedagog A menar alltså att surfplattan är ett bra komplement att ta med sig t.ex ut i 

naturen då den är liten och smidig och kan vara ett bra komplement till båda flora 

och fågelböcker. 

 

6.1.2 Till vad används surfplattan? 

För att ta reda på vad eleverna gör med surfplattan när de används i verksamheten 

ställde jag två frågor. Först ville jag veta vad eleverna använder surfplattan till och  

sedan vad för sorts applikationer som eleverna använder sig utav. 

 

Spelen dominerar användningen 

Svaren visar att det som eleverna gärna gör på surfplattan är att spela olika sorters 

spel. Pedagog B ger ett exempel på hur det kan fungera när barnen spelar spel 

tillsammans på surfplattan: 

Till att spela spel för när eleverna gör det så sitter de i grupp och lär då samtidigt av 

varandra hur surfplattan fungerar och eleverna lär sig att samarbeta genom att lösa 

olika sorters spel tillsammans. 

Samarbete som fritids handlar så mycket om menar pedagog B att barnen tränar på 

samtidigt som de tillsammans hjälper varandra att lösa olika sorters spel eller att 

skapa film. 

Pedagogerna A, C, D och E berättar att aktiviteterna att göra film och lyssna på olika 

fågelljud även förekommer bland eleverna under den stunden som de använder 

surfplattan. Läroplanen säger också att eleverna i årskurs 1-3 ska med hjälp av 

digitala verktyg och tekniker skapa bilder och film vilket surfplattan verkligen bidrar 

till med hjälp av alla sina olika applikationer.  

Pedagog E svarar: 

Spela spel och göra film är det som fokus ligger på just nu. 

Alla fem pedagoger svarar att det är olika svenskaspel, olika filmprogram och olika 

mattespel som barnen använder mest. Pedagog E och B svarar: 

Puppetdolls, king of math, blocksworld, olika svenskaspel, pettsson och findus, 

action movie och imovie.   

Puppetdolls, antsmasher, minecraft, candy crush och olika sorts matte spel. 

Puppetdolls – Teater/film applikation 

King of math – Mattespel  

Blocksworld – En skapande applikation där man bygger med klossar för att skapa 

allt från bilar till hus. 

Action movie och Imovie – En filmapplikation för att skapa film. 

Minecraft – En applikation där man skapa allt från himmel till jord, en digital 

legovärld. 
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6.1.3 Vilken roll har pedagogerna vid användningen av 
surfplattan? 

Här ville jag ta reda på om pedagogerna har någon inverkan på hur barnen använder 

surfplattan. De två frågorna som jag ställde var: Styr du som pedagog hur barnen ska 

använda surfplattan? och Utforskar ni surfplattan tillsammans med barnen? 

Samtliga pedagoger svarade att det enda som de styr är vilka applikationer som 

barnen har tillgång till då det är pedagogerna själva som laddar ner och installerar 

dessa. 

 

Lärare och barn utforskar surfplattan tillsammans 

Pedagog D berättar:  

Det jag styr som pedagog är vilka applikationer som laddas ner till surfplattan sen 

får eleverna använda applikationerna som de själva vill. Jag som pedagog är 

nybörjare precis som eleverna på att använda surfplattan. Där är jag precis som 

dem lärlingar och ofta har jag lärt mig något nytt från barnen hur man använder 

surfplattan och de har lärt sig saker från mig med. Så vi utbyter erfrarenheter med 

barnen. 

 

Samtliga pedagoger svarar att de utforskar surfplattan tillsammans med barnen och 

på så sätt utbyts information mellan barnen och pedagogerna. Det kan vara allt från 

vad de använder för applikationer hemma och hur man kan använda applikationer på 

ett nytt sätt. Pedagog E svarar: 

Som pedagog så har jag prövat på applikationerna innan. Så är det något som 

eleverna behöver hjälp med så vet jag hur man ska göra förhoppningsvis. Samtidigt 

kan eleverna hitta nya sätt att använda applikationerna på vilket jag då som 

pedagog snabbt tar till mig. Det blir ett informationsutbyte mellan eleverna och oss 

pedagoger. 

