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Sammanfattning 
 

Följande studie syftar till att undersöka arbetssätten gällande IKT samt hur detta kan skilja sig 

mellan fritidshem. Det kommer även undersökas om det finns samband mellan personligt 

intresse och användandet av IKT i undervisningen. Studiens syfte är att belysa på vilket sätt 

olika fritidshem skiljer sig när det gäller arbetet med IKT, utifrån en intervjustudie med 

pedagoger. För att genomföra denna studie kommer kvalitativ metod att användas med intervju 

som datainsamlingsmetod.  

 

Resultatet visar på att det är få likheter när det gäller arbetssätten mellan fritidshemmen, men 

också att skillnaderna i arbetssätten sticker ut desto mer även inom samma skola. Dessa 

skillnader ligger framförallt i hur fritidslärarna ser på IKT. På den ena skolan ser pedagogerna 

på IKT som ett sätt att lära ut pedagogiskt samtidigt som de använder det som rekreation för 

eleverna. Den andra skolan använder IKT enbart som ett pedagogiskt hjälpmedel. Det finns 

stora skillnader i kompetens, både mellan skolorna och inom ena skolan, men också att rektorns 

syn på kompetensutveckling uppfattas olika. Det framkom även att det personliga intresset är 

en avgörande faktor i hur mycket IKT används på fritidshemmet. På ena skolan tas det 

personliga intresset tillvara och används i undervisningen, medan det på andra skolan stannar 

det personliga intresset vid pedagogens egen användning snarare än att tas med i 

undervisningen. Ålder är också en faktor som spelar in i både användandet av IKT och i det 

personliga intresset. Detta då de äldre pedagogerna i studien ser att deras generation inte 

använde IKT som ett levande verktyg och att deras förkunskaper sätter stopp för en vidare 

utveckling inom ämnet.  
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1 INLEDNING  
 

Datorer, surfplattor, mobiler och alla former av digitala tekniker tar en allt större plats i 

samhället. Redan idag är eleverna bekanta med de senaste modellerna av mobiltelefoner och 

datorer. Pedagoger har i uppgift att förbereda dessa elever på hur de på bästa sätt kan hantera 

dessa digitala verktyg. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(rev. 2018, ss. 7–8) står det att skolans uppdrag är att: 

  
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar 

individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga 

att använda digital teknik. 

  

Att skolan ska bidra till elevernas utveckling kring digitaliseringens påverkan på individen 

kommer att ha en direkt koppling till elevernas framtid. Redan idag är många yrken datoriserade 

på något sätt och om utvecklingen fortsätter i samma tempo kommer framtidens yrke med stor 

sannolikhet att vara det också. Därmed kommer eleverna att ha stor nytta av att redan nu bli 

inskolade i hur de hanterar digitala verktyg (Hvenmark-Nilsson, 2017. s. 78). 

 

I vår framtida yrkesroll som fritidslärare kommer användningen av digitala verktyg att vara en 

stor tillgång i hur vi arbetar med eleverna och hur vi undervisar. I samband med detta är valet 

av ämne för detta arbete grundat i ett genuint intresse för IKT och dess användning i skolans 

värld. Fritidshemmets centrala innehåll i LGR11 (rev. 2018, s. 24) betonar att undervisningen 

på fritidshemmet ska behandla digitala verktyg och hur eleverna på ett säkert sätt kan använda 

dessa för kommunikation och estetiska uttryck. 

  

Vi har upptäckt ute på våra VFU-platser att det finns en skillnad i hur IKT används ute på 

skolorna och dess fritidshem. En skillnad som vi har märkt är att datorn, framförallt, används 

som ett verktyg för att visa film. Det är en skillnad i att få datorn att vara ett verktyg och i att få 

den att bli ett pedagogiskt verktyg (Hvenmark-Nilsson, 2017. s. 78). Förutom att det skiljer sig 

här, är den största upptäckten att det ofta beror på pedagogens egna intressen ifall fritidshemmet 

använder sig av IKT och i vilken mån det används. De skillnader som vi har sett på våra VFU-

platser har lett till ett intresse att studera vad som ligger bakom dessa skillnader. Studien 

kommer därför att undersöka vad det är för faktorer som kan ligga bakom användandet, eller 

icke användandet, av IKT i fritidshemmet.  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet är att belysa på vilket sätt olika fritidshem skiljer sig när det gäller arbetet med IKT, 

utifrån en intervjustudie med pedagoger.  

 

Utifrån syftet formulerades två frågeställningar som ska besvaras i studien: 

 

• Vilka likheter och skillnader finns i arbetssätten gällande IKT på fritidshemmen?      

• Vilka samband mellan användandet av IKT och personligt intresse finns hos 

pedagogerna?  
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3 BAKGRUND  
 

I följande kapitel kommer studiens bakgrund att presenteras. Här kommer vi att beskriva när 

digitaliseringen kom in skolan och vad IKT står för. Vidare presenteras skolans styrdokument 

och dess koppling till fritidshemmet och IKT. Avslutningsvis kommer aktuell forskning i ämnet 

att presenteras. Forskningen kopplas till studiens syfte genom att den belyser faktorer som 

påverkar användandet av IKT i undervisningen. 
 

 Digitaliseringen 

 

Skolverket (2018, s. 12–14) tar upp att datorer infördes i skolans värld runt 1980. I och med 

detta fick lärarna utbildning i digital kompetens. Efter det att utbudet av datorer ökat blev det 

allt mer vanligt att föra in andra pedagogiska hjälpmedel såsom cd-skivor och datorspel för att 

komplettera undervisningen. Det var inte förrän 2007–2008 som eleverna började använda sig 

av digitala verktyg och enheter. Samtidigt kunde skolan få tillgång till internet där fler 

möjligheter och resurser blev tillgängliga. Längre in på 2000-talet började digitaliseringen 

synas allt mer i skolan. Detta beror också på hur samhället har utvecklats och att behovet av 

exempelvis datorer och internet är stort både bland eleverna, vårdnadshavare samt lärare. 

