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Sammanfattning 

Tidigare forskning som gjorts kring IKT (information och kommunikationsteknik) påvisar att fokus har 
varit inriktat på skolverksamheterna. Det framgår tydligt hur man kan använda IKT för elevers lärande 
och utveckling under skoltid. Fritidsverksamheterna är inte uppmärksammade inom något 
forskningsperspektiv generellt, därför finns det inte någon legitim forskning inom IKT på fritidshemmen i 
dagsläget. Detta examensarbete blir därför av relevans för forskning kring fritidsverksamheterna och 
IKT-användningen.  
 
Syftet med studien är att få syn på om lärare i fritidshemmen arbetar med IKT på ett pedagogiskt sätt. 
Det ska i sin tur jämföras med elevernas uppfattning av IKT-användningen i fritidsverksamheterna. De 
valda metoderna för studien har varit kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkäter. Resultaten av 
metoderna har sedan tolkats utifrån den teoretiska utgångspunkten kognitivism, där elevernas lärande 
och utveckling står i centrum. Resultatet från intervjuerna visar att lärarna i fritidshemmen inte förstår 
vikten av IKT. De önskar även mer fortbildning kring IKT då teknikens utveckling ständigt förändras. 
Något som för IKT-användningen i kommunerna framåt, utifrån intervjusvaren, verkar vara 
programmering. Som även är populärt i dagsläget då huvudmännen, i kommunerna, ser 
programmeringen som ett vinnande koncept hos elevernas utveckling inom IKT. Vilket även förstärkts 
hos eleverna utifrån enkätresultaten, där det framgått att man lärt sig mycket genom programmering, 
samarbete och diverse tekniker. 
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1. Inledning 

Dagens samhälle omfattas av en digital teknologi som ligger till grund för dagens elever på 

fritidshemmen, för att redan i förskoleklass kunna behärska digitala verktyg (surfplattor, 

smartboards, datorer, mobiltelefoner).  Dels för att ha möjlighet till att effektivisera arbetet, 

i både skol- och fritidsverksamheten, men också för att förbereda dem för de 

livserfarenheter som samhället kräver (Kennewell & Morgan, 2006). Den senaste 

uppdateringen av läroplanen säger att digitala verktyg ska vara med som en del av 

undervisningen i fritidshemmet (Skolverket, 2017), som vilket hjälpmedel som helst (Søby, 

2013). Således ska alla elever “ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital 

teknik” (Skolverket, 2017, s.9). I fritidsverksamheten verkar det dock fortfarande vara svårt 

att använda digitala verktyg (Rikala, Vesisenaho & Mylläri, 2013) då de sällan används för 

lärande (Søby, 2013). Lärarna i fritidshemmen vet inte riktigt hur de ska få eleverna att 

använda det så som aktivitetens syfte är planerat att utföras (Rikala, Vesisenaho & Mylläri, 

2013). Eftersom de fortfarande är okunniga vad gäller att använda digitala verktyg i det 

egna arbetet inom fritidshemmet så som planering, dokumentation och utvecklande arbete 

för verksamheten (Søby, 2013). 

  

Den så kallade paraplytermen IKT (information och kommunikationsteknik) innefattar en 

hel del teknologi som vanligen används av lärare i klassrummet. Det kan vara specifika 

tekniska hjälpmedel för skolan så som smartboards (digitala whiteboards) för att 

effektivisera lärarens undervisning. Det kan också vara tekniska hjälpmedel där eleverna 

spelar spel som är direkt skapade för skolverksamheten. Då är det främst ämnesrelaterade 

appar så som svenska, matematik och engelska eleverna kan öva sig på. De här skolspelen 

är uppkopplade till internet och en del kräver även ett inlogg då spelen sker online 

(Livingstone, 2012). Ett annat vanligt digitalt verktyg som kommit in allt mer i 

fritidsverksamheten är surfplattor, där framförallt skolspel ligger i fokus för användningen. 

Det kan dock skapa en förvirring gällande surfplattors tänkta syfte och användande, 

eftersom ett synliggörande av lärande inte sker. En bidragande faktor blir då att eleverna 

ser surfplattor och andra digitala verktyg som en belöning mer än ett läromedel (Rikala, 

Vesisenaho & Mylläri, 2013). 
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I enlighet med vårt syfte anser vi att digitala verktyg bör användas utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv. Men vår uppfattning av hur det används är för att underlätta arbetet i 

fritidsverksamheten. Genom att kasta in digitala verktyg och låta eleverna utföra lite vad 

dem vill skapar en mindre strukturell undervisning. Detta på grund av en planerad 

fritidsverksamhet där huvudsyftet är digital användning, men utfallet når inte ut till eleverna 

så som lärarna i fritidshemmen trott att det skulle göra. Det i sin tur påvisar en rådande 

okunskap hos lärarna i fritidshemmen som fortfarande existerar vad gäller användningen 

av digitala verktyg i det pedagogiska arbetet (Rikala, Vesisenaho & Mylläri, 2013; Søby, 

2013). 

  

Under åren 2006–2012 har en undersökning gjorts utifrån den önskvärda, pedagogiska 

användningen av IKT inom utbildning. Det visar sig vara för lite kompetens kring ämnet 

för att förbättra elevernas motivation till bättre läranderesultat (Søby, 2013). Därför har 

regeringen och utbildningssystem tagit fasta på den här viktiga frågan vad gäller IKT, 

eftersom dagens teknologiska utveckling har blivit allt mer tillgänglig och prisvärd (Lin, 

Wang & Lin, 2012). Därför blir lärarnas kompetens i fritidsverksamheten ännu viktigare 

inom just IKT och den pedagogiska användningen. Det är lärarna i fritidshemmen som 

sätter grunden för hur man vill att IKT ska användas hos våra elever i och eventuellt utanför 

skolan. Därav blir det allt viktigare att sätta denna grund redan från början gällande vad 

lärarna i fritidshemmen vill att IKT ska utmynna i, utifrån den vidareutveckling och 

användning som sker. 

  

Utifrån den forskning som presenteras har den utgått från skolverksamheten. Därför har vår 

uppsats en betydande roll för fritidsverksamheten. Eftersom det för tillfället saknas ur 

forskningsperspektivet gällande hur IKT-användningen sker ute i fritidsverksamheten 

utifrån det pedagogiska arbetet. Vår uppfattning är att fritidsverksamheten hamnar mellan 

skolverksamheten och hemmet gällande hur IKT-användningen utförs ur det pedagogiska 

perspektivet. Eftersom den digitala användningen ser ut på olika sätt beroende på om det 

sker i skolan med ett undervisningsbaserat utförande eller i hemmet ur ett mer lekfullt 

perspektiv. Det medför att fritidsverksamheten hamnar någonstans mittemellan, eftersom 

det ska vara undervisningsbaserat men på ett lekfullt sätt. 
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Ur ett annat perspektiv faller IKT i fritidsverksamheten bort eftersom forskningen är 

baserat på andra länder än Sverige. Den befintliga forskningen blir därför svårtolkad utifrån 

vår uppsats och från fritidsverksamhetens perspektiv då länder som USA och 

Storbritannien inte utför fritidsverksamhet som i Sverige. Där erbjuds istället läxhjälp efter 

skolan, så kallade after-school programs. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att få syn på om och hur lärare i fritidshemmet arbetar med IKT som 

ett pedagogiskt verktyg i fritidsverksamheten. Vi vill också få syn på och uppmärksamma 

om IKT-användningen i fritidsverksamheten uppfattas likadant hos eleverna så som lärare 

i fritidshemmet tänkt sig i utfallet.  

 

1.2 Frågeställningar  

Hur används IKT som ett pedagogiskt verktyg i fritidsverksamheten?  

Hur ser lärare i fritidshem på utvecklande arbete och implementering av IKT i 

fritidsverksamheten? 

Vad är eleverna i fritidsverksamhetens uppfattning av IKT-arbetet som pedagogiskt 

verktyg? 
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2. Centrala begrepp 

Lärare i fritidshem - Med detta begrepp åsyftar vi den personal som arbetar på 

fritidshemmet och innehar en utbildning på högskola.  

 

Pedagog - Med detta begrepp åsyftar vi den personal som arbetar på fritidshemmet och 

innehar annan form av utbildning och eller ingen utbildning mer än gymnasial utbildning i 

grunden.  

 

IKT - Står för information och kommunikationsteknik, handlar om arbete som innefattar 

digitaliserad teknik i förändring ur en pedagogisk synvinkel.  

 

Digitala verktyg - Åsyftar vi de hjälpmedels verktyg som används på fritidshem såsom; 

dator, smartboard/kanoner, surfplatta, bluebots/bibots,  

 

Surfplatta - Åsyftar vi alla sorters surfplattor som finns i verksamheten oavsett märke, med 

tanke på att surfplattorna innehåller samma funktioner även om märkena skiljer sig åt.  
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3. Tidigare forskning 

Vår utgångspunkt grundar sig på forskning som berör IKT som ett pedagogiskt verktyg 

som ska, alternativt har införts i fritidsverksamheten. I tidigare forskning beskrivs vad som 

har hänt i utvecklingen inom IKT i skolverksamheten. Utifrån den forskning som 

presenteras nedan har det blivit inriktat på organisations- och skolnivå då forskning inte har 

gjorts utifrån fritidsverksamheter tidigare. Det har medfört svårigheter att hitta användbar 

forskning som är inriktad just på fritidsverksamheter. 

  

3.1 Allmänt forskningsperspektiv i IKT 

Forskning visar på att IKT-användningen har ökat både i samhället och i världen de senaste 

decennierna (Kennewell & Morgan, 2006; Lin, Wang & Lin 2012; Rikala, Vesisenaho & 

Mylläri, 2013) då det har tillkommit fler och fler utvecklade tekniska hjälpmedel. Tyvärr 

är det inte många av dessa tekniska hjälpmedel som tillverkas eller anpassas efter 

fritidsverksamhetens behov. En surfplatta är till exempel ett sådant tekniskt hjälpmedel som 

i skolan anses vara en personlig ägodel. Med det menas att surfplattor blir ett enskilt 

hjälpmedel i undervisningen för eleverna i fritidsverksamheten. Eftersom fokuset hamnar 

på en enskild användning av surfplattor blir samarbetet mellan eleverna lidande. Det i sin 

tur gör att eleverna inte kan ta hjälp av varandra för att vidareutveckla sina kunskaper av 

IKT-användning ur ett lärandeperspektiv (Rikala, Vesisenaho & Mylläri, 2013). 

  

Den yngre generationen, som verkar i fritidshemmen, lever i en betydande mer teknisk 

livsmiljö än för 10 år sedan. Det medför att barnen i dagens samhälle utvecklar ett 

intellektuellt förhållningssätt som underlättar tolkning och utförande i den digitala världen 

(Livingstone, 2012). Den större delen av tiden kring digital användning hamnar i hemmet 

där lekfullt användande utförs. Det finns till exempel diverse spel via appar där barnet själv 

väljer sina erfarenheter. De lekfulla tankarna krockar med vad som i skolverksamheten blir 

undervisningsbaserat kring den digitala användningen. Beroende på vilken kontext de 

använder det i, vare sig det är i hemmet eller i skolan, syns tydliga skillnader mellan 

tillvägagångssätten för lärandet och de eventuella tillgängliga resurserna (Kennewell & 

Morgan, 2006). Den digitala användningen diskuteras ofta utifrån ett resursperspektiv som 
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hjälpmedel. Det har å andra sidan framkommit en annan synvinkel på hur användning av 

tekniken kan utföras, nämligen som en förmedlare i lärprocesser (Beauchamp, 2011). 