Genom att testa på de olika applikationerna innan så har pedagogerna skapat sig en 

förförståelse för hur de fungerar och kan därför hjälpa barnen snabbt och 

förhoppningsvis enkelt med att rätta till olika fel som uppstår. Barnen hittar också 

nya sätt och angripa problem som uppkommer och delar dessa med pedagogerna. 

Detta gör att båda parterna lär sig av varandra. 

 

6.2 Vilken uppfattning om surfplattan finns i 
fritidsverksamheten 

 

6.2.1 Vilka fördelar och nackdelar kan pedagogerna se med 
surfplattan? 

För att få reda på vad pedagogerna själva hade för tankar om surfplattan, ställde jag 

tre frågor. Först ville jag veta vad de kunde se för fördelar med surfplattan, men även 

vilka nackdelar som de kunde se och sist om de tyckte att surfplattan hade förändrat 

deras fritidsverksamhet på något sätt. 
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Fördelar med surfplattan 

Att surfplattan bidrar till samarbete mellan barnen är något som fyra av pedagogerna 

poängterade väldigt mycket. Pedagog C och B berättar:  

Att eleverna får lära sig och samarbeta och samsas om surfplattan för att klara av 

olika spel och för att kunna spela in film tillsammans. 

Det är främst samarbetet som jag tycker är bra med surfplattan, att barnen måste 

lära sig att samarbeta för att använda surflattan ihop. 

Fördelarna som lyfts fram är hjärtat på fritids samarbetet och social träning som ofta 

förekommer vid användning av surfplattan. Det gäller att kommunicera, lyssna på 

varandra och utbyta information med varandra.  

Tre av pedagogerna nämner också att det är bra för de barnen som inte har en 

surfplatta hemma att då kunna använda den på fritids tillsammans med sina 

kompisar. 

Pedagog C och D berättar att surfplattan bidrar till att göra verksamheten mer 

modern och att den samtidigt ger ett komplement till hemmet för de barn som saknar 

sådan teknik hemma. Pedagog D berättar: 

Med surfplattans hjälp så har vi fått ett mer modernt fritids som hänger med dagens 

teknik och den teknik som eleverna använder hemma. Att samarbetet mellan eleverna 

har utvecklats med hjälp av surfplattan. 

Pedagog A svarar: 

Att barn som inte har denna tekniken hemma får pröva den på fritids. 

Pedagog E berättar att med hjälp av surfplattan, utmanas barnen på ett annorlunda 

sätt än mot det mer tradiotionella sättet med papper och penna. Det finns även något 

för alla att göra på surfplattan som t.ex skapa film, olika spel, rita eller skriva. 

Samarbetet som uppstår mellan barnen är något som pedagogerna A,B,C och D ser 

som väldigt positivt när barnen tillsammans använder surfplattan. Att barnen 

tillsammans måste utbyta information och idéer med varandra för att lösa olika spel. 

Film är något som barnen tycker är väldigt roligt att skapa med hjälp av surfplattan 

och för att kunna skapa och sätta ihop en film tillsammans så krävs samarbete mellan 

barnen och ett utbyte av information, tankar och ideer. Men även att man kan lyssna 

på sina kompisars tankar och ideer.  Pedagog C och D berättar: 

Att eleverna får lära sig och samarbete och samsas om surfplattan för klara av olika 

spel och för kunna spela in film tillsammans. 

Att eleverna får lära sig att samarbeta för att lösa en uppgift och att samsas om 

surfplattan. 

 

Nackdelar med surfplattan 

Tre av pedagogerna berättar att surfplattan ofta drar blickarna till sig från alla barn på 

fritids genom att de vill titta på och se vilka applikationer som används, vilket gör att 

andra aktiviteter på fritids hamnar lite i skymundan vilket pedagogerna tycker är 

synd. Pedagog E berättar:  
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Att när eleverna får använda den så blir det ofta att alla eleverna dras till den och 

vill titta på och se vilka applikationer som används. Det blir då att alla andra 

aktiviteter på fritids hamnar i skymundan vilket är synd. 