Kommunikationen mellan skolan och hemmet är lättare, lärare har tillgång till mer pedagogiskt 

material genom internet och de kan enklare följa med i den barnkultur som råder. Att kunna ge 

eleverna en digital kompetens är en del av skolans arbete mot likvärdighet då det finns med i 

styrdokumenten för alla skolor i Sverige. Här får eleverna bland annat lära sig hur man skaffar 

sig kunskap, hur man kritiskt granskar information, hur man skyddar sig själv på internet och 

tränar på sociala färdigheter. Eftersom den digitala världen är en stor del av samhället idag så 

fostrar vi även på detta sätt framtida medborgare (Skolverket 2018, ss. 27–28). 
 

 Informations – och kommunikationsteknik 

 

IKT är en förkortning av Informations- och kommunikationsteknik. IT (informationsteknik) är 

ett samlingsbegrepp för datorer, mobiltelefoner, smartboards och annan teknisk utrustning inom 

IT. Inom begreppet IKT så läggs det vikt vid hur kommunikationen under pedagogiska 

förhållanden är när det kommer till teknik. Informationstekniken ses numera i alla delar i 

skolan. Det handlar inte längre om ifall man ens ska använda sig av datorer och andra digitala 

hjälpmedel eller hur man ska använda dem, utan mer om vad som är det bästa sättet att använda 

dem och hur kunskaper kan främjas genom IT och de hjälpmedel som förekommer (Hylén 

2010, ss. 5, 8). 

  

Genom IKT i verksamheten kan de lärmiljöer som vi är vana vid utökas. Enligt Selander (2017, 

s. 85) är vi inte längre bundna till fysiska texter eller exempelvis bibliotek som en lärmiljö utan 

vi kan, med hjälp av digitala verktyg, få fram information på plats. Detta kan vara hur man 

fotograferar på bästa sätt, hur man redigerar en film eller ljudsätter. Selander (2017, s. 130) 

förklarar att den digitala lärmiljön gör att eleverna upprätthåller en identitet i det fysiska 

klassrummet, men även i det virtuella rummet, och att man kan kommunicera i de två rummen. 

Läraren i fråga har bara tillgång till det fysiska rummet. Här får läraren se till att handleda och 

stötta eleverna. Detta beror på att det finns många olika åsikter på internet som kan göra det 

svårt för eleven att skapa en egen uppfattning Samtidigt är internet bra för informationssökning 

och läraren får här se till att underlätta sökningen för eleverna. Äger man en smartboard i 



 

4 

  

klassrummet, det vill säga ett digitalt verktyg som är både en whiteboard, en projektor och en 

dator i ett, kan läraren ta kontroll över innehållet och skapa ett gemensamt fokus hos eleverna 

så att alla får en del av samma information.  

 

 IKT i fritidshemmet 

 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (rev. 2018, ss. 22, 

24) så ska fritidshemmet utgå från skolans värdegrund och uppdrag. Under det centrala 

innehållet för fritidshemmet står det även att undervisningen ska behandla digitala verktyg och 

medier för kommunikation, men också för att framställa estetiska uttryck. Skolans uppdrag när 

det kommer till IKT är bland annat att förbereda eleverna till att leva och verka i samhället. Här 

ska eleverna kunna navigera och hantera en ökad digitalisering, ett stort informationsflöde och 

snabba förändringar. De ska även kunna hantera och kritiskt granska information och fakta (Lgr 

11, 2018, s. 7). 

  

Skolverket (2011, s. 53) tar upp elevernas datoranvändande i fritidshemmet och belyser att det 

finns många negativa röster angående datorspel, exempelvis att det är alltför våldsamt eller att 

det inte lär eleverna sociala interaktioner så som att samarbeta. Skolverket menar att pedagoger 

bör tänka förbi denna diskussion och istället försöka tänka på hur de bäst kan använda datorspel 

i undervisningen och vad det kan användas för. Här bör lärarens fokus ligga, istället för att 

diskutera ifall datorspelen är lämpliga eller inte. Skolverket (2011, s. 54–55) fortsätter med att 

förklara att pedagogen kan stärka samarbete och värdegrundsarbetet då man för in demokrati 

via de digitala verktygen. Om man låter eleverna vara delaktiga och påverka sin egen 

mediakultur så får eleverna lära sig att hantera dessa digitala verktyg på ett hållbart sätt. Det 

stärker elevens identitetsutveckling och gemenskap med andra ifall man låter eleverna lära sig 

att hantera och ha makt över digitala verktyg som datorer och Ipads. Genom att vuxna visar ett 

bra förhållningssätt gentemot digitala verktyg och aktivt ställer frågor om barnens aktiviteter, 

istället för att kontrollera aktiviteterna, kan detta resultera i att barnen får eget ansvar och frihet 

inom rimliga gränser när det kommer till digitala sammanhang. 

  

I Skolverkets kommentarmaterial till fritidshemmet (2016, ss. 8–11, 19, 23) belyses det att när 

eleverna ska få uttrycka sig estetiskt är det inte enbart fysiskt utan även digitalt. Eleverna ska 

få arbeta på problemlösning. Här kan man ta till hjälp av digital teknik genom att skapa och 

lösa olika idéer och problem. Det ska ges möjlighet till att samtala och läsa såväl analoga som 

digitala texter, men också att eleverna ska få lära sig att säkert kommunicera på ett ansvarsfullt 

sätt. Eleverna kan även konstruera och bygga med hjälp av digital teknik. 
 

 Tidigare forskning 

 

Det finns begränsad forskning inom användandet av IKT i fritidshem. Den forskning som hittats 

inför studien presenteras nedan samt i diskussion. 