  

Lärare i fritidshem behöver ta dessa informella lärandesituationer, där eleverna använder 

digitala verktyg ur ett mer lekande perspektiv, och göra det till formell undervisning. Den 

formella kunskapen som hamnar inom den lekande kontexten utvecklas sedan i en 

lärprocess där elever i fritidshemmet intar sina nuvarande kunskaper och erfarenheter av 

IKT-användningen. Det i sin tur utgör en helhet med informella och situationsbaserade 

kunskaper och färdigheter (Ilomäki & Rantanen, 2007). Fritidsverksamheten fungerar som 

en mellanhand där eleverna får ta del av både hemmets lek och spel men inom formella 

ramar då lärare i fritidshem använder sig av styrda aktiviteter. En undersökning som 

Kennewell och Morgan (2006) har utfört gick ut på att eleverna fick vars en iPad 

(surfplatta) där de skulle lösa en uppgift. Den enda gången eleverna ändrade sitt fokus från 

iPaden var om de behövde ta hjälp av forskaren eller i utbyte av egna erfarenheter utifrån 

en lärplattform (ACTIVstudio) tillsammans med andra i rummet. Observationer gjordes 

utifrån vad som skedde under den förmedlande uppgiften eleverna fick av forskaren, det 

utifrån åldersgruppen 7–11 år. Syftet med denna undersökning var att eleverna skulle 

medverka i ett hållbart delat tänkande, där de fick arbeta tillsammans för att lösa ett 

problem, klargöra ett koncept och utvärdera aktiviteten. Utfallet av undersökningen visade 

att den formella miljön gjorde att eleverna kände sig osäkra på om de fick lov att integrera 

med varandra. Medan den informella miljön snarare bjöd in eleverna att interagera med 

varandra direkt (Kennewell & Morgan, 2006). 

  

3.2 IKT-användning på organisationsnivå 

Skolinspektionen utredde under skolåren 2011 och 2012 hur IKT används på ett sätt som 

främjar elevernas inlärningsförmåga och kunskapsutveckling. De undersökte även hur 

skolorna ansträngde sig för IKT-användningen i undervisningen. Resultatet av 

undersökningen visade att lärare hade väldigt lite digital kompetens i förhållande till 

undervisningen i skolan. IKT-utrustningen hade dessvärre inte heller använts utifrån ett 

pedagogiskt och ämnesrelaterat perspektiv (Søby, 2013). Utifrån ett ledarperspektiv ur 
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skolledningens synvinkel främjades IKT för att planera, utveckla och dela lärarutbildning. 

Fortbildning är något som bör finnas tillgängligt varje läsår för att främja den digitala 

kompetensen hos personalen i både skol- och fritidsverksamhet. Det behövs fortbildning 

eftersom utvecklingen inom IKT förändras hela tiden och de senaste studierna kring ämnet 

kan hjälpa lärarnas undervisning att få en mer elevcentrerad pedagogik (Ottestad, 2013). 

  

Regering och utbildningssystem har tagit fasta på den betydande frågan gällande 

implementeringen av IKT i skolan. Det är grundat på att dagens teknologiska utveckling 

har blivit allt mer tillgänglig och prisvärd och allt större möjligheter till effektivisering i 

undervisningen kan genomföras (Lin, Wang & Lin, 2012). Trots att den teknologiska 

utvecklingen har blivit mer tillgänglig verkar lärare misslyckas med att aktivt använda IKT 

i de olika ämnena i skolan (Søby, 2013). Det finns dock indikatorer som visar sig vara 

relevanta för skolledarskapet och dess påverkan på implementeringen av IKT. Det krävs 

därför nytänkande lärare i fritidshem som intar ett professionellt förhållningssätt och kan 

se möjligheterna med IKT-användningen (Ottestad, 2013). 

  

3.3 Lärares kompetens i IKT 

Det är av stor betydelse hur den pedagogiska övertygelsen tas emot och hur viktig roll den 

faktiskt har, eftersom det är lärarna som i första hand bestämmer hur IKT används och av 

vem (Beauchamp, 2011). Det finns en mängd olika interaktiva möjligheter för hur 

användningen kan se ut i klassrummets undervisning, varav en av faktorerna är 

smartboarden. Således behövs inget lärarstöd då eleverna oftast samarbetar med varandra 

och kan därför lära av varandra (Ibid., 2011). De interaktiva hjälpmedlen som används är 

inte av ny karaktär i klassrummen och användningen av dem är av centralt innehåll för alla 

lärarutbildningar. De digitala verktygen ska i sin tur användas för att underlätta 

kommunikationen mellan lärare och elev samt elever emellan i praktiken. Det ska verka till 

en effektiv undervisning där IKT är involverat och ska inte ses utifrån en användning bara 

för att målet är att använda det (Beauchamp, 2011). Tekniken behöver införas på ett bättre 

sätt för att uppnå en innovativ pedagogik, där läraren i fritidshemmets fantasi egentligen är 

det enda som medför begränsningar (Rikala, Vesisenaho & Mylläri, 2013). I 



 

 

 

13 

fritidsverksamheten behövs huvudsakligen en stor portion fantasi då de breda ramarna 

utifrån den reviderade läroplanen (Skolverket, 2017) kräver en allt mer omfångsrik 

kreativitet (Ibid., 2013). 

  

I många av klassrummets undervisningssituationer upptäckte lärarna att användningen av 

surfplattorna ersatte annan teknik. Dock ändrade de inte sina pedagogiska metoder utifrån 

ändringen av hjälpmedel. I de utbildningsförhållanden som råder är det fastställt att det 

personliga ägandet av en surfplatta i skolverksamheten är en av de viktigaste faktorerna för 

en framgångsrik användning (Rikala, Vesisenaho & Mylläri, 2013). De verksamma 

skolorna världen över har en ambition att skapa givande och framgångsrika skolupplevelser 

hos alla elever. Det finns en önskan om att skolorna ska kunna skapa förmågor och 

möjligheter för att uppnå den önskade potentialen inom IKT.  Det hänger i sin tur ihop med 

IKT-användningen som ska kunna förbättra kvaliteten på undervisning och inlärning på 

skolorna och vidare höja elevernas skolresultat (Livingstone, 2012). 

  

En studie som Rikala, Vesisenaho och Mylläri (2013) har utfört i Finland, syftar till att ta 

reda på den faktiska användningen och utvecklingspotentialen av IKT i utbildningssyfte. 

Undersökningen påvisade att finska lärares upplevda användning av IKT inte stämde 

överens med den faktiska användningen ur pedagogisk synpunkt. Lärarna såg inte den 

pedagogiska tillämpningen av surfplattor utan använde de till största del för att motivera 

och engagera eleverna i deras skolarbeten. Studiens resultat visade att det praktiska 

utförandet inte speglade lärarnas teoretiska vision gällande IKT-arbetet. För att åtgärda 

problematiken kring IKT-arbetet skulle rätt resurser vara att kunna stödja nytänkande 

undervisning genom att utforma skolmiljön så att tekniken har möjlighet att ta plats. Även 

om Rikala, Vesisenaho och Mylläris (2013) forskning ligger till grund för IKT-

användningen hos lärarna bör det betonas att elevperspektivet saknas för att kunna avgöra 

om tekniken har nått sin fulla potential i formellt lärande (Ibid, 2013).   
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4. Teoretiskt ramverk 

I det här kapitlet kommer vårt teoretiska ramverk att presenteras. Den här teoretiska 

utgångspunkten kommer sedan ligga till grund för tolkningen av resultatet.  

 

4.1 Kognitivism och den biologiska faktorn 

Vår teoretiska utgångspunkt grundar sig främst på kognitivism där lärande och utveckling 

ligger i fokus. Kognitivismen handlar om hur människans tankeprocesser liknar en dators 

bearbetning av information. Till exempel genom processen att ta emot yttre information 

från världen för att sedan omvandla informationen till sinnebilder, som är lättare att komma 

ihåg för sin egen del. Därefter ska de här sinnebilderna kunna utgöra de tankar och begrepp 

som omfattats av den yttre världen. En sista del av den här tankeprocessen är att kunna 

uttrycka det som upplevts, genom såväl tal och skrift som ritning (Leonard, 2002). 

Kognitivismens fokus hamnar på minnets kapacitet, både utifrån korttidsminnet men främst 

långtidsminnet. De kognitiva strukturer som hjärnan arbetar med syftar till att hamna i 

långtidsminnet där kunskapen lagras. Kortfattat innebär det att människan tar in, bearbetar 

och kombinerar information. Genom att repetera information under en tid sker lärande 

genom att den informationen fastnar i långtidsminnet (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014). 

Utifrån undervisningsperspektivet handlar då kognitivismen om att läraren ska lära ut med 

hjälp av objekten och den yttre världen (Leonard, 2002). Men för att kunna göra kunskapen 

meningsfull för eleverna krävs det att läraren utgår från deras befintliga strukturer. Det 

underlättar för läraren att arbeta så då det blir lättare att organisera och strukturera den nya 

informationen för eleverna (Yilmaz, 2011).  

 

Kognitivismen går vidare att koppla samman med Andersons (1992) teori gällande låg nivå 

som innebär att intelligensen är biologisk, det vill säga en genetiskt bestämd egenskap som 

redan finns i nervsystemet (Anderson, 1992). Det hjälper tankeprocesserna vidare för att 

skapa sinnebilder. En del av den självidentitet som människor skapar är dock biologisk 

utifrån vissa förmågor, som språk, som utvecklas naturligt hos alla människor (Gardner, 

1983). 
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4.2 Processen till självidentitet ur ett kulturellt perspektiv 

Det finns andra förmågor, till exempel kunskapen kring digital användning, som snarare är 

byggd på erfarenheter kring den rådande kulturen. Det kan vara stora skillnader från elev 

till elev hur mycket erfarenheter som utgör den slutgiltiga kunskapen som en individ 

besitter (Gardner, 1983). Andersons (1992) teori om hög nivå påminner om Gardners teori. 

Hög nivå innebär att intelligensen är kulturellt bestämd i form av erfarenheter för en 

kognitiv utveckling. Enligt teorin om hög och låg nivå innebär det att det är via erfarenheter 

som lärandet utvecklas och sker (Anderson, 1992). 

 

Precis som Hermann (2004) beskriver är lärande en aktiv process som kan uppstå på vilken 

plats som helst för eleven, och då även i fritidshemmets kontext. Läraren blir inte bara 

undervisare i dessa situationer för kunskapsutvecklingen som sker, utan också en hjälp på 

vägen till elevernas självidentitetsprocesser. Utvecklingen av varje individs personliga 

möjligheter och den reflexiva delen av ens eget lärande är viktigare än de sociala normer 

som annars kan vara avgörande i den sociala kontexten. När en individ har lyckats med det 

reflexiva arbetet blir gemenskapen per automatik en naturlig del och de kan då lära på ett 

socialt plan utan att deras självidentitetsprocesser tar skada (Hermann, 2004).  