Det andra som tre av pedagogerna talar om är bristen på surfplattor, att en platta på 

cirka 35 barn är för lite. Pedagog A svarar:  

Det är att vi bara har en surfplatta på avdelningen till ungefär 30-35 elever. Annars 

tycker jag att det har varit positivt så länge som vi har haft dem på fritids.  

Pedagog E svarar: 

Jag tror vi har använt den en för kort stund i verksamheten. Men eleverna har i alla 

fall ett stort intresse för surfplattan och jag tror att den kan förändra verksamheten 

på något sätt i framtiden. Men då tycker jag att vi behöver mer än en surfplatta på 

fritids då vi är så många fler elever än i skolans verksamhet. 

Bristen på fler surfplattor är något som alla lyfter fram när det kommer till nackdelar 

med surfplattan. På grund av bristen på plattor så är det svårt och kunna se om den 

har gjort någon större skillnad i verksamheten. 

6.2.2 Hur är intresset bland barnen? 

För att utforska hur intresset är för surfplattan hos barn och vuxna på fritids så ställde 

jag två frågor: Hur är intresset för surfplattan bland barnen? och Vad tror du dina 

arbetskollegor har för tankar om surfplattan? 

 

Stort intresse bland barnen 

Alla pedagoger svarar att intresset är väldigt stort bland barnen för surfplattan. Två 

av pedagogerna nämner att när surfplattan plockas fram så bildas ett väldigt stort 

intresse men  annars är det inte många av barnen som frågar om de får använda 

surfplattan. 

Pedagog A och D svarar: 

Intresset hos barnen är väldigt stort. 

Stort när vi väl tar fram den annars brukar eleverna inte fråga efter den. 

Samtliga pedagoger svarar att de tror att deras arbetskollegor bara har positiva tankar 

om surfplattan men att många av dem är nybörjare precis som många av barnen 

också är, vilket skapar ett lärande mellan elev och pedagog i båda riktningarna. 

Pedagog D berättar: 

Bara positiva tankar. 

 

6.3 Sammanfattning 

 

På fritidshemmen pratar man mycket om det sociala samspelet och hur viktigt det är 

för barnen och fritids har blivit en arena för träning av socialt samspel. Man arbetar 

dagligen med relationer, kamratskap, ansvarstagande och turtagande. Överlag verkar 

pedagogerna ha en väldigt positiv syn på surfplattan som ett pedagogiskt hjälpmedel. 



21 

 

Två av fritidshemmen har valt att använda surfplattan i grupp och det tredje 

fritidshemmet hade frågat eleverna hur de ville använda den. De valde att använda 

surfplattan enskilt istället för i grupp. Det är spel och film som dominerar på 

surfplattan. Samarbetet som surfplattan bidrar med är något som många av 

pedagogerna tycker är det bästa med surfplattan. Överlag verkar pedagogerna ligga 

på samma nivå som eleverna i hur man använder surfplattan och på så sätt blir det ett 

samarbete och utbyte mellan elev - lärare och elev – elev och lärare – lärare vilket 

betyder att alla hjälper till för utveckla användningen av surfplattan. 
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7 DISKUSSION 
Detta avsnitt kommer att presenteras utifrån min frågeställning kopplat till 

teorikapitelet och bakgrundskapitelet. Som avslutning på detta kommer en 

metoddiskussion och även förslag på fortsatt forskning. 

 

7.1 Fritidspedagogernas syn på surfplattan 

Syftet var att lyfta fram och belysa hur fritidshemmet arbetar med surfplattan i sin 

verksamhet och att undersöka uppfattningen om surfplattan i fritidsverksamheten. Då 

fritidsverksamheten är annorlunda mot skolans verksamhet är det viktigt att lyfta 

fram båda verksamheterna vilket jag tycker man är väldigt dålig på. Är det någon 

verksamhet som lyfts fram så är det skolans och fritidsverksamheten hamnar i 

skymundan och verkar ibland helt glömmas bort. Därför har jag valt att lyfta fram 

fritidsverksamheten i min studie. Under mina intervjuer har jag sett att pedagogerna 

ser på surfplattan som ett användbart verktyg i alla möjliga situationer. Synen som 

många fritidspedagoger har är för det mesta positiv och då handlar de om 

pedagogerna som är insatta i hur surfplattan fungerar och vilka möjligheterna med 

den är.  