 

Aydin och Chang (2016, s. 366) diskuterar vilka faktorer som påverkar lärares användning av 

IKT. En av de viktigaste faktorerna var lärarnas attityder gentemot IKT. Det visade sig att en 

mer positiv attityd skapade bättre förutsättningar till att använda digitala verktyg i 

undervisningen. Hade man en negativ attityd gentemot IKT var detta ofta grundat i att läraren 

inte kände sig kompetent nog i datoranvändandet och därav inte använde sig av digitala verktyg 

i undervisningen lika ofta som lärare med en positiv attityd.  
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Súarez-Rodríguez, Almerich, Orellana och Díaz-García (2018, s. 1166–1167) diskuterar utifrån 

sin studie problemen med att hur mycket digitala verktyg som skolan än har fått in och hur stora 

målen än är att använda IKT i undervisningen så har inte ökningen i användandet skett i den 

utsträckning som man hade hoppats på. Lärare använder istället de digitala verktygen till att 

planera lektioner, istället för att använda dem i undervisningen. I slutändan är det lärarna själva 

som bestämmer om de vill använda sig utav de digitala hjälpmedel som finns tillgängliga. På 

grund av detta behöver lärare öva och bemästra dessa verktyg så att de blir bekväma nog att 

väva in dem i undervisningen med eleverna. De digitala verktygen ska även ses och användas 

som pedagogiska verktyg. 

  

Súarez-Rodríguez, Almerich, Orellana och Díaz-Garcías studie ville undersöka vilka 

kopplingar det finns mellan kompetens hos lärare angående IKT och hur de använder digitala 

verktyg i sitt arbete. Vad de kom fram till var att om läraren använde sig av datorer hemma, 

hade en högre pedagogisk utbildning och använde datorer i undervisningen så resulterade det i 

en ökad digitala kompetens hos läraren. Forskarna framhåller att ju mer lärare använder datorn 

hemma, ju mer använder de den i skolan. Vidare visar de att ju högre utbildning läraren har ju 

större chans är det att IKT-undervisningen håller högre pedagogisk kvalitet (Súarez-Rodríguez 

et al. 2018, s. 1179). De kommer även fram till att ju mer kompetens och ju bekvämare läraren 

är med att använda IKT ju mer avancerad blir användningen, men också att ju större tillgång 

läraren har till digitala verktyg i klassrummet ökar det såväl lärarnas användning av dem som 

deras digitala kompetens (Súarez-Rodríguez et al. 2018, s. 1183).  
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4 TEORETISK RAM 
 

I följande kapitel beskriver vi de teorier som vi har använt oss av i studien. Dessa teorier 

kommer sedan hjälpa oss att analysera och tolka resultatet och väva samman studiens syfte med 

kunskap under diskussionskapitlet. Först presenteras det sociokulturella perspektivet. Vidare 

presenteras designteori och till sist multimodalt lärande. 

 

 Sociokulturellt perspektiv  

 

Det sociokulturella perspektivet kommer att kopplas till syftet genom att vi vill se hur 

fritidslärare använder sig av digitala artefakter på fritidshemmet och om de använder dessa för 

att förmedla pedagogisk kunskap eller inte. Begrepp som kommer tas upp är digitala artefakter 

och mediering. Digitala artefakter är av vikt för studien då det är dessa verktyg man använder 

sig av när man jobbar med IKT. Mediering är också ett viktigt begrepp då det förklarar hur vi 

använder oss av de digitala artefakterna för att förmedla kunskap. 

  

Det sociokulturella perspektivet grundades av Lev Vygotskij. Lärandet inom det sociokulturella 

perspektivet handlar om hur man tar till sig kunskap och erfarenheter, hur man sedan kan 

tillämpa dessa i olika sammanhang samt hur denna kunskap lever vidare och att man får en 

förståelse för hur saker och ting fungerar (Säljö 2013, s. 20). Det sociokulturella perspektivet 

baseras på att människor är sociala varelser och att vi utvecklas med hjälp av varandra (Jensen 

2016, s. 49). Språket är viktigt och anses vara grunden till vår kunskapsutveckling. Det vi 

kommunicerar och minns från långt tillbaka lär upp nya generationer som i sin tur lär upp en 

ny generation från deras minnen av information. Till språket skapades olika tekniker för att 

minnas. Skriften är ett av dessa. Nu kan man lagra minnen i böcker, på lappar och arkiv istället 

för via muntliga berättelser (Säljö 2015, ss. 89–90).  

  

Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet ”artefakter”. Artefakter förstås som 

att de är utvecklade av samhället och dess gemenskap. Dessa innehåller kunskaper och 

erfarenheter från människan som överförts till ett fysiskt redskap (Säljö 2000, ss. 29–30). Bland 

artefakterna ingår även informations- och kommunikationsteknik och dess verktyg såsom 

datorer, mobiltelefoner, radioapparater. Dessa kallas även för digitala artefakter. Tekniken idag 

är viktig för vår utveckling och lärande. Vi kan förvara information och bearbeta den lättare. 

Vi kan även lämna ifrån oss information och kunskap till nästkommande generation som är 

lättillgängligt för alla. Dessa artefakter har stor betydelse och kommer fortsätta att växa och 

utvecklas. Begreppet ”hybridmänniskor” dyker upp i samband med digitala artefakter och 

betyder att människan inte längre är begränsad av sin hjärna eller kropp när det kommer till 

kompetens och färdigheter (Säljö 2015, ss. 95–98). 

  

Ett annat begrepp som används inom den sociokulturella teorin, och som är relevant för vår 

studie, är ”mediering”. Detta sker när vi samverkar med dessa fysiska redskap, artefakterna. 

Ordet mediering kommer ursprungligen från tyskan och betyder förmedla. Medieringen 

förklaras då med att man får, genom artefakterna, kunskap som förmedlats från någon annan 

(Säljö 2010, ss. 80–81). Exempelvis så sker medieringen mellan lärare och elev via digitala 

artefakter genom att läraren har skapat och lagt in information i skolans digitala plattform varav 

eleven därifrån får information som annars hade getts muntligt. Vi medierar världen och skapar 

en meningsfullhet mellan varandra när vi samtalar och samarbetar, till hjälp använder vi oss av 

fysiska redskap. När vi bestämmer vart vi ska träffas, vad vi ska göra eller när vi arbetar på ett 
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grupprojekt använder vi oss av datorer eller mobiltelefoner (Säljö 2015, s. 99). Mediering kan 

även visa sig som blickar, tonläge eller en beskrivning av en händelse, något av det man 

uttrycker kan tas upp av den som iakttar och lyssnar (Säljö 2013, s. 37). På fritids har man andra 

förutsättningar till att förmedla kunskap än vad man har i klassrummet. Detta kan vara genom 

lek och brädspel men också genom filmskapande och programmering. Därav blir begreppet 

mediering relevant för studien.  