 

Något som påverkar självidentiteten och som tillkommit ju mer människor börjat använda 

tekniken är de sociala medierna, som eleverna numera “umgås” genom. De använder sina 

mobiltelefoner för att läsa på sociala medier men även för att chatta. Människor, unga 

som gamla, kommunicerar med varandra genom olika digitala plattformar för att i sin tur 

producera innehåll på dem, som exempelvis Instagram och Facebook (Gündüz, 2017). 

Den tekniska världen och de digitala plattformarna är betydelsefulla både i och utanför 

skolans verksamheter. Inom skolans värld används tekniken inom olika aktiviteter, 

lärande och undervisning. Det har blivit allt mer av en skyldighet att använda tekniken i 

skolan och inte ett val, det grundat på den nya läroplanen och fritidshemmets kapitel fyra 

(Gündüz, 2017). All den teknik som införts i samhället medför olika 

beteendeförändringar hos eleverna så som attityder och åsikter i förhållande till när de 

observerar andra människor på sociala medier. Användarna på sociala nätverk blir en allt 

yngre publik och kommunikationen inom de sociala medierna tilltalar eleverna mer än de 
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traditionella medierna i dagsläget (Gündüz, 2017). Som i sin tur får konsekvenser utifrån 

självidentiteten hos eleverna, då den kan rubbas av alla de intryck de blir matade med.  
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5.  Metod  

Under den här delen kommer vi ta upp vilka metoder vi valt och vad de innebär, för att 

andra som läser detta ska kunna utföra samma metod. Därefter berättar vi vilket urval vi 

gjort, hur vi har genomfört studien och vilka krav vi har förhållit oss till. Vi beskriver även 

hur vi har bearbetat materialet samt hur vi förhåller oss kritiska till genomförandet.  

 

5.1 Intervjuer 

För att möjliggöra denna studie utifrån syfte och frågeställningar har vi använt en kvalitativ 

ansats (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997) med intervjuer ansikte mot ansikte som en 

informationsteknisk metod (Patel & Davidsson, 2011). Den här typen av kvalitativa 

intervjuer som vi har använt oss av innebär att intervjupersonen får svara på 

semistrukturerade frågor men med låg standardisering. Det innebär att intervjupersonerna 

ges utrymme att svara med egna ord och att det ska bli mer av ett samtal (Ibid, 2011). I 

utförandet av intervjuerna är båda medverkande, en av oss för anteckningar medan den 

andre är intervjuare och ställer frågorna. I samband med alla intervjuer använder vi även 

ljudupptag. Det för att få med samtyckeskravet om att vi får lov att intervjua respondenterna 

och att vi spelar in intervjuerna. Valet av ljudupptag är för att vi ska kunna transkribera 

materialet ur konfidentialitetskravet för att i sin tur få ett användbart material till resultat 

och analys, användbart för exempelvis citat. Målet är att ta reda på om och framförallt hur 

lärarna i fritidshemmen använder IKT. 

 

5.2 Enkäter 

Det behövs även kvantitativt underlag (Denscombe, 2013) i form av strukturerade enkäter 

för att belysa elevernas perspektiv utifrån IKT-användningen på fritidshemmet. 

Strukturerade enkäter innebär att frågorna är utformade med fasta svarsalternativ. Det finns 

alltså väldigt lite utrymme för eleverna att svara med egna ord (Patel & Davidsson, 2011). 

Enkäterna utförs under ledning av både oss och med hjälp av den personal som finns 

tillgänglig vid utförandet. Enkäter under ledning kan vara bra för att kunna förtydliga någon 

fråga eller ett svarsalternativ (Patel & Davidsson, 2011). Vi vill med enkäterna ta reda på 

om lärarna i fritidshemmets upplevda arbete med IKT uppfattas av eleverna ur ett 
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lärandeperspektiv. Vi använder därför elevernas enkäter som en form av kontroll för hur 

lärarna i fritidshemmen faktiskt arbetar. 

 

5.3 Urvalsgrupp 

Utifrån vald metod och dess utförande har urvalet grundats i att utföra undersökningarna 

på skolor och dess fritidshemsverksamhet som tillhör tre olika kommuner. Det val är gjort 

utifrån bekvämlighetsprincipen, som förklaras som en metod som vanligen tillämpas vid 

kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011). Bekvämlighetsprincipen innebär också att de som 

intervjuar har någon form av relation till respondenterna. Det kan ses som en nackdel 

eftersom personerna i fråga redan kan ha förutfattade uppfattningar om varandra och deras 

förhållningssätt (Ibid, 2011). Det är något vi får förhålla oss till i samband med den korta 

tidsram som finns för utförandet. 

 

Vi har också gjort de valen för att kunna jämföra resultaten i relation till lärare i fritidshem 

och elever samt om skolorna i de olika kommunerna skiljer sig åt. De tre kommuner som 

kommer ingå i vår forskning, en stor, en mellan och en liten kommun, har olika ekonomiska 

förutsättningar. Alla är grundskolor där en skola är från förskoleklass upp till årskurs nio 

medan de andra två skolorna är från förskoleklass upp till årskurs sex. 

  

5.4 Genomförande 

Vi började utforma ett frågeformulär för intervjuerna. Därefter skapade vi en inbjudan med 

information om syftet med vår uppsats samt hur våra undersökningar skulle gå till och när. 

Vi skapade också en godkännandeblankett som var tänkt skulle skickas ut till 

vårdnadshavare tillsammans med inbjudan. Både inbjudan och godkännandeblanketten 

skickades ut till de valda skolorna via mail dels till rektorerna men också till vissa av lärarna 

i fritidshemmen på respektive skola. I samband med mailkontakt med de utvalda skolorna 

ville vi att lärarna i fritidshemmen skulle göra ett eget schema för när de enskilda 

intervjuerna skulle utföras.  
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Inför och under intervjuerna på alla skolor hade vi i åtanke att försöka göra det så avslappnat 

som möjligt för våra respondenter. Vi ville visa en förståelse och ett genuint intresse till de 

medverkande för att de skulle känna sig motiverade till att svara ärligt utifrån hur respektive 

fritidsverksamheten faktiskt ser ut (Patel & Davidsson, 2011). Varför vi valde att förhålla 

oss till dessa principer under intervjuerna var dels för att skapa trygghet och professionalitet 

från vår sida men även för att utföra intervjuer med svar som är av kvalitet för vår uppsats. 

Inför varje enskild intervju medgav respondenterna muntligt via ljudupptag att vi fick lov 

att intervjua dem och då även spela in intervjun. 

 

Vi började att intervjua på skolan i den mellersta kommunen, där fem av personalen från 

två olika fritidsavdelningar valde att delta. Därefter intervjuade vi på skolan i den största 

kommunen där sex av personalen, också från två olika fritidsavdelningar, valde att delta. 

Till sist intervjuade vi i den lilla kommunen där tre pedagoger från samma avdelning deltog. 

 

Utifrån de svar vi fick från intervjuerna gjorde vi tre olika enkätformulär, anpassade till 

varje skola. Även anpassade frågor så att elever i alla åldrar ska kunna förstå frågorna och 

svara utifrån enskilt tänkande, eftersom vi utgår från årskurser mellan förskoleklass upp till 

årskurs fem. Emilie började i den lilla kommunen först med enkäterna, sedan fortsatte hon 

med en årskurs i den stora kommunen samma dag. Sara utförde enkäter i den mellersta 

kommunen på tre olika avdelningar. Vi utförde de sista enkäterna tillsammans i den stora 

kommunen.  

 

5.5 Etiska överväganden 

Utifrån de planerade undersökningarna krävs väl genomtänkt underlag för etiska 

ställningstaganden, för att de tillfrågade respondenterna ska känna sig trygga och säkra i att 

lämna ut den information vi behöver för fortsatt arbete. Vi behöver förhålla oss till 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) för att på skriftligt vis vara tydliga med vad 

som gäller i förhållande till vår forskning. Syfte och beskrivning av hur undersökningarna 

kommer utföras behöver förmedlas först. Därefter behöver deltagarna veta att de medverkar 

frivilligt samt att den information som samlas in inte kommer användas till något annat än 
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syftet med denna uppsats. Individskyddskravet (Ibid, 2002) är också en självklar 

utgångspunkt i undersökningarna då innebörden av individskyddskravet är att de tillfrågade 

inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada eller kränkningar. 

 

För att kunna undersöka elevernas perspektiv i en enkät måste vi inhämta samtycke från 

vårdnadshavare och eller från rektor på samtliga skolor. Detta måste ske skriftligt då 

eleverna är under 15 år (Vetenskapsrådet, 2002). Samtycke från lärarna i fritidshemmet 

kommer att ske muntligt med beskrivning av syfte och planerade djupintervjuer som de 

kommer medverka i. Detta går samman med konfidentialitetskravet (Ibid, 2002) där vi 

tydliggör att lärarna i fritidshemmens identitet inte kommer offentliggöras och att alla 

uppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av det. 

 

Både eleverna och lärarna i fritidshemmen har rätt till att avbryta medverkan i både enkät 

och intervjuer utan att de vidare påverkas negativt. Under alla omständigheter kommer alla 

medverkande att vara konfidentiella under hela processen. Det innebär att all information 

som ges kommer bevaras som den är, dock utan möjlighet för identifikation. 

 

5.6 Bearbetning av material 

Vi började med att transkribera intervjusvaren som sedan sammanställdes utifrån nyckelord 

och teman. Vi gjorde även en tabell där vi skrev in dessa nyckelord för att göra det ännu 

tydligare. Därefter jämförde vi likheter och skillnader arbetslagen emellan samt utformade 

olika teman utifrån det. Dessa teman är rubricerade under resultatdelen.  

 

När vi sammanställde enkäterna tog vi den rådata (Patel & Davidsson, 2011) vi hade och 

sammanställde det först på papper, för att skapa en enkelhet i överföringen av 

sammanställningarna till enkätformulären som fanns på datorn. Vi valde att använda 

enkätformulären som sammanställningsdokument samtidigt, för att tydliggöra både för oss 

och för läsarna vilka resultat som framkommit under enkätutförandet. Det resultat på varje 

fråga som fått flest ikryssningar markerade vi med rött i antalet svar, för att påvisa resultatet 

som flest elever svarat.  
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5.7 Metodkritik   

Vi utförde de kvalitativa intervjuerna under utvecklingssamtalsperioden på skolorna, något 

vi inte hade i åtanke när planering av intervjuerna skedde. Det medförde att en del av lärarna 

i fritidshemmen inte kunde medverka i våra intervjuer och att vissa av de som medverkade 

var lite stressade. Något vi dock hade i åtanke redan innan vi kom ut i verksamheterna var 

att det är en stressig miljö i många fall. Därför i samband med mailkontakt med de utvalda 

skolorna ville vi att lärarna i fritidshemmen skulle göra ett eget schema för när de enskilda 

intervjuerna skulle utföras. Det bad vi om på grund av att vi inte ville ha någon inverkan 

på hur intervjusvaren hade blivit, eftersom det hade kunnat generera svar med negativ 

effekt.  