 

Rossing (2012) menar att när ny teknik hela tiden kommer ut på marknaden så gäller 

det att man håller sig uppdaterad kring den nya tekniken och försöker att hänga med i 

utvecklingen. Rossing (2012) säger också att surfplattan brukar bidra till både ångest 

och glädje hos pedagogerna. De pedagogerna som jag intervjuade kände ingen ångest  

utan de hade en mer glädjefylld känsla kring surfplattan. Hartnell-Young (2009) 

menar att med surfplattan sitter barnen och pedagogerna i samma båt då det är ett så 

pass nytt hjälpmedel och de båda blir nybörjaranvändare. De var något som jag fick 

veta under mina intervjuer där barnen och pedagogerna som inte var särskilt insatta i 

surfplattan lärde sig mycket utav varandra kring plattan och de utforskade den 

tillsammans. Det som pedagogerna styrde med surfplattan var främst vilka olika 

applikationer som skulle laddas ner och installeras på plattorna. Det är sedan upp till 

barnen att själva välja vilka applikationer som de vill använda. Några av 

pedagogerna fick också tips från barnen på olika applikationer som de använde 

hemma.  

 

En av pedagogerna berättar att med hjälp av surfplattan utmanas barnen på ett 

annorlunda sätt än med det mer traditionella sättet med papper och penna. Barn som 

inte har tillgång till en surfplatta hemma får chans att använda den på skolan. Vilket 

gör att även de barnen kan hänga med i diskussionerna på raster t.ex. om olika 

applikationer som används eller som kompisarna spelar eller använder hemma. Om  

man inte gillar att spela olika spel som t.ex. mattespel eller svenskaspel så finns det 

andra saker att göra som spela in film, rita eller att skriva. Något som pedagogerna 

berättade var när barnen använde surfplattan så stannade nästan alla andra aktiviteter 

på fritids upp vilket gör att det samlas mycket barn kring surfplattan. Kroksmark 

berättar att under 2011 skulle 1/3 av alla Sveriges skolor införa en-till-en men på 

fritids får pedagogerna nöja sig med en surfplatta på ungefär 30-40 inskrivna barn. 

Medierådet skriver att andelen barn som använder sig av modern teknik idag är 

väldigt hög vilket gör att det är viktigt att det finns sådan teknik att tillgå i landets 
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skolor och fritidshem. Kroksmark berättar att användningen av sådan teknik börjar 

även att krypa ner i åldrarna och det är upp till hälften av alla fyraåringar som 

använder sig av internet i dagens samhälle. 60% av Sveriges befolkning är dagliga 

användare av internet och annan teknik.     

 

7.2 Surfplattan i fritidsverksamheten 

 

Larsson (2011) säger att fritidshemmets verksamhet består mycket utav tekniska, 

estetiska och praktiska verksamheter något som surfplattan och dess olika 

applikationer passar bra in på. Crichton (2012) skriver att eleverna själva utforskade 

nya sätt att använda surfplattan. Något som eleverna enligt min mening verkligen 

gjorde och sedan visade för pedagogerna vilket på detta sätt gjorde att även de lärde 

sig nya sätt att använda plattan på. 