 

 Designteori 

 

Designteori kommer att kopplas till studiens syfte genom att vi vill se hur pedagogerna designar 

en pedagogisk lärande miljö gällande IKT och om detta ser olika ut beroende på de inställningar 

som förekommer gentemot IKT.  
 

Design kan stå för att forma idéer, begrepp och mönster, för att sedan kunna skapa en ny 

produkt. Men det kan också vara en kombination mellan att produkten som skapas (som hus 

eller kläder) ska ha både funktion och estetiska aspekter för att egenskaperna hos produkten ska 

bli bra. Detta framhåller Selander (2017, s. 20), men han ser även att design kan sträcka sig 

större än så och att digitala verktyg har hjälpt till i denna process. Här kan exempelvis 

programmerare få synpunkter på det arbete de gör åt en klient under tidens gång, en arkitekt 

kan förhandsvisa rum för husköpare och lärare kan låta sina elever vara med i planeringen. 

Ordet ”design” står, enligt Selander (2017, s. 21), för att kunna utveckla och genomföra nya 

lösningar, detta för att kunna göra världen till en bättre plats med hjälp av varandra. 

  

Läraren kan ses som en designer i sitt eget klassrum. Detta kan man se genom att läraren 

planerar sin undervisning, hur läraren tar till vara på lektionerna eller hur klassrumsmiljön ser 

ut. Allt detta designar läraren själv för att på bästa sätt lära ut till eleverna. Design betyder inte 

bara en sak, utan det är en helhetsbild på hur och varför läraren gör som hen gör (Selander 2017, 

ss. 24–25). När det kommer till IKT och skolan så skapar läraren sin undervisning med hjälp 

av digitala verktyg, läraren planerar och håller i aktiviteter baserade på digitala läromedel. Finns 

det en smart board i klassrummet kan läraren skapa rätt stämning genom att hen sätter på musik 

eller visar en video. En modell som tar upp en stor del i designteori är multimodalt lärande då 

design kan sträcka sig över flera aspekter i undervisningen. 

 

 Multimodalt lärande  

 

Multimodalt lärande kommer att kopplas till studiens syfte genom att vi vill studera om IKT 

används tillsammans med andra former av lärande.  

 

Multimodalt lärande sker när läraren förmedlar kunskap på fler än ett sätt, exempel kan vara att 

eleverna får se på en Powerpoint, samtidigt som läraren undervisar eller att man har drama 

tillsammans med bildskapande. När läraren använder sig av digitala verktyg i multimodalt 

lärande använder hen sig också av läromedel som eleverna är vana vid hemifrån. Detta kan vara 

ett stöd för elevernas kunskapsutveckling. Här kan även elever som har svårt att ta för sig, att 

kommunicera eller har svårt med att skriva eller läsa få en möjlighet till att på andra sätt ge och 

ta till sig information. Det bidrar till vår demokratiska rättighet, att få chansen att yttra sig 

(Ahlberg & Danielsson 2013, ss. 106–109). 
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Thibaut och Curwood (2018, ss. 48–50, 54) anser att i och med användningen av digitala 

verktyg har man kunnat omforma det sätt som vi kommunicerar på, men också att man har 

kunnat expandera meningsskapandet när det kommer till multimodalitet. Förr baserades vår läs- 

och skrivkunnighet på hur väl man kunde läsa och skriva tryckt text men att nu när ny teknologi 

har utvecklats handlar det även om att läsa och skriva digital text samt att skapa mening med 

bilder, videos, ljud och gester. Vårt lärande kan nu komma från att skriva en uppsats, delta i en 

diskussion på ett forum på internet, spela videospel eller spela alfabetet på mobilen. Genom att 

använda digitala verktyg i undervisningen kan läraren med hjälp av ett multimodalt lärande 

fördjupa eleverna i det ämne som hen undervisar i. Thibaut och Curwood tar i sin artikel upp 

att eleverna får spela in en egen film utan att använda tal och att de på andra sätt måste förmedla 

filmens budskap. Här får eleverna experimentera själva med hjälp av olika element såsom 

drama, bild, musik och text. 

 

Sammanfattningsvis består den teoretiska ramen av hur och varför man använder sig av digitala 

verktyg (digitala artefakter) och hur man med hjälp av dessa medierar kunskap vidare. Hur man 

som pedagog designar sin egen lärandemiljö och på vilket sätt man lär ut, detta gäller även IKT 

och hur man planerar och håller aktiviteter som kräver digitala verktyg. Till sist hur man kan 

använda sig av digitala verktyg på ett multimodalt sätt och hur man i så fall använder sig av 

IKT tillsammans med andra lärandeformer, exempelvis drama eller musik.  
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5 METOD 
 

I följande kapitel kommer studiens metod att presenteras. Först presenteras den 

forskningsansats som studiens metod grundar sig i. Sedan presenteras valet av studiens 

datainsamling. Därefter introduceras studiens urval, genomförande, analys av insamlat 

material, forskningsetik samt studiens giltighet och trovärdighet. Studiens syfte är att belysa på 

vilket sätt skolorna skiljer sig i arbetet med IKT. Då är det passande att använda sig av kvalitativ 

metodansats eftersom vi vill studera människans bakomliggande uppfattningar och 

erfarenheter. 

 

 Kvalitativ metod 

 

Den kvalitativa metodansatsen söker såväl likheter som skillnader i olika individers 

erfarenheter. Syftet är att skapa ett mönster om hur dessa individers verklighet ser ut. 