 

Lärarna i fritidshemmen får ta del av den slutgiltiga uppsatsen för att kunna utveckla sitt 

arbete utifrån det påvisade resultatet. Dock kommer de att få ta del av helheten i uppsatsen 

med konfidentiellt resultat, vilket medför att de inte kommer kunna få ut vilka svar som är 

deras kollegors. Uppsatsen är uppbyggd på detta vis då vi inte vill skapa problematik eller 

diskussioner i arbetslagen på de skolor som vi fått tillåtelse att utföra vår studie på. Samma 

sak gäller för enkätresultaten, då eleverna inte kommer kunna pekas ut för vad de har svarat 

i enkäten. Det gör också att resultatet förhoppningsvis har blivit mer sanningsenligt, 

eftersom eleverna fått veta att lärarna i fritidshemmet inte kommer veta vilken elev som 

har svarat vad.   

  

Under enkätutförandena försökte vi vara tydliga med eleverna att de skulle svara enligt sina 

egna erfarenheter utifrån fritidsverksamheten. Dock fanns det en del elever som ändå 

kommunicerade om de hade eller inte hade använt eller gjort något. Det blev märkbart att 

det till viss del hade påverkat vissa av de andra eleverna då de valde att svara utifrån vad 

kompisen nämnde. Vi är medvetna om att det kan ha påverkat resultatet på enkäterna till 

viss del, men det övergripande resultatet är statistiskt sett fortfarande av relevans.  
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6. Resultat 

I detta kapitel kommer de resultat som framkommit under intervjuerna med personalen i 

fritidshemmen att presenteras. Sedan följer resultatet av enkäterna som genomfördes med 

eleverna i de fritidsverksamheter som intervjuerna utfördes i.  

 

6.1 Intervjuresultat 

Under följande rubrik kommer det finnas underrubriker som används utifrån de tema som 

framkommit under sammanställningen av intervjusvaren. Eftersom de intervjuade i studien 

ska hållas konfidentiella, används benämningen respondent genom det här kapitlet. Det för 

att inte nämna de intervjuades namn eller kön. 

  

6.1.1 Digitala verktyg 

Utifrån intervjufrågorna har det framgått att man under fritidsverksamheten låter eleverna 

använda främst surfplattor som digitalt verktyg. Det har även framgått att alla skolorna har 

köpt in surfplattor med märket Apple. Deras produkt iPad verkar vara synonymt med 

surfplatta ute i verksamheterna. Det är några som nämner att man också använder sig av 

datorer med märket Chromebooks samt smartboards som digitalt verktyg i fritidshemmet.  

 

En skillnad mellan kommunerna är att användningen av iPads sker på olika sätt. Hur 

mycket och hur frekvent iPads är en del av verksamheterna beror på hur 

fritidsverksamheterna är anpassade lokalmässigt och personalmässigt. En respondent säger 

till exempel: 

Fritids, ja, det är svårt att få in… För de är ju, vi har ju så stora 

grupper. // Vi har en, två iPads per grupp och då blir det liksom… 

Då får man ha smågrupper och det är svårt när man är tre personal 

(Respondent 4, mellersta kommunen). 

 

Respondenten menar att bristen på resurser kring utlåning av iPads till eleverna skapar 

svårigheter för att kunna utföra IKT-arbete av kvalité. De två andra kommunerna har dock 
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bra med resurser och har möjlighet till en schemalagd dag varje vecka där det finns tid till 

aktiviteter med IKT.  

 

6.1.2 Appanvändning 

Med tanke på att alla fritidshem övergripande använder sig främst av iPads, medför det 

även att appanvändningen ökar. En del av respondenterna svarar att det är förutbestämt 

vilka appar som eleverna ska få testa på och vidareutveckla sina kunskaper genom, medan 

andra har det mer fritt utifrån vad eleverna är intresserade av att testa på.  

Kahoot! är en app som respondenter nämner att man använder med ett syfte av att lära 

samtidigt som man ska ha kul. Det är en frågesportsapp där det går att göra egna frågor. 

Den går att använda på så vis att lärarna i fritidshemmet har en tanke om vad man vill att 

eleverna ska lära sig. Eftersom det går att utforma egna frågor i Kahoot! nämner 

respondenterna att eleverna får vara med och skapa sina egna frågor. Då kan dock lärarna 

i fritidshemmen exempelvis ha valt ett förutbestämt tema för frågorna. Det finns även en 

nyutvecklad app med grunden i Kahoot! som heter Jumbel. Utifrån frågorna i Jumbel ska 

eleven rangordna och sortera svarsalternativen i rätt ordning. En respondent beskriver 

användningen av just Jumbel på detta sätt:  

dom har alltså haft arbete kring året, månadernas placering...// 

veckodagar, årstider och lite arbete kring det. Så hade dom olika 

frågor, egentligen var det inte Kahoot! utan det heter Jumbel för då 

ska dom sortera... Ja, saker i rätt ordning, placera dom… På sina 

Chromebooks... (Respondent 1, stora kommunen). 

 

En av kommunerna nämner att man har tidsbegränsning på hur länge eleverna får lov att 

aktivera sig med exempelvis appar. Flertalet lärare i fritidshemmet beskriver även att 

eleverna har fått styra användningen mer nu än tidigare på grund av brist på 

fritidshemslokaler.  
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6.1.3 Programmering 

En övergripande likhet vi ser mellan skolorna i de olika kommunerna är att alla har som 

utvecklingsområde och vad som i nuet är av intresse, är just programmering. De flesta 

respondenterna beskriver att de utför programmering med hjälp av en app vid namn 

Lightbot Hour. I den appen kan eleverna via förprogrammerade funktioner hjälpa till att 

styra en liten gubbe, så som att den ska gå höger, vänster, rakt fram eller backa bakåt. En 

respondent i den lilla kommunen beskriver programmeringsappen på detta sätt:  

Har ett programmerings... en programmeringsapp som heter Axel 

eller Alex. Alex och sen har vi lightbot app som också är 

programmering, den här söta gubben som hoppar.. (Respondent 1, 

lilla kommunen). 

 

Som en vidareutveckling inom programmeringsområdet genom praktiskt utförande, 

använder fritidsverksamheten i lilla kommunen även bluebots eller bibots. Det är små 

robotar som eleverna fysiskt får vägleda genom en bana, där olika mönster är tryckt på 

mattor.  

 

6.1.4 Film och fotografering 

Två av kommunerna beskriver film och fotodokumentation med stort intresse både hos 

lärarna i fritidshemmen men främst hos deras elever. Ett sätt som de har använt sig av film-

aktiviteter är genom iMovie (filmredigeringsprogram) på olika sätt, och även Greenscreen 

i den lilla kommunen. Greenscreen är en stor grön duk som man filmar framför för att i 

filmredigeringen sedan kunna lägga in valfri bakgrundsbild i filmen. Respondenterna 

nämner att de genom teman som utförts under höstterminen har kopplat in filmskapande 

med hjälp av iMovie och StopMotion (skapande av stillbildsfilm). Det som ett komplement 

till det övergripande temat då eleverna har intresse för digitala verktyg och för att det ligger 

i nuet. En respondent nämner även att de i verksamheten använder filmskapande som en 

utvecklingsprocess hos eleverna med hjälp av olika program för filmredigering. Under 

intervjuerna i de olika kommunerna har det även framgått att arbetet med film och 

fotografering kan se väldigt olika ut. I en av kommunerna har de haft aktiviteter med iMovie 

för de äldre eleverna på fritidshemmet. Det är dock något som varit grundat på elevernas 

intresse och de har då fått styra fritidsverksamheten lite mer. Eleverna har även egna iPads 
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tilldelade av skolan, vilket gör det lättare för dem att använda de på fritidstiden också.  En 

period var även appen Musical.ly (skapande av musikvideo) populärt hos eleverna i denna 

kommunen, och respondenten menade då att det går i vågor med vad som är populärt.  

 

I kombination med filmskapande har även fotodokumentation varit något lärarna i 

fritidshemmet i den lilla kommunen försökt väva in i fritidsverksamheten. I samband med 

att en av respondenterna nämner en app som heter PicCollage (fotoredigeringsapp där man 

kan utforma egna collage) säger hen också:  

 
Vi har också nyligen börjat låta barnen ta bilder med vår iPhone till 
våra veckobrev, vi bara kom på att det enkelt sätt också att dom 

bekantar sig med och då är det ju kameran… Det finns faktiskt i 

bild eh centralt innehåll för undervisning i bild att dom 

bildöverföring att man ska kunna ta foto med digitalkamera eller 

iPad eller... Eller iPhone då. DÅU hahahah.. Åh lägga över det till 

ehm ja men till något annat syfte. Till en dator eller eh om man 

lägger det direkt i ett veckobrev eller så så, men det är precis nytt 

vi får för oss, så några barn har fått fotografera och dom vill gärna 

visa när dom bygger kappla och så (Respondent 1, lilla 

kommunen). 

 

Här påvisar respondenten att elevinflytande och delaktighet är en viktig del av 

fritidsverksamheten för att skapa en meningsfull fritid. Respondenten nämner även att 

fritidshemspersonalen redan kommit en bra bit på vägen gällande IKT-användningen. De 

vill att de digitala verktygen ska vara ett komplement till andra aktiviteter som är planerade 

för fritidsverksamheten. Det i sin tur gör att personalen i den lilla kommunen vill ta arbetet 

till nästa nivå och utmana eleverna till eget tänkande och skapande utifrån deras egna 

intressen och behov på fritidshemmet. I den stora kommunen har de också använt appen 

PicCollage en del för att få eleverna att bekanta sig med olika sorters dokumentation. Dock 

nämner respondenterna att det är i en utförandefas hos eleverna just nu där eleverna gör 

detta utifrån eget intresse. Personalen i fritidshemmet har låtit det vara så för tillfället då 

intresset är så högt, men så småningom vill de utveckla fotograferingen till allt mer styrda 

aktiviteter med tydliga syften utifrån läroplanen.  
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6.1.5 Samarbete och elevutveckling 

Samarbete är något som belyses tidigt under intervjuerna, nästintill alla respondenter 

beskriver samarbetet som väldigt tydligt i samband med IKT-användningen. Ska ett enskilt 

arbete med digitala verktyg utföras beskriver respondenterna att eleverna ofta hamnar i 

diskussioner mellan varandra och det sker ett utbyte av kunskaper och erfarenheter där 

emellan. En respondent från den stora kommunen belyser att samarbete och 

kommunikation kan ske trots att eleverna inte har vars en iPad. Det väver respondenten 

samman med att elevernas samarbete sker genom turtagning och värdegrund. En 

respondent nämner att IKT-användningen är ett lättsamt område för att föra samman elever 

och olika gruppkonstellationer som främjar till ökat samarbete. En respondent i stora 

kommunen nämner att spel överhuvudtaget främjar till social samvaro och samarbete på 

detta sätt: 

För spel överhuvudtaget så tycker jag att spel är någonting som 

bjuder in till social samvaro och samarbete... Sen om man spelar 

monopol/brädspel eller vad man nu asså vad man spelar för dom så 

för när dom nu till exempel spelar nått som heter "Agar" man är dö 

menlöst i min, liksom i min uppfattning man är en liten boll som 

äter upp andra bollar och så blir man större och större... Och så kan 

man ju skriva sitt namn i sin egen boll och så kan du ha ditt namn i 

din boll och så kan jag se din utveckling... Och då tycker dom det 

är jätte kul och sitta bredvid varandra och prata om det här då, och 

det är det och det är då jag kan välja och kanske utveckla dom 

samtalen som dom har där... (Respondent 1, stora kommunen). 