Mycket berodde på vilken sorts applikationer som eleverna använde sig utav, om det 

var en skapande applikation eller en kunskapsapplikation eller rent av ett spel som 

många av eleverna gillade att spela. Fritidspedagogerna var också väldigt medvetna i 

sitt val av olika applikationer och de hade först innan eleverna fick pröva testat 

applikationerna själva för att förstå hur de fungerar men också för att förstå syftet 

med applikationen. Den av fritidspedagogerna som var mest insatt i surfplattan hade 

också fått gå en kurs om olika applikationer och hur dessa fungerade. De populäraste 

applikationerna var helt klart skapande appar där eleverna ensamma eller i grupp kan 

skapa olika saker som t.ex. teatrar eller olika sorters sagor. Så enligt mig är det  

viktigt vilka applikationer som man använder sig utav för att göra barnen både till 

konsumenter och producenter. Att en applikation gör barnen till konsumenter och 

inte producenter gör ju inte appen värdelös utan det kan vara en väl genomtänkt 

applikation som eleverna kan lära sig väldigt mycket utav. Det gäller att verkligen 

granska applikationerna innan eleverna får börja använda dem vilket i sin tur tar 

väldigt mycket tid vilket gör att man behöver ha ett intresse och engagemang för 

surfplattan. Saar lyfter fram något viktigt om fritidsverksamheten och det är att 

fritids mer har blivit en skolbarnsomsorg vilket bidrar till mindre planeringstid och i 

sin tur gör att det blir svårt att hålla surfplattorna uppdaterade och att hinna med och 

granska applikationerna som har installerats. 

 

Saar (2012) säger att fritidshemmet har blivit en verksamhet där socialt samspel 

spelar en stor roll och där passar surfplattan in som ett bra redskap till detta, då ofta  

flera barn sitter samtidigt runt den och samarbetar runt olika applikationer. Det 

sociokulturella perspektivet lyfter också fram det sociala och att man utvecklas 

genom kommunikation och samspel med andra individer. Detta gör i sin tur att de 

kan utveckla sina färdigheter tillsammans och att lära av varandra. Enligt Rossing 

(2012) bidrar även surfplattan till ett positivt lärande bland barnen och den glädje 

som surfplattan bidrar med gör barnen mer engagerade och förbättrar barnens 

lärande. Något som kom fram av intervjuerna är att glädjen som surfplattan bidrar 

med gör barnen mer engagerade och även ökar barnens lärande men på ett roligt sätt 

där det gör att barnen inte själva tänker på att de lär sig. De bästa med surfplattan 

enligt Min-Huang (2012) är att den kan spela upp berättarröster tillsammans med 

animerade bilder och olika ljudeffekter till olika böcker vilket förbättrar elevers 

läsförståelse. Min-Huang menar att surfplattan ser mer tilltalande ut än en vanlig 
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traditionell bok vilket gör surfplattan mer intressant och den tilltalar en större 

målgrupp vilket den traditionella boken enligt Min-Huang inte gör. Under mina 

intervjuer kom det fram att det sociala samspelet som pågår under användandet av 

surfplattan är enligt pedagogerna väldigt positivt. Att barnen tillsammans måste 

samarbeta och utbyta information och ideer med varandra för att lösa de olika spelen 

eller kunna spela in film tillsammans. Men kanske det viktigaste att lära sig lyssna på 

sin kompis, vänta på sin tur och ta hänsyn till kamraterna som är runt omkring på 

fritids. Nackdelen är så klart att alla fritidshemmen bara hade en surfplatta till alla 

sina inskriva barn på fritids. Självklart blir det då ett tryck när plattan används i 

verksamheten och andra aktiviteter och leksaker glöms bort vilket är väldigt synd. 

Hade varje fritidshem istället haft tillgång till fem stycken plattor så tror jag att 

övriga aktiviteter hade används ungefär lika mycket och ingen aktivitet eller lek hade 

behövt glömmas bort på surfplattans bekostnad. Problemet med att köpa in fler 

surfplattor är så klart en kostnadsfråga och det är upp till vaje skola/fritidshem att 

bestämma hur mycket pengar man ska lägga på digital teknik. 

 

Haska (1999) menar att multimodalitet är något som genomsyrar hela fritidshemmets 

verksamhet och det gäller även med surfplattan som erbjuder bild, ljud, skrift och 

röster. Klerfelt (2007) menar att alla nya medier som man använder sig utav bidrar 

till att utveckla nya färdigheter hos varje individ. Klerfelt berättar att ju högre upp i 

årskurserna som man kommer i skolan desto mer separeras de olika medierna som 

t.ex skrift och bild. Detta blir i skolan istället två helt skilda ämnen som bild och 

svenska medan man i fritidshemmet försöker att hålla ihop de olika medierna utan 

särskilda gränsdragningar. Multimodalitet var även något som kom fram under min 

intervjuer där olika medier används i samma aktivitet som under skapandet av de 

digitala berättelserna och teatrarna som barnen skapade på surfplattan där både ljud, 

bild, röster och animationer användes under operationen med berättelserna och 

teatrarna. 