Kvalitativa data mäts inte, det konstaterar att något finns, hur något fungerar och i vilka 

situationer detta något förekommer (Ahrne & Svensson 2015, s. 10). Den kvalitativa studien 

har sitt fokus i bearbetning och analys, då en kvalitativ metodansats ser till underliggande 

uppfattningar (Fejes & Thornberg 2015, s. 16). Kvalitativa data kan beröra, till skillnad från sin 

motpart kvantitativa data, händelser, personliga erfarenheter, yttrande, bilder, smak eller 

beröring (Ahrne & Svensson 2015, s. 10). Kvalitativ metodansats är en relevant 

forskningsmetod då syftet med studien är att belysa på vilket sätt olika fritidshem skiljer sig när 

det gäller arbetet med IKT. För att ta reda på vilka sätt de skiljer sig i djupgående detalj valdes 

det att använda kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. 

 

 Kvalitativ intervju  

 

Kvalitativa intervjuer är en ofta använd metod för att samla in data om människors syn på och 

erfarenheter av olika företeelser. Det är en flexibel metod som ger fylliga och detaljerade 

beskrivningar (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 83). Samtal har en viktig innebörd när 

det kommer till att förstå varandras tankar och ens utlåtande. Forskaren får här chansen till 

följdfrågor, och att kommentera det som människor uttrycker kring sina tankar och 

erfarenheter.   

  

Det finns olika strukturer på kvalitativa intervjuer. Det kan vara ostrukturerad, semistrukturerad 

och strukturerad intervju där varje struktur förhåller sig olika till formaliteten i intervjun. Det 

vill säga att en ostrukturerad intervju tyr sig mot det informella hållet medan en strukturerad 

intervju förhåller sig till en formel. En semistrukturerad intervju kommer att användas i 

kommande studie då semistrukturerad intervju bygger på en övergripande intervjuguide som 

lägger utgångspunkten för intervjun. I sig kan detta likna förkodade frågeformulär, däremot är 

skillnaden att det inte finns färdiga svarsalternativ. Informanterna svarar på frågan helt med 

hjälp av egna ord utan att bli vägledd av en rad uppställda svar. En intervjuguide är en liknande 

en lista med frågor utifrån ett bestämt tema som kommer tas upp under intervjuns gång. De 

olika frågor och teman som tas upp ska ha koppling till studiens frågeställningar och ska därmed 

besvara dessa (Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 85–86). 

  

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 85–86) bör en intervjuguide innehålla följande 

punkter som kan vara användbara för intervjuaren: 
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Inledning 

Liknande ett informationsbrev ska intervjuaren här presentera sig, informera om projektet samt 

vad frågorna kommer beröra. Försäkra informanten om anonymitet, hur datamaterialet kommer 

användas när studien är avslutad samt att hen när som helst kan välja att avsluta intervjun. 

  

Faktafrågor 

Inledningsvis kan man börja med enkla frågor som berör familj, skola eller intressen. I denna 

första fas skapar man en relation till informanten. I denna fas ska det undvikas att ställa frågor 

som på något sätt kan skrämma eller provocera informanten. 

  

Introduktionsfrågor 

Här använder sig intervjuaren av frågor där man börjar introducera ämnet temat intervjun 

kommer beröra. Som intervjuare vill man att informanten ska koncentrera sig på temat därav 

att man har en introduktionsfas innan huvuddelen av intervjun startar. 

  

Övergångsfrågor 

Denna fas är då man börjar övergå från introduktionsfrågor till nyckelfrågor, intervjuaren börjar 

gå över till de personliga erfarenheter och den informantens syn på verkligheten.   

  

Nyckelfrågor 

Denna fas är den centrala delen i en intervjuguide och utgör oftast hälften av intervjun. Syftet 

med nyckelfrågor är att få svar på studiens frågeställningar och syfte. 

  

Avslutning 

När intervjun börjar närma sitt slut är det av vikt att intervjuaren rundar av på ett korrekt sätt. 

Exempelvis genom att säga: “Nu är det bara två frågor kvar.” Informanten ska även få tid till 

att lyfta frågor som inte togs upp i intervjun. 

  

När det kommer till frågorna som kommer ställas i studiens intervju så är de baserade på mallen 

ovan. Intervjun kommer att börja med lugna enkla frågor där intervjuaren fokuserar på att skapa 

en relation till informanten. Sedan går vi vidare till de frågor som är centrala för intervjun och 

som i sin tur kommer att söka ge svar på syfte och frågeställning. 

 

 Urval 

 

Urvalet i studien har en direkt koppling till syftet, att belysa de skillnader inom IKT som 

förekommer i fritidshemmet. 

  

Fyra av de fem informanterna har en pedagogisk utbildning medan den femte är outbildad. Alla 

fem är verksamma fritidslärare. Verksamma fritidslärare innebär att informanterna är anställda 

och verksamma i fritidshemmet. Anledningen till att det finns med en outbildad fritidslärare i 

studien grundar sig i att det inte fanns tillräckligt med behörig personal på de skolor som deltog 

i studien. Studiens urval är baserat på ett bekvämlighetsurval, alltså att arbete eller 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har genomförts på skolorna där informanterna jobbar. På 

grund av bekvämlighetsurvalet är vi även bekanta med pedagogernas arbete inom fritidshem 

och vi har därmed en förståelse för hur de jobbar. 
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I studien kommer det att genomföras fem intervjuer på två olika skolor, varav tre av 

informanterna kommer att vara från samma skola men från två olika avdelningar. På den andra 

skolan jobbar de resterande två på samma avdelning. Tanken med att genomföra studien på två 

olika skolor och tre olika fritidsavdelningar grundas i att olika fritidshem på samma skola i 

många fall arbetar på liknande sätt och att de tar del av varandras erfarenheter och kunskaper. 

Genom att vända sig till två olika skolor och tre olika fritidsavdelningar ger det en möjlighet 

till att få fler erfarenheter och fler infallsvinklar i hur skolorna jobbar med IKT. 