 

Men man ska dock ha med i beaktningen att det även ökar ljudvolymen på eleverna till 

något utöver det vanliga, vilket en annan respondent från samma kommun vill trycka på att 

man ska ha med i beräkningen ur en arbetsmiljöfråga. Från den mellersta kommunen har 

det också framkommit en undran om inte iPadsen främjar mer till enskilt användande än 

att eleverna samarbetar. Problematiken hamnar då på hur personalen väljer att hantera detta. 

 

Vad gäller elevutveckling och hur lärarna arbetar i fritidsverksamheterna med det nämner 

en respondent från den mellersta kommunen att iPaden kan vara ett redskap för de elever 

som har koncentrationssvårigheter. Hen menar att de eleverna kan få använda iPaden som 

ett redskap för rekreation, där de då får spela app-spel som för dessa elever kan vara 

avkoppling men som ändå genererar ett lärande. En respondent från stora kommunen 
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nämner att de använder språkappar för elever med språksvårigheter. Det kan vara appar 

som kombinerar bilder med ord eller att språket är ändrat till elevens modersmålspråk.  

I övrigt verkar det ha varit svårt för respondenterna att antingen förstå begreppet 

utveckling, eller så är det att de inte tänker på att de arbetar med elevutveckling omedvetet 

hela tiden. De verkar ha hamnat i ett fokus på elever med svårigheter, diagnoser eller annan 

problematik. Elevutveckling handlar inte bara om hur man främjar elever med något 

särskilt behov kopplat till område utan det handlar även om utveckling för de elever som 

redan kommit långt. Hur främjar man ytterligare utveckling för dessa elever. Från det att 

barnen börjar i förskoleklass ända upp till årskurs fem-sex utvecklas de ständigt och det 

finns alltid något nytt för dem att lära sig, vilket vi tolkar att respondenterna inte har tänkt 

på utifrån begreppet utveckling.  

 

6.1.6 Hanteringen av läroplanen 

Alla respondenter har svarat att de utgår från läroplanen när de har utfört digitala aktiviteter 

sedan tidigare. En del av respondenterna kunde inte svara på vad i läroplanen de utgick 

ifrån när det gäller just IKT och aktiviteter inom det området. På frågan hur de tänker kring 

planering av aktiviteter där IKT är med, från idé till pedagogisk planering samt utförande 

och utvärdering svarar alla respondenter att det inte är något de gör. Detta blir en motsägelse 

i sig själv eftersom de två intervjufrågorna har samma innebörd men är ställda på två olika 

sätt. Antingen har respondenterna svarat att de utgår från läroplanen för att det är det de 

tror att vi vill höra, eller så har de inte uppfattat att planering av aktiviteter faktiskt börjar 

med att utgå från läroplanen. Några respondenter från alla tre kommuner säger ju dock att 

fritidsverksamheten måste utgå från läroplanen. En respondent säger till exempel: 

Vi försöker ändå liksom och skära ner det så att det inte blir för 

mycket Ipadshäng och så... Så det inte liksom "äh med vi tar fram 

Ipads" utan vi försöker ha det på schemat, fast på schemat äh för att 

dom ska förstå att bakom en Ipads *host* förlåt så är det liksom nått 

viktigt också... så det inte bara är liksom att man får spela Ipad för 

att man inte kan sitta stilla... Eller för att tiden ska gå... Utan att det 

finns en pedagogisk tanke med det (Respondent 2, stora 

kommunen). 
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Respondenten beskriver det som många av de andra respondenterna också uttrycker, att 

surfplattor inte bara ska användas för att underlätta för personalen. Dock beskriver inte 

respondenten något konkret exempel på varför de tar fram surfplattor till eleverna och inte 

heller vad det är för pedagogisk tanke de har med det. Det kanske varierar beroende på vad 

det är som i så fall ska göras på surfplattan, men det är ändå värt att reflektera över vad 

respondenten inte säger. En respondent från lilla kommunen ger dock ett konkret svar 

utifrån ämnet läroplanen: 

Vi har ett ansvar att ge barnen det som står i läroplanen och träna 

dom förmågorna som finns där, och eh använda oss utav det i 

centrala innehållet som beskrivit där och där e ju natur och teknik 

ehm det är väldigt i ropet nu (Respondent 1, lilla kommunen). 

 

Respondenten refererar till läroplanens kapitel fyra, som är fritidshemmets egna kapitel. 

Hen menar att avsnittet om natur och teknik i kapitel fyra är väldigt populärt just nu överlag, 

för att det är det som ligger i fokus på skolan.  

 

Ett annat resultat som framkommit är att vissa lärare i fritidshemmen, i alla fall två av 

kommunerna, har en från personalen som är ansvarig för aktiviteter med IKT. Det märks 

tydligt då några respondenter inte haft koll på dels vad de gör för aktiviteter och dels vad 

som utgås från i läroplanen. I vissa enstaka fall har respondenter även konkret sagt att de 

inte har ansvar över det området, utan att det är någon annan i fritidsverksamheten som 

håller i det.  

 

6.1.7 Känsla av osammanhang i arbetslagen 

Det har framkommit att personal i samma arbetslag inte är överens om hur 

internetanvändningen ska ske i fritidsverksamheten. Det synliggörs i att personalen i 

fritidshemmet inte använder samma arbetsmetoder som ska sträva mot samma mål utifrån 

IKT-arbetet och internetanvändningen. Det i sin tur kan skapa en förvirring hos eleverna 

vad som är bestämt kring hur de får använda datorer och surfplattor, men även utifrån vad 

de får göra på internet. En respondent i stora kommunen beskriver en viss problematik 

kring personalens struktur och regler på detta sätt:  
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Vi har inte riktigt kommit överens om vad vi har för policy kring 

det... eh, jag är där just nu i alla fall där jag tycker att det är bättre 

och släppa saker lite friare men att vi är jätte närvarande och titta 

vad dom gör... För att jag vet inte riktigt vart dom är och vad dom 

är intresserade av och vad dom håller på med. Om jag inte vet det 

så vet jag inte heller var jag ska möta dom… (Respondent 1, stora 

kommunen).  

 

Att vara väldigt närvarande för eleverna vid internetanvändningen och utförande av IKT-

användning generellt, kan vara en bidragande faktor till djupare kunskap och erfarenheter 

hos eleverna. Det kan även bidra till en allt större förståelse för god användning av tekniken 

och de faror som kan uppkomma vid exempelvis internetanvändning. Respondenten ovan 

trycker mycket på att inte förbjuda saker vid internetanvändning eftersom eleverna behöver 

komma framåt i utvecklingen och skaffa mer erfarenheter. Hen menar på att vara 

närvarande och beredd att ta diskussioner med eleverna om något märkligt skulle inträffa 

är viktigt för både personal och elever. För att känna sig bekväm med IKT-användningen 

oavsett vad eleverna gör är en viktig del i utvecklingen av IKT-arbetet.  

 

En känsla som uppstod vid intervjuerna är att lärarna i fritidshemmen fortfarande är aningen 

rädda för att eleverna ska komma in på fel sidor vid internetanvändningen. Det medför att 

personalen istället förbjuder eleverna till vissa sidor istället för att vara väldigt närvarande 

och våga ta jobbiga diskussioner med eleverna om något märkligt uppkommer vid 

internetanvändningen. En annan respondent i samma arbetslag beskriver 

internetanvändningen på detta sätt:  

 
Ja alltså dom får ju använda sina Chromebooks… Och det gör dom 

ju även på skoltid som på fritids... Och där har vi ju också utvecklat 

att det inte är bara spelen som ska styra där utan dom ska ju också 

kunna lära sig och de vi är i denna processen nu vill jag säga det 

här att gå ut på nätet och leta fakta... Det där där eh det är ett steg 

vi skulle vilja utveckla i alla fall jag, jag får prata för mig va för vi 

är inte riktigt överens för vi är lite osäkra på hur mycket ska vi 

tillåta på fritids… //Så det handlar om att vi måste ha personal med 

resurs nära vi väl tillåter att dom ska gå ut på nätet och leta så måste 

vi ju också veta att dom eh inte hittar på något annat (Respondent 

4, stora kommunen). 

 

Respondenterna i den stora kommunen är alltså väl medvetna om att de är oense. De vet 

bara inte riktigt hur de ska ta diskussionen vidare i arbetslaget för hur de ska sätta upp regler 

för eleverna. Även i den mellersta kommunen har det framkommit en aning olika svar här 

och där utifrån intervjufrågorna som påvisar ett splittrat arbetssätt. En respondent säger till 
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exempel att personalen är närvarande och ser vad eleverna gör när de använder surfplattor. 

En annan respondent säger dock att eleverna använder appar utan personal närvarande men 

att de inte får söka på internet om det inte gäller målarbilder. 

 

Ett arbetslag som är splittrade i tankar, planering och utförande kring hur 

fritidsverksamheten ska formas kan vara en bidragande faktor till hur elevernas utveckling 

sker. Det vill säga på en lägre nivå än vad den kanske hade varit om eleverna varit inskrivna 

i en fritidsverksamhet med bra struktur och tydliga regler.  

 

6.1.8 Utbildad eller outbildad 

Något som tydligt framgått i intervjusvaren är att en del av personalen i fritidshemmen inte 

förstår innebörden av IKT-användningen. De förstår främst inte hur man använder dessa 

digitala hjälpmedel på ett pedagogiskt sätt, för att eleverna ska lära sig något. Det som 

tydligt framgår är att personalen i fritidshemmen som inte har någon utbildning har svårt 

att förstå syftet med just IKT-användningen. De beskriver användningen av digitala 

hjälpmedel mer som ett verktyg eleverna använder för att ha roligt. Det finns ingen lärdom 

och utveckling i aktiviteterna. En respondent beskriver IKT-användningen på detta sätt 

utifrån vad hen tycker att samhället är på väg: 

 
Jag är så emot det så det finns inte, asså. Jag är väldigt, väldigt emot 

iPads. Asså, sjukt emot det. Jag tycker det finns så mycket mer man 

kan göra. Sen vet jag att det ska komma in i.. Det är ju inne i 

läroplanen nu, *Mummel* Jag tycker att det är.. Visst, det är bra 

och... Men jag, asså, jag tycker att det finns så mycket annat man 

kan asså, skapa med kroppen och händerna och material som finns 

i naturen och sånt. Jag tycker det är mycket viktigare, för barnen 

har inte det längre. De vet inte liksom ens hur man bygger en koja. 

// Asså, där tycker jag att man kan istället lära de... den vägen 

(Respondent 4, mellersta kommunen).  

 

Det som respondenten beskriver utifrån sina åsikter av IKT-användningen, är det nog en 

del som delar samma uppfattning om. Av egna erfarenheter så anser personal inom 

fritidsverksamheten att tekniken har gått så pass snabbt framåt att man inte hänger med. 

Eftersom den digitala utvecklingen går så fort framåt, väljer personal i fritidshemmen 

istället att lägga fokus på det traditionella lärandet med hjälp av kroppen. De ser en större 
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vinning i aktivitetsutförande som tillhör det traditionella, eftersom personalen då konkret 

är medvetna om vad resultatet blir.   