 

7.3 Metoddiskussion 

Så här i efterhand tycker jag att metoden jag har valt passade min studie bra och jag 

tycker att jag fick bra svar på de problemformuleringar som jag hade. Då syftet var 

att ta reda på pedagogernas syn på surfplattan och hur man använder sig utav 

surfplattan i fritidsverksamheten tycker jag att min metod passade bra. Men visst 

kunde intervjuerna följas upp med en observation för att se om det verkligen är så 

som fritidspedagogerna beskriver sin verksamhet. Det kan ju lätt bli att man inte vill 

verka dålig när det kommer en student och ställer en massa frågor om  verksamheten. 

Man vill lyfta fram sin verksamhet från dess bästa sida vilket gör att man kanske lätt 

kan glömma bort de negativa delarna och istället lyfta fram så mycket positivt som 

möjligt. Så en intervju och sedan en observation för att se om svaren på frågorna 

verkligen stämmer överens med verkligheten hade varit bra. Det svåra med en 

intervju var att komma på frågorna som jag skulle ställa till pedagogerna. Frågorna 

som jag ställde till fritidspedagogerna under intervjuerna fick de inte veta i förhand 

för att jag var rädd att pedagogerna skulle prata ihop sig innan med de kollegor som 

inte skulle bli intervjuade. Vilket kanske hade gjort att svaren på mina frågor hade 

blivit påverkade från andra kollegor och inte vad just den intervjuade kände och hade 
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för tankar om surfplattan. Så jag tycker inte att jag borde ha lämnat ut mina frågor i 

förhand för att förbereda de intervjuade. 

Att spela in intervjuerna tycker jag var lättast och mest bekvämt och man riskerar 

inte att missa något som den intervjuade säger som man lätt kan göra när man 

antecknar. Samtalet blir också mer avslappnat när man spelar in.  

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Idag är det väldigt populärt att man använder surfplattor i skolorna och mycket utav 

forskningen handlar om surfplattan i skolansverksamhet. Så mitt förslag på fortsatt 

forskning är att försöka lyfta fram fritidsverksamheten ännu mer. Det hade varit 

intressant och se om surfplattan verkligen gör något intryck på pedagogerna och 

barnen under en längre tid och att man då under till exempel ett halvår intervjuar 

fritidspedagoger och observerar eleverna i deras användning med surfplattan. Jag har 

nu valt att inrikta mig mer på fritidspedagogernas syn och det hade varit intressant 

och se vad eleverna tycker om surfplattan och vad de har för erfarenheter och tankar 

om surfplattan. 
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Bilagor 

 

Intervjufrågor 

 

Hur många surfplattor har ni? 

 

Sitter de själva eller i grupp? 

 

Hur länge håller de på med surfplattan? 

 

Hur ofta används surfplattan i verksamheten? 

 

Vad använder eleverna den till? Ge exempel! 

 

Vilka applikationer är de inne på? Ge exempel! 

 

Vart hämtar ni inspiration och idéer till surfplattan som t.ex. olika applikationer? 

 

Hur är intresset för surfplattan hos barnen? 

 

Vilka fördelar kan du se med surfplattan? 

 

Tycker du att det finns några nackdelar med surfplatta på fritids? Vilka i så fall? 

 

Styr du som fritidspedagog hur de ska använda surfplattan? I så fall ge exempel! 

 

Utforskar ni surfplattan tillsammans med barnen, vad är i såfall din roll som 

pedagog? 

 

Vad tror du dina arbetskollegor har för tankar om surfplattan? 

 

Tycker du att surfplattan har förändrat er fritidsverksamhet? Ge exempel! 

 