 

 Genomförande 

 

Grunden till studiens genomförande ligger i att syftet formulerades först. Syftet för studien satte 

grunden för hur resten av studien skulle läggas upp. Det var utifrån syftet som 

frågeställningarna kom till och det var utifrån frågeställningarna som frågorna till intervjun 

utformades. Förarbetet för intervjuerna tog cirka en vecka och efter denna vecka fanns det en 

tydlig intervjuguide som bestod av 12 intervjufrågor (se bilaga 3) samt följdfrågor. Frågorna 

skapades med fokus på syftet och frågeställningarna. Det kontrollerades flera gånger att 

frågorna var relevanta och hade anknytning till studiens syfte och frågeställningar. 

  

När intervjufrågorna var klara skickades det ut missivbrev både till rektorerna och även till 

informanterna på skolorna som valts. I missivbrevet framgick det tydligt vilka det är som 

genomför studien samt vad syftet med studien var (se bilaga 1). Det skickades också med 

information om att intervjuerna kommer att spelas in och att deras samtycke behövdes genom 

en signatur. Redan samma dag kom klartecken att informanterna ville delta i studien samt att 

de var okej med att intervjuerna spelades in, varpå datum för intervjuerna bestämdes. Platsen 

för intervjun var sedan tidigare bestämt att den skulle äga rum i en lugn och bullerfri miljö där 

informanterna kände sig avslappnade och trygga. 

  

För att säkerställa att så mycket information som möjligt togs till vara skedde intervjuerna två 

och två, det vill säga att vi båda var närvarande vid intervjuerna. Alla intervjuer spelades in och 

transkribering genomfördes tätt inpå det att intervjuerna var avslutade. 

 

Arbetet är fördelat på sådant sätt att vi jobbat inom samma ramar. Med det menas att vi jobbat 

med samma del i studien men med olika inriktningar. Exempelvis under tiden den ena personen 

har suttit och transkriberat och kategoriserat resultatet från Berglundaskolan har den andra 

personen suttit och transkriberat och kategoriserat resultatet från Ekbackaskolan. Då den ena 

tog inledning tog den andra bakgrund. I metodkapitlet delades arbetet upp så att den ena av oss 

skrev kvalitativ metod, urval, genomförande och forskningsetik. Under samma tid satt den 

andra och skrev analysmetod och giltighet och trovärdighet. När metodkapitlet var klart gick vi 

både igenom varandras texter och helheten. Resultatet delades in efter skola. Här satt vi och 

skrev resultatet för varsin skola, även här gick vi igenom varandras texter och sedan helheten. 

Alla diskussionsdelar skrevs ihop då vi satt och diskuterade under tidens gång. Didaktiska 

konsekvenser skrevs ihop. 

 

 Analysmetod 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av två mobiltelefoner. Detta för att säkerhetsställa att ifall 

en inspelning inte skulle lyckas så skulle det finns en säkerhetskopia. Inspelningarna 
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transkriberades sedan till skriven text med talspråk. Pauser, återkommande ord och hummande 

ljud undvek vi att ta med i transkriberingarna. När man transkriberar intervjuerna får man vara 

uppmärksam på hur man skriver så att det ligger så nära verkligheten som möjligt. Detta har en 

betydelse för hur resultatet sedan tolkas och det påverkar reliabiliteten och trovärdigheten 

(Kihlström, 2007. s. 148). 

  

Bearbetningen av materialet går ut på att man arbetar med analysen. Här sorterar, ordnar och 

kategoriserar man materialet för att få svar på de frågeställningar som man har (Svensson & 

Ahrne 2015, s. 23). När vi transkriberade inspelningarna från intervjuerna hade vi redan där 

påbörjat bearbetningen. Svensson och Ahrne (2015, s. 24) menar att när man översätter ljud till 

skrift så har man redan börjat sortera och ordna upp materialet då det från början inte innehöll 

exempelvis kommatecken och punkter. 

  

Analysen bearbetas genom tre steg: sortering, reducering och argumentation. Detta utgår från 

Rennstam och Wästerfors (2015, s. 220) analysmetod. Det första steget, sortering, skapas 

genom att forskaren sorterar upp materialet för att skapa ordning. Här ska man få en överblick 

som går att koppla ihop med de teorier som man använder sig av. Vår analys började med att 

vi skrev ut transkriberingar, för att sedan markera kategorier. Vi gjorde en kategori i taget och 

markerade det som vi tyckte stämde in eller som kunde kopplas samman med temat. Materialet 

lästes igenom ett flertal gånger innan vi kände oss klara med en kategori. Rennstam och 

Wästerfors (2015, s. 223) betonar att bara för att man själv vet vad materialet handlar om ger 

det ingen garanti till att man har en överblick över vad det handlar om. Här måste forskaren 

granska med nya ögon för att sorteringen ska bli så bra som möjligt. 

  

Det andra steget, reducering, går ut på att man väljer vad man vill ha med i resultatet och vad 

som ska tas bort av det insamlade materialet. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015, ss. 228, 

230) får inte allt datamaterial plats och här måste forskaren se till att materialet återges med det 

som är intressant och det som representerar materialet på ett rättvist sätt. Det gäller att välja 

empiriska exempel som står för det som studien ska belysa. Vårt material reducerades med hjälp 

av de kategorier och markeringar som vi hade gjort under sorteringen. Här lyfts citat upp och 

information som på ett rättvist sätt återberättar resultatet för de som inte läst transkriberingarna. 

  

Rennstam och Wästerfors (2015, ss. 231–232) beskriver det tredje steget, argumentation. Här 

ska resultatet sättas i relation till teorier och tidigare forskning. Forskaren ska kunna 

argumentera för sin studie, hen ska kunna formulera sina upptäckter med begrepp från de teorier 

som hen använder sig av. Här har vi skapat en förståelse för vår studie genom teorierna och 

tidigare forskning, vi förstår vårt resultat och kan argumentera för våra upptäckter av materialet 

i vår diskussion. 

 

 Forskningsetik 

 

Studiens forskningsetiska principer utgår från det så kallade individskyddskravet från 

Vetenskapsrådet (2002. s. 6). Detta individskyddskrav är indelat i fyra huvudkrav som alla 

arbeten gjorda på universitet och högskolor måste följa för att få genomföra sina arbeten. De 

fyra kraven inom individskyddskravet är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att de som genomför studien måste informera de berörda deltagarna 

om studiens syfte. Detta krav uppfylls genom att information om studiens syfte gavs i 

missivbrevet som skickades ut till de deltagare som blev tillfrågade att delta. 