 

Endast ett fåtal av respondenterna tycker att IKT är viktigt och då är det antingen personal 

som själva är intresserade eller som förstår varför det står med i läroplanen. För att kunna 

se fördelar med IKT-användningen behöver personalen våga använda de digitala verktygen 

mer vilket leder oss ner till nästa rubrik.  

 

6.1.9 Fortbildning 

Fortbildning är något som tagits upp av de flesta respondenterna när frågan om 

framtidsvisioner tagits upp. De känner att utvecklingen inom teknikens värld går så pass 

snabbt framåt att de själva inte riktigt hinner med. En respondent precis som många andra 

beskriver problematiken på detta sätt: 

För det finns ju så otroligt mycket. Och jag känner att eeh... 

Eleverna vet ju många gånger lite mer än vad vi vet om vad som 

finns och... Så det skulle jag personligen behöva ha lite, lite mer 

fortbildning i, kring. // Helt klart (Respondent 3, mellersta 

kommunen).  

 

Varför respondenterna önskar mer fortbildning gällande IKT-användningen är för att få 

mer kött på benen. Det för att vidare kunna fullfölja det tänkta arbetet inom IKT som man 

har inom arbetsplatsen och kommunen man arbetar i. Många respondenter värdesätter 

vikten av att vara med i tiden och samhällets utveckling högt. De trycker mycket på att det 

är viktigt för all personal som vistas i fritidsverksamheterna att hänga med i den 

utvecklingen, då IKT-användning ska ske i fritidsverksamheterna utifrån läroplanens 

centrala innehåll och förmågor.  

 

6.2 Enkätresultat  

Enkäterna utfördes i samma kommuner och arbetslag som intervjuerna. Med tanke på vissa 

olikheter i enkätfrågorna kommer det finnas underrubriker som är utifrån varje kommun, 

men resultatet börjar med en jämförelse då en del frågor är ställda på samma sätt i alla 
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kommuner. I bilagor finns enkätfrågorna samt vilket resultat som framkommit under varje 

fråga och svarsalternativ. 

 

6.2.1 Jämförelse mellan kommunerna 

Det övergripande resultatet visar att den stora kommunen använder både datorer och iPads 

till sitt förfogande i fritidshemmet medan den lilla kommunen till största delen bara 

använder iPads. Det visar sig att majoriteten av eleverna i den mellersta kommunen inte 

använder något digitalt verktyg alls. Som en naturlig följd av iPad-användningen har 

iMovie till exempel varit mer populärt i den lilla kommunen i jämförelse med de andra två 

kommunerna. Programmering är något som är i ropet generellt inom området IKT och dess 

pedagogiska användning i de olika kommunerna. Resultatet påvisar att den lilla kommunen 

använder sig av programmering avsevärt mycket och på olika vis, medan den mellersta 

kommunen inte gör det.  

 

Eleverna i de olika kommunerna fick kryssa i alternativ på först om man lärt sig något, och 

som följdfråga vad man specifikt hade lärt sig utifrån några olika svarsalternativ. Vad som 

tydligt framgick under den här frågan var att eleverna hade lärt sig att samarbeta i samband 

med digital användning. Det var ett resultat som övergripande var populärt i alla 

kommunerna. 

 

6.2.2 Stora kommunen 

Specifikt för den stora kommunen var att eleverna använde sig av ungefär lika stor andel 

iPad som Chromebooks (dator). Det på grund av att eleverna från och med årskurs ett 

tilldelas en egen Chromebook till skol- och fritidstid. Eftersom användningen var spridd 

utifrån Chromebook och iPad, märktes det att eleverna var väl medvetna om vad de 

använde för appar och spel vid utförandet. Det var många olika alternativ som framkom, 

men det populäraste var Friv (spelsida) och ett app-spel vid namnet Fånga batterier. I 

samband med frågor gällande appar och spel nämndes även om eleverna varit inne på 

internet via sin Chromebook eller iPad. Det var ett resultat som visade att eleverna var väl 

bekanta med, dock var det spridda skurar i vad som gjordes på internet. Men en stor andel 

elever vistades på Youtube (sida med videoklipp av olika slag) för att titta på musikvideor 
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eller liknande. Utifrån intervjuerna framkom det att personalen i fritidshemmet hade utfört 

Kahoot! och Jumbel med eleverna, men utifrån enkätresultaten visades tydligt att det var 

lika många elever som kände till och hade utfört frågesportspelet som inte hade gjort det.  

 

6.2.3 Mellersta kommunen 

Vad gäller IKT-användningen i den mellersta kommunen är den ganska obefintlig bland 

eleverna, då de flesta har svarat att de inte använder något digitalt verktyg. 

Internetanvändningen i fritidsverksamheten är varken eller, då 9 elever har svarat att de är 

inne på internet medan 8 elever har svarat att de inte är det. Youtube är tydligen inte så 

populärt visar det sig och inte heller svenska-appar. Matte-appar har varit lite mer populära 

bland eleverna då 10 stycken av 17 har svarat att de använder det. 

 

 

Vi frågade även eleverna i denna kommun vad de hade kunnat tänka sig att göra om de fick 

tillgång till iPads i fritidsverksamheten. Majoriteten svarade att de ville spela på ett eller 

annat sätt. Några nämnde också att de ville kunna ladda ner appar själva, samt att de ville 

vara inne och kolla på Youtube, Netflix och SVT Play.  

 

 

Precis som i de andra kommunerna så fick eleverna svara på om man lärt sig något i 

samband med IKT-användning och i så fall vad. Märkbart här var att det var jämnt antal 

elever som ansåg att de lärt sig något och att de inte lärt sig något. De elever som svarat att 

de lärt sig något var de övervägande svaren att eleverna lärt sig att samarbeta, följa 

instruktioner och att programmera på olika vis.  

 

6.2.4 Lilla kommunen 

I denna kommun används det övervägande iPads i aktiviteter. En aktivitet som, enligt, 

personalen i fritidshemmet brukar hålla i är Kahoot! och det framgår i enkätsvaren att 

eleverna mycket väl känns vid detta frågesportsspel. I samband med utformning av filmer 

via iMovie, som ofta sker i den lilla kommunen, har en stor andel elever även svarat i 

enkäterna att de fått testa på Greenscreen och de tekniker som kan användas för mer 

avancerat filmproducerande. Vad som framkom under intervjuerna med personal i 
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fritidshemmet var att i fritidsverksamheten hade man infört torsdagar som IKT-dag, där 

eleverna fick testa på olika aktiviteter med digitala verktyg. Dock utifrån enkätsvaren 

framgick det att eleverna var osäkra på vad som är bestämt gällande aktiviteterna under 

torsdagar på fritidshemmet, en del nämner även att de brukar gå hem direkt efter att skolan 

har slutat.  

 

Utifrån lärandeperspektivet under användning av digitala verktyg har ett högt antal elever 

svarat att de lärt sig något under användningen. En stor andel svarar att man lärt sig att 

samarbeta genom olika aktiviteter med digital användning. Men även att de blivit bättre på 

att använda olika tekniker, vilket är ett svar som skiljer sig åt i jämförelse med de andra 

kommunerna och elevernas svar på samma fråga.  
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7. Sammanfattande analys 

I detta kapitel kommer förklaringar och tolkningar att tas upp utifrån resultatet i samband 

med vårt teoretiska ramverk som handlar om kognitivism. 

 

En anledning till att personalen i fritidsverksamheterna är splittrad kan ha att göra med om 

de är utbildade eller inte. En utbildad fritidspedagog eller lärare i fritidshem har arbetat med 

läroplanen redan under sin utbildning. Därför kan de tydligare förstå och se vinningen och 

utvecklingsmöjligheterna för eleverna med hjälp av läroplanen. Det leder till att de 

utbildade blir bättre förmedlare av kunskap och de kan då hjälpa eleverna att utveckla sina 

sinnebilder och självidentiteter. De utbildade i fritidsverksamheten förstår elevernas 

läroprocess på ett bättre sätt och på så vis kan de hjälpa till att omvandla sinnebilderna hos 

eleverna för att göra det till ny kunskap. Den personal som däremot inte har någon 

utbildning har inte samma djupgående förståelse för och har inte arbetat med läroplanen på 

samma sätt som en utbildad. För den outbildade personalen blir elevers lärande och 

utveckling inte synlig på samma sätt vilket leder till att undervisningen inte blir av samma 

kvalite. För att kunna skapa en meningsfull fritid för eleverna behövs det därför att all 

personal i fritidsverksamheten, utbildad som outbildad, är insatt i läroplanen.  

 

Hur väl personalen är bekant med hur de digitala verktygen i fritidsverksamheten fungerar 

och hur de ska hantera det är också en viktig aspekt att väga in. Den personal som inte 

riktigt vet hur de ska använda digitala verktyg bävar inför att använda till exempel iPads. 

Det blir ett stort problem eftersom samhällets digitala kultur ser ut som den gör. Alla elever 

ingår i den digitala kulturen naturligt eftersom de kommer i kontakt med det så pass tidigt 

i livet, i många fall redan i förskolan. Personalen har av just den anledningen uttalat att de 

vill ha mer fortbildning för att kunna hantera den digitala undervisningen och göra den 

meningsfull, i samband med den snabba utvecklingen. Personalen som arbetar i 

fritidshemmen har ett ansvar att vara den förmedlare av information och det stöd på vägen 
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i en elevs kognitiva lärande. Personalen behöver vara mer kunnig än eleverna vad gäller 

den digitala kulturen efter den i högsta grad påverkar varje enskild individs lärande och 

utveckling. Kulturen formar tankeprocesserna redan från början, då i detta fallet eleven som 

ingår i IKT-kulturen, fortsätter in på en specifik väg utifrån den aktuella kulturen. IKT-

kulturen som råder i samhället påverkar i högsta grad elevernas kognitiva utveckling 

eftersom kulturen möjliggör att kunna undersöka utvecklingen av de intellektuella 

kompetenserna.  

 

Eftersom majoriteten av eleverna har upplevt att de lärt sig något vid användning av IKT 

kan det tolkas som att de är medvetna om sitt eget lärande. Eller så har personalen varit 

behjälplig under tiden då varje elev börjar inse sitt lärande och hur processen kring 

utveckling och kunskap fungerar. Den digitala världen är i sig väldigt visuell med en massa 

bilder och intryck. Det gör det lättare för eleverna att skapa sinnebilder och att inte behöva 

gör om de så mycket i tankeprocessen underlättar för att ett lärande ska ske. Även elevens 

självidentitet utvecklas ju mer eleven kan och är medveten om sitt lärande. Detta kan vara 

en av anledningarna till att eleverna upplever att de blivit bättre på att samarbeta. När 

självidentiteten är utvecklad är det lättare att skapa ett sociokulturellt lärande där eleverna 

kan fortsätta att lära av varandra. 

En del elever upplever inte alls att de lärt sig något vid användningen av digitala verktyg. 