  

Samtyckeskravet innebär att deltagare ska ha rätten att själva välja om de vill delta i studien. 

Detta krav uppfylls genom att information om deltagarnas deltagande stod med i det utskickade 

missivbrevet och framfördes muntligt innan intervjun började. Det försäkrades att deltagarna 

när som helst kunde avbryta intervjun och sitt deltagande i studien. 

  

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna i en studie ska ges största 

möjliga konfidentialitet och förvaras på ett oåtkomligt sätt för obehöriga. Även detta krav 

uppfylls igenom att missivbrevet beskriver hur deltagarnas uppgifter kommer att hanteras med 

konfidentialitet under studien. De blir också tilldelade fiktiva namn under diskussionsdelen av 

studien. 

  

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som insamlas om deltagarna enbart får användas för 

studiens ändamål. Detta krav uppnås då information om de deltagande, så som utbildning, 

åsikter om ämnet och personliga åsikter enbart kommer att användas i studien och att inga 

deltagares namn kommer att vara tillgängliga för andra än de som genomför studien 

(Vetenskapsrådet, 2002. s. 7–14). 

 

 Giltighet och trovärdighet  

 

Giltighet och trovärdighet tas i konsideration för att undersökningens mätningar ska vara 

trovärdiga och användbara, det ska också stämma överens med verkligheten. Kihlström (2007, 

s. 231) förklarar att studiens giltighet grundar sig i att man studerar det som man avser att 

undersöka, att man har rätt redskap för undersökningen och att undersökningsinstrumenten har 

blivit granskade och att det har getts förslag på förbättringar. I vårt fall var 

undersökningsinstrumentet våra intervjufrågor.  

  

Giltigheten i studiens stärks av att intervjufrågorna blev granskade av vår handledare och 

förbättrade innan intervjuerna påbörjades, detta kallas innehållsvaliditet (Kihlström 2007, s. 

231) samt att vi undersökt det vi avsett att undersöka utifrån studiens syfte. Ett annat sätt som 

man kan testa validiteten på är att genomföra en pilotstudie innan man utför själva intervjuerna 

i sig. Det vill säga att man testar frågorna på andra för att säkerställa att det ser rätt ut, att 

frågorna går att svara på eller att de är relevanta för studien (Kihlström 2007, s. 231). I vår 

studie genomfördes ingen pilotstudie. Detta var ett medvetet val då det förekom förhinder inom 

tidsramen som var tänkt för pilotstudien. Ett problem som kan uppstå utan en pilotstudie är att 

man inte hinner åtgärda eventuella problem med frågorna i förhand vilket i sin tur kan påverka 

giltigheten. Vi har förhållit oss till detta genom att vara medvetna om de problem som kan 

uppstå utan en pilotstudie och haft dessa i åtanke under studiens gång. Ett problem vi märkte 

efter första intervjun var att det behövdes läggas mer vikt på följdfrågorna då intervjufrågorna 

gav svar som kunde utvecklas mer med hjälp av följdfrågor.  

  

Studiens resultat ska vara tillförlitligt, här visar sig studiens trovärdighet. Genom att vara tränad 

inför uppgiften ökar trovärdigheten. Kihlström (2007, ss. 231–232) menar att om forskaren har 

övat och är förberedd på att intervjua så blir resultatet bättre. Kihlström fortsätter med att belysa 

att det även ökar tillförlitligheten om man är två som är med och intervjuar än om man är ensam. 

I vissa fall kan en av de två ställa frågorna medan den andre kollar på kroppsspråk och 
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observerar men i vissa fall kan detta vara besvärande för den som blir intervjuad. I vårt fall 

ställde vi båda två frågor och la ingen vikt på att observera kroppsspråk. När man är två 

närvarande kallas tillförlitligheten för interbedömarreliabilitet (Kihlström 2007, s. 232). 

  

Att spela in intervjuerna ökar trovärdigheten. Om forskaren inte spelar in utan endast antecknar 

ner svaren så kan ens egna frågor eller andra följdfrågor försvinna då man lägger fokus på de 

svar som man får istället för intervjun i helhet. Forskaren kan också riskera att göra en felaktig 

tolkning, att man tolkar svaren på plats och skriver ner dem annorlunda (Kihlström 2007, s. 

232). Vi valde att spela in våra intervjuer för att säkerhetsställa att svaren och frågorna förblev 

som de var. Vi transkriberade intervjuerna efteråt så att det skulle vara lättare att se och skriva 

resultatet samt att senare analysera. 

 

Denna studie är liten men kan ändå tillföra information kring ämnet IKT som i liten grad är 

beforskat. Studien kan ge nytt perspektiv på de faktorer som finns när det kommer till 

fritidslärare och deras arbete med IKT i Sverige.   
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6 RESULTAT 
 

Det resultat som har urskilts i analysen av intervjuerna presenteras genom underrubriker med 

nyckelord som är viktiga för studiens syfte och frågeställningar. Fokus ligger på viktiga teman 

och utgår från en tematisk analys utifrån syftet och frågeställningarna. Först presenteras 

arbetssättet. Sedan presenteras det personliga intresset och bakgrunden hos pedagogerna och 

därefter presenteras förutsättningar och stöd. Skolorna och dess pedagoger kommer att 

benämnas med fiktiva namn. 

  

På Berglundaskolan arbetar Eva. Hon är 44 år och är förskoleklasslärare och arbetar på fritids. 

På samma avdelning som Eva arbetar Peter. Han är 63 år och är fritidspedagog och arbetar på 

fritids. 

  

På Ekbackaskolan jobbar Karl. Han är 28 år och är både förskoleklasslärare och fritidspedagog. 

Han arbetar på fritids på avdelningen Aspen. På samma skola, men på avdelningen Björken, 

arbetar Solveig. Hon är 50 år och utbildad förskollärare. Solveig arbetar även på fritids. På 

samma avdelning arbetar Astrid. Hon är 30 år, outbildad och arbetar som elevassistent och 

resurs. Hon arbetar också på fritids. 

 

 Arbetssätt 

 

Här kommer resultatet kring hur skolorna arbetar med IKT. Resultatet kommer att delas in efter 

skolorna.  

 

 Berglundaskolan 

 

Peter berättar att i arbetet med IKT i fritidshemmet så försöker de att komplettera skolan, det 

vill säga att de fortsätter på det arbete som eleverna gör under skoltid eller på något sätt för in 

det på fritids. Detta handlar både om språkutveckling och användandet av appar inom 

matematik: “[V]i fortsätter ju lite med skolans jobb här då med språkundervisning och så med 

svenskan nu då. Som att skriva sagor, då fortsätter vi på det jobbet.” 

  

Pedagogerna använder sig framför allt av Ipads och Bee-bots1. På Ipaden får eleverna tillgång 

till olika appar, alla med pedagogiskt syfte. Både Eva och Peter belyste vikten av att de aldrig 

låter eleverna sitta med Ipads utan en pedagogisk tanke. Eleverna får inte Ipaden för att sitta 

och titta på exempelvis valfria Youtube-videos. 

  

Peter förklarade att det är intensiva veckor med IKT just nu då deras årshjul, ett sätt att utveckla 

verksamheten på och för att strukturera upp läsåret, sätter utgångspunkten för vad de ska jobba 

med i fritids. Peter benämner årshjulet som en avgörande faktor: “[i] vad vi använder och vad 

vi gör”, vilket har lett till att IKT får veckor där huvudfokus ligger på olika aktiviteter inom 

IKT. Eva stärker Peters uttalande om hur de arbetar med IKT då hon säger: “[N]är vi till 

exempel har olika teman då kan man använda Ipads och digitala verktyg överhuvudtaget i 

verksamheten med barnen.”  All planering och information till föräldrarna sker digitalt via 

skolans lärarplattform. 

                                                 
1 Bee-bots är små robotar, oftast formade som bin eller nyckelpigor, som rör sig framåt, bakåt, höger och vänster 

utifrån programmering via en app. 
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 Ekbackaskolan 

 

Under intervjuerna med pedagogerna Karl, Solveig och Astrid framkom det att fritidshemmet 

ska komplettera skolan när det kommer till användandet av digitala verktyg. De använder sig 

av Pingpong som lärplattform. Karl arbetar med IKT i barngrupp. Här skapas banor i Minecraft2 

som ska genomföras. Eleverna får skapa film, musikvideos och trailers. Xbox används också. 

Barnen får lära sig att programmera och till detta har de hjälp av Bee-bots. Deras hjälpmedel är 

i första hand Ipads men också pedagogens egen arbetsdator. Han låter eleverna använda Ipads 

utan en pedagogisk tanke men tillägger: 

  
På ett sätt är det rekreation eftersom barnen vill och tycker om att spela spel på Ipaden liksom, 

dessutom så stärks det i läroplanen att barnen ska få en meningsfull fritid och tycker barnen att spela 

spel är meningsfullt så stöds det av läroplanen. Men visst finns det gånger jag har byggt ihop en 

Minecraft-bana utan en pedagogisk tanke. 

  

När det kommer till planering för IKT på avdelningen Aspen beror det på vad de ska göra. Det 

planeras efter elevernas önskemål och många av dessa saker kan Karl utantill eller så pass bra 

att planeringen inte behöver göras. Kopplingen till styrdokumenten ligger uppe på en blogg 

som de skrev för några år sedan som handlar om deras fritidshem och vad det är som de sysslar 

med. Det var längesedan de tittade tillbaka på vad de skrev om hur de kopplar IKT till 

styrdokumenten. De försöker däremot få in så mycket IT som möjligt för att skapa ett intresse 

hos eleverna. De använder sig av IKT i barngrupp en gång i veckan, under cirka en till en och 

en halv timme. 

  

Solveig arbetar på samma skola som Karl men på fritidsavdelningen Björken. Till skillnad från 

Karl så upplever hon inte alls att IKT är ett levande verktyg. De arbetar med IKT en gång i 

veckan under cirka en och en halv timme. Just nu använder de Ipads i ett språkutvecklande 

arbetssätt. De spelar in dramatiserade sagor när de är ute i skogen (sagor som Solveig har 

skrivit) och sedan låter de eleverna få se på den dokumentation som de har gjort. Här vill de få 

eleverna medvetna om sig själv, hur de låter och hur de använder sig av sitt kroppsspråk: “[D]et 

är ett sätt att få tillbaka sin upplevelse en gång till ur ett annat perspektiv. Där är Ipads väldigt, 

väldigt bra”. 

  

Björkens hjälpmedel är Ipads och pedagogernas egna datorer. Solveig använder aldrig och ser 

inga Ipads i barngruppen, de ligger inlåsta i ett rum. Det finns ett par barn som får använda 

dessa i särskilda fall, men behöver eleverna under fritids söka upp något på internet så får de 

låna pedagogens dator för detta. När det kommer till att koppla aktiviteterna till styrdokumenten 

så försöker pedagogerna alltid att vända sig till läroplanen för att aktiviteterna ska nå de mål 

som är uppsatta för fritidshem. Planeringen sker med penna och papper, detta då Solveig inte 

anser sig vara bekväm med digitala verktyg. 

 

Astrid som arbetar tillsammans med Solveig delar synen på arbetssättet. Enligt henne så 

används inte digitala verktyg alls. Hon kan använda Ipads med de elever som behöver extra 

hjälp med att koppla av. Då får de spela spel, lyssna på musik eller dansa till Just Dance. (Just 

Dance är en danstävling där man ska härma den som dansar på skärmen så bra som möjligt). 

Just på fritids är tävlingsaspekten borttagen, det vill säga att istället för att dansa mot varandra 

                                                 
2 Minecraft är ett äventyrs- och byggdatorspel. Minecraft låter spelaren utforska och omvandla en värld gjord 

enbart av kubikmeterstora block.  
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för bästa poäng så dansar eleverna för att det är roligt