Vilket samtidigt visar på att IKT-kulturen inte behöver vara en hjälpande hand i elevers 

lärande och utveckling. Det i sin tur beror på hur personalen använder de digitala verktygen 

och även hur de synliggör för eleverna vad det är som ska tränas på och utvecklas. Därför 

behöver inte IKT-kulturen innebära att elevers lärande är bättre nödvändigtvis, i jämförelse 

med den traditionella undervisningen.  
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8. Diskussion 

I detta kapitel kommer studiens sammanfattande resultat och en jämförelse mellan intervju- 

och enkätsvaren att diskuteras. Utifrån uppsatsens huvudsyfte och frågeställningar kommer 

resultatet och litteraturen ställas i relation till varandra. Resultatet kommer även att relateras 

i förhållande till vad tidigare forskning säger. Nya infallsvinklar och synpunkter kan 

förekomma under diskussionens gång.  

 

8.1 Lärarna i fritidshemmens perspektiv på IKT-användningen 

Enligt det resultat vi fått fram av intervjuerna verkar personalen i fritidshemmen försöka 

att använda de digitala verktygen på ett pedagogiskt sätt. Delvis försöker personalen att 

fördela användningstiden på datorerna och surfplattorna. Det för att låta eleverna utforska 

de digitala verktygen och applikationerna genom att ge eleverna lite mer fri tid istället för 

enbart allmän introduktion om hur man kan använda verktygen (Lang, Annemieke & Gail, 

2016). Vad som dock framkom i intervjuerna var rädslan för att eleverna skulle komma in 

på fel sidor när de är ute på internet. Antingen förbjuder personalen eleverna från att vara 

på internet eller så är de närvarande vid användandet istället. Utifrån denna rädsla beskrev 

personalen i fritidsverksamheterna att om eleverna använde sig av internet skulle 

personalen introducera eleverna i vad de fick utföra på internet, utifrån exempelvis 

Youtube, Google eller liknande sidor (Lang, Annemieke & Gail, 2016). En annan rädsla 

som kan uppmanas med de digitala verktygen är huruvida maktrelationerna sätts på spel 

vid användandet. Personalen kan välja att använda IKT och öppna upp för möjligheter eller 

så kan de välja att vara en motpol istället (Ingram, 2016). Hur IKT-användningen sker är 

helt upp till personalen i fritidsverksamheten. Om det visar sig att användningen är 

framgångsrik kan personalen testa det igen. Om det mot förmodan skulle visa sig att 

användningen får motsatt effekt kan det hända att personalen i fritidsverksamheterna väljer 

att bortse från IKT-användningen (Ibid, 2016).  

 

IKT som ett pedagogiskt verktyg har väldigt stort inflytande, både i skol- och 

fritidsverksamheten, i jämförelse med ett enkelt verktyg i form av en lärobok (Ingram, 

2016). Användandet av till exempel en surfplatta kan avgöra hur en elev kan fortskrida i 

sitt utvecklande inom fler ämnesområden. Eftersom en surfplatta rymmer all sorts kunskap 
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och inte bara matematik eller svenska till exempel, så blir det ett slags multimodalt lärande 

där surfplattan agerar som en förmedlare av semiotiska symboler (Ingram, 2016). Den 

kontext eleven befinner sig i avgör resultatet för lärandet, vilket är samma kontext som 

personalen i fritidsverksamheten styr över. Både elever och personal ingår i den här 

pedagogiska kontexten, där läroplanen utgör den pedagogiska grunden (Ibid, 2016).  

 

Resultatet visade att respondenterna svarade emot sig själva i hur personalen i 

fritidsverksamheten använder sig av läroplanen kring utförande av aktiviteter med digitala 

verktyg. Personalen i fritidshemmen verkar vilja fånga den tysta kunskapen och se till att 

eleverna har möjlighet att experimentera och lära sig genom att leka, dela kunskap och 

samtidigt ha kul (Lang, Annemieke & Gail, 2016). Men från denna tanke till att sätta in den 

i fritidsverksamheten och samtidigt förhålla sig till läroplanen upplevs problematisk. En av 

kommunerna nämner att man implementerat IKT-användningen i förhållande till 

fritidshemmets egna kapitel fyra i läroplanen. Där beskrivs natur och teknik i det centrala 

innehållet så här; 

Undervisningen ska ge eleven möjlighet att använda digitala 

verktyg och medier för kommunikation. Samt kunna använda säker 

och ansvarsfull kommunikation även genom digitala verktyg 

(Skolverket, 2017, s.26).  

 

Vilket är något som alla fritidsverksamheter bör sträva efter att få in i förhållande till IKT-

aktiviteterna som utförs med eleverna, och i samband med det även våga synliggöra för 

eleverna vilket lärande som ska ske utifrån just läroplanen. Men alla fritidsverksamheter är 

inte där än. Problematiken finns fortfarande kring hur, och egentligen också varför, 

läroplanens kapitel fyra ska implementeras.  

 

En annan aspekt som har en betydande roll i hur pass mycket IKT-användning en 

fritidsverksamhet har, är ekonomiska resurser och lokaler. Vilket är något som varierat 

ordentligt bara utifrån de tre kommuner som medverkat i denna studie. Utifrån de 

medverkande kommunerna finns det även ojämlikheter inom socioekonomiska faktorer 

men också utifrån den digitala kompetensen och generationsskillnader, vilket skapar 

digitala klyftor (Samuelsson, 2014). Som så många känner igen utifrån samhällets 

utveckling ses ofta den yngre generationen, till skillnad från den äldre, som naturliga 
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användare av IKT och har därav en betydligt större digital kompetens (Ibid, 2014). Vilket 

den äldre generationens respondenter har beskrivit som en faktor till varför IKT-

användningen i fritidsverksamheterna blir bristfällig i många fall. Eftersom de känner att 

eleverna ofta har större förståelse för digital användning än vad personalen har. Personalen 

i fritidshemmen önskar därav mer fortbildning inom området i samband med den nya 

teknikens utveckling.  

 

8.2 Elevernas perspektiv på IKT-användningen 

Trots att syftet med denna uppsats inte har fokuserat på sociokulturellt lärande har resultatet 

ändå visat att samarbete är en viktig aspekt i fritidsverksamheterna. Enligt den tidigare 

forskning som Rikala, Vesisenaho och Mylläri (2013) presenterat visade det sig att den 

enskilda användningen av iPads gjorde att samarbetet blev lidande. Vilket då blir en 

motsägelse till resultatet från vår studie där det upplevda resultatet har varit att personalen 

i fritidshemmen aktivt har arbetat med att få eleverna till ökad samarbetsvilja oavsett 

gruppkonstellation, med eller utan digitala verktyg. Det i samband med att eleverna styr 

sina lärda erfarenheter i förhållande till att de blir självständiga elever i lärkulturen, där 

anpassningsförmågan har legat till grunden (Becho, Sullivan, & Bhattacharya, 2017). 

Enkätresultaten har påvisat att eleverna genom IKT-användningen har lärt sig att samarbeta 

på en ny nivå, hantera olika tekniker, kunna följa instruktioner, vänta på sin tur och även 

hur programmering fungerar. Eleverna lär sig på egen hand och tillsammans med andra 

med hjälp av datorer eller surfplattor som verktyg. Det utförandet handlar om den osynliga 

pedagogiken som för eleven mot en allt mer självständig lärandestil, som i sin tur är en 

modalitet i den pedagogiska sammansättningen. Betydelsen av lärandet sker inom det 

pedagogiska sammanhanget av en gemensam verksamhet (Ingram, 2016). Det hade dock 

inte kunnat ske utan samarbete och ömsesidigt lärande elever emellan. För att det i sin tur 

ska kunna öppna upp för en ny lärandekultur där självorganisation kan bidra till en allt mer 

social inställning till lärande i samverkan med andra och med digitala hjälpmedel (Lang, 

Annemieke & Gail, 2016).  
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Vad som dock är viktigt att lyfta fram tillsammans med alla positiva aspekter som 

samarbete och nytt lärande ger. Enkätresultaten uppfattades som att det var delade 

meningar om eleverna hade förstått vad IKT-användningen är bra för. I den lilla kommunen 

hade personalen i fritidsverksamheten kommit långt inom IKT-området och hur man 

strävar mot en större förståelse hos eleverna gällande varför IKT-användning är bra och 

vad det bidrar till. I jämförelse med de andra två kommunerna så skiljde enkätresultaten sig 

åt. I de andra kommunerna hade eleverna inte fått riktigt lika mycket förståelse om lärandet 

inom IKT och dess kunskaper och erfarenheter som IKT-användningen ger med sig. Vilket 

vi tror handlar om hur personalen i fritidsverksamheten belyser vikten av lärandet i 

förhållande till lärandemålen i läroplanen.  

 

8.3 Vikten av IKT-användning i fritidsverksamheten  

Det har under några år varit diskussioner om hur mycket digital aktivitet man bör tillåta i 

skol- och fritidsverksamheten. Något som de flesta anställda grundar på att skärmtiden i 

hemmet redan är så pass hög. Användningen hemma anses som en rimlig dagsdos och 

därför behöver de digitala verktygen inte införas de timmarna som eleverna spenderar 

under skoldagen. En viktig aspekt i det hela är dock att fritidsverksamheten är till för alla 

oavsett vilka rådande ekonomiska förhållanden som finns i hemmen.  Därav bör personalen 

i fritidshemmen ändra tankesättet utifrån att IKT-användningen är tillräcklig i hemmet. Vi 

vet väldigt lite hur elevens livsvärld ser ut utanför fritidsverksamheten och bör därför 

erbjuda IKT-användning till alla elever. Det för att minska grupperingar och utanförskap i 

och utanför skolans områden. Som även kan beskrivas med att skapa en digital jämlikhet i 

fritidsverksamheten där alla elever, oavsett bakomliggande faktorer, har lika möjligheter 

att utveckla den digitala kompetensen som behövs för att fungera i och påverka samhället 

(Samuelsson, 2014). För att skapa en fördjupad kunskap och erfarenhet hos eleverna krävs 

det att både lärare och elever använder IKT i praktiken. Det är mellan elev och lärare 

tillsammans med mötet i det digitala som skapar möjligheterna och ämnets innehåll och 

tradition (Ibid, 2014). Lärarna i fritidshemmen bör därför inte fastna vid att de inte kan 

använda digitala verktyg innan de fått fortbildning inom ämnet.  
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I många år har det alltid beskrivit yrket med att som anställd inom yrket är det viktigt att 

våga ta ut svängarna och arbeta utanför ramarna, vilket är precis vad detta handlar om. 

Personalen i fritidshemmen bör våga testa sig fram för att i sin tur föra eleverna framåt i 

utvecklingen och kunskap av IKT-användningen. Om inte personalen gör det, hur ska då 

eleverna veta hur man gör. All personal i fritidshemmen är förebilder för eleverna vilket 

skapar en otroligt viktig roll i att våga visa hur även vuxna kan göra misstag och eller inte 

kan allting. En känsla är att många som arbetar i fritidshemmen är rädda för att visa eleverna 

att de inte har så omfattande digital kompetens. Det är även ett svar som har framkommit 

av en del respondenter under intervjuerna.  Utifrån de resultat som visats i intervjuerna och 

enkäterna märks det att det finns en hel del personal i fritidshemmen som inte känner sig 

bekväma med IKT-användningen då en liten digital kompetens finns medan utveckling 

fortsätter framåt. Dock påvisas en hel del aktiviteter som är genomtänkta och har ett syfte, 

problematiken finns i hur man sätter det i relation till läroplanen och i sin tur hur personalen 

i fritidshemmen ska få reda på hur bra uppfattning eleverna har om lärandet utifrån 

aktiviteterna.  

 

Enligt det resultat som presenterats framträder tolkningar utifrån att personalen inte verkar 

ha något tydligt syfte med IKT-användningen. Det i sin tur verkar gå hand i hand med hur 

eleverna uppfattar arbetet med IKT. Med ett tydligt syfte får eleverna en bättre uppfattning 

om sitt lärande då personalen försöker medvetandegöra eleverna om detta. Det är något 

som har gett resultat i en av kommunerna utifrån vår studie. Därför vill vi poängtera, för 

alla framtida lärare i fritidshem, att syftet med undervisningen är kärnan i en meningsfull 

undervisning. Syftet är grundat utifrån läroplanen och det är också där arbetslagen för 

fritidsverksamheterna måste börja. För att i sin tur kunna se en vinning med IKT-

användningen på sikt.  Därav hade det varit intressant att fortsätta vår studie genom att följa 

de utvalda skolorna under en längre period för att eventuellt kunna sen en utveckling inom 

IKT-området. Dock vill vi poängtera att eftersom teknikens utveckling går så snabbt framåt 

kommer även forskningen inom IKT ständigt att förändras.  
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Bilagor 

Inbjudan 

Den digitala världen på fritidshemmet   

- Ett pedagogiskt verktyg i förändring 
Vi vill bjuda in er skola att delta i en forskningsundersökning 

gällande användningen av IKT på fritidshemmet. Syftet med 

forskningen är att synliggöra användningen av diverse digitala 

verktyg i fritidshemmen och på vilket sätt man arbetar med dessa. 

Dels för att göra en nulägesrapport på hur det ser ut, men också för 

att kunna förbättra arbetet med och inom IKT i fritidsverksamheten. Inte bara för er som 

medverkar utan också för andra fritidshem runt om i landet.  

 

Vår önskan är att få göra muntliga intervjuer med lärare och pedagoger i fritidshemmet, 

där vi kommer utgå från ett förberett frågeformulär. Eftersom vi valt att ha få frågor som 

är väldigt breda och öppna så finns det alltid chans till fördjupning eller inledning på 

annat spår om den intervjuade väljer det. Vi önskar att få intervjua en person i taget, och 

om möjligt spelar vi gärna in intervjuerna.  

 

Vi vill även att de elever som är inskrivna på fritidshemmet, medverkar i en enklare enkät 

med ikryssningsfrågor gällande IKT. Enkäten kommer vara skapad och begriplig utifrån 

deras kunskapsnivå. Enkäten kommer ske helt anonymt då vi enbart är intresserade av 

statistiska resultat från denna metod. 

Den godkännandeblankett som medföljer kommer inte att vara en del av undersökningen. 

De är till för att vi ska få lov att utföra enkäterna med eleverna på fritidshemmen. 

Godkännandeblanketten kommer att hanteras av oss skribenter och examinator på 

Högskolan Kristianstad.  

 

Både elever och pedagoger har rätt till att avbryta medverkan i både enkät och intervjuer 

utan att de vidare påverkas negativt. Under alla omständigheter kommer alla de 

undersökande att hållas anonyma under hela processen. Det innebär att all information 

som ges kommer bevaras som den är, dock utan möjlighet för identifikation. 

 

Vår önskan är enligt tidsplan att kunna genomföra enkäten och intervjuerna under vecka 

4-5 måndag - onsdag. Tid för utförandet lämnar vi till er när det passar er och 

verksamheten bäst. Vi hade behövt ett svar omgående ifall man vill medverka eller inte. 

Vi vet att det är nära inpå, men vi vill trycka på vikten av att ni medverkar då ni kommer 

göra stor skillnad för det fortsatta arbetet inom IKT på fritidshemmet.  

 

Ni kommer givetvis att få ta del av hela arbetet när det är färdigställt. 

Tack för oss och på återseende!  

 

Emilie Magnusson & Sara Björk 
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Godkännandeblankett 

 

 

 

 

 

Härmed godkänner jag att mitt barn 

 
________________________________________ 

Får lov att medverka i undersökningen 

 

 

Underskrift, vårdnadshavare: 

 

______________________________ 

 
Datum:________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuer med pedagoger gällande IKT-användning.  

 

1. När använde ni digitala verktyg senast? 
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a. Vad gjorde ni då? 

b. Är det så ni brukar göra? 

c. Utgår ni från läroplanen när ni planerar för digitala aktiviteter? (Vad i 

läroplanen?) 

 

2. Vilka digitala hjälpmedel använder ni i verksamheten? 

a. Hur skulle ni annars vilja arbeta?  

b. På vilket sätt hade ni kunnat tänka er att införa IKT? 

 

3. På vilket sätt använder ni det digitala i verksamheten? (Appar, internet, 

fotograferar) 

a. Vilka appar?  

b. Några som är mer populära än andra? 

c. Vad får eleverna göra/inte på internet? Utveckla.  

 

4. Hur tänker ni kring planering av aktiviteter där IKT är med? Processen från tanke 

- ped. plan. - utförande - utvärdering. 

 

5. Använder ni något digitalt verktyg för att lyfta elevernas utveckling? 

a. språkutvecklande? 

b. hjälpmedel vid diagnoser? 

c. vidareutveckla elever som är långt i sin utveckling? 

d. sociala aspekter/samarbete? 

 

6. Hur ser ni på IKT som ett hjälpmedel till ökad samarbetsvilja mellan eleverna i 

fritidsverksamheten? 

 

7. Har ni någon dag i veckan fast på schemat, där användning av någon form av 

digitalt verktyg har den betydande rollen?  

a. Vad har den för innebörd? Utveckla/beskriv.  

 

8. Har ni några framtidsvisioner kring utvecklande IKT-arbete i verksamheten?  

a. Vad strävar ni efter utifrån verksamhetsperspektivet? 

b. Vad strävar ni efter utifrån elevernas kunskaper och utveckling inom 

området? 
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Elevenkäter 

Stora kommunen 

1. Vad brukar du använda på fritids?  

❏ Chromebooks  18 st 

❏ iPads   19 st 

❏ Inget   9 st 

 

2. Har du använt iMovie på fritids? 

❏ JA  14 st 

❏ NEJ  24 st 

 

3. Har du spelat Kahoot! eller Jumbel på fritids? 

❏ JA  19 st 

❏ NEJ  19 st 

 

4. Finns det några andra appar som du har använt eller spelat? Vilken eller vilka? 

Barnkanalen, 5 st Nej, 4 st Bingel, 1 st  Kizi, 1 st  

Spelo, 1 st  Friv, 6 st Youtube, 3 st  X8, 3 st 

Slither, 2st  Magic Tiles, 2st  Lego, 1st 

Fånga batteri, 6st Brandman, 1st  Pianoplay, 3st 

______________________________________________________________________ 

 

5. Har du varit inne på internet när du använder dator eller iPad? 

❏ JA  24 st 

❏ NEJ  14 st 

 

6. Vilka sidor har du varit inne på? 

Youtube, 17 st Friv, 9 st  Spelo, 1 st  

Barnkanalen, 10 st Bingel, 12 st  Skolplus, 9 st  

Elevspel, 9 st  Nomp, 4 st  Agario, 1 st  

Kahoot!, 1 st  X8, 3 st  Wikipedia, 1 st 

Google, 2 st  Agario, 1 st 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Har du lärt dig något när du har gjort något av de sakerna som vi frågat om? 

❏ JA  30 st 

❏ NEJ  7 st 

 

8. Om du svarade JA, vad har du lärt dig? 

❏ Jag har lärt mig att samarbeta   26 st 

❏ Jag har lärt mig nya ord   18 st 

❏ Jag har lärt mig nya taktiker   24 st 

❏ Jag har lärt mig att vänta på min tur  24 st 

❏ Jag kan redigera filmer snabbare  12 st 
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Mellan kommunen 

1. Vad brukar du använda på fritids? 

❏ Datorer 

❏ iPads  6 st 

❏ Inget  12 st 

 

2. Har du programmerat på fritids? 

❏ JA  6 st 

❏ NEJ  11 st 

 

3. Har du varit inne på internet när du använt en iPad? 

❏ JA  9 st 

❏ NEJ  8 st 

 

4. Har du använt iMovie på fritids? 

❏ JA  4 st 

❏ NEJ  13 st 

 

5. Har du varit inne på Youtube när du använt en iPad? 

❏ JA  7 st 

❏ NEJ  10 st 

 

6. Spelar du spel via appar när du använder en iPad på fritids? 

❏ JA  10 st 

❏ NEJ  7 st 

 

7. Använder du appar som handlar om matte? 

❏ JA  7 st 

❏ NEJ  10 st 

 

8. Använder du appar som handlar om svenska? 

❏ JA  3 st 

❏ NEJ  14 st 

 

9. Vad hade du velat göra på fritids med en dator eller iPad? 

Inget särskilt 2 st Vill kunna ladda ner appar 2 st Movie Star Planet 1 

Spela 7 st  Youtube 5 st   Netflix 1 st  

SVT Play 2 st 

________________________________________________________________________ 

 

10. Har du lärt dig något när du har gjort något av de sakerna som vi frågat om? 

❏ JA  9 st 

❏ NEJ  8 st 

 

11. Om du svarade JA, vad har du lärt dig? 

❏ Jag har lärt mig att samarbeta   7 st 
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❏ Jag har lärt mig att redigera film   2 st 

❏ Jag har lärt mig att programmera   7 st 

❏ Jag har lärt mig att följa instruktioner  7 st 

❏ Jag har blivit bättre på matte   3 st 

❏ Jag har lärt mig nya ord som jag inte kunde innan 5 st  

 

Lilla kommunen 

1. Vad brukar du använda på fritids? 

❏ Datorer 6 st 

❏ iPads  30 st 

❏ Inget  29 st 

 

2. Har du spelat och skapat egna Kahoot! på fritids? 

❏ JA  42 st 

❏ NEJ  12 st 

 

3. Har du använt iMovie på fritids? 

❏ JA  32 st 

❏ NEJ  23 st 

 

4. Har du fått testa på Greenscreen på fritids? 

❏ JA  32 st 

❏ NEJ  28 st 

 

5. Har du programmerat på fritids? 

❏ JA  43 st 

❏ NEJ  12 st 

 

6. Vad brukar ni göra på fritids på torsdagar? 

Vet inte, 10 st Inte på fth på tors, 3 st  Ute, 9 st 

  

MineCraft iPad, 5st 

________________________________________________________________________ 

 

7. Har du lärt dig något när du har gjort något av de sakerna som vi frågat om? 

❏ JA  43 st 

❏ NEJ  11 st 

 

8. Om du svarade JA, vad har du lärt dig? 

❏ Jag har blivit bättre på samarbete    34 st 

❏ Jag har lärt mig att redigera film    25 st 

❏ Jag har lärt mig hur programmering fungerar   34 st 

❏ Jag har lärt mig hur man skapar frågesportsfrågor  27 st 

❏ Jag har blivit bättre på att använda olika tekniker  43 st 
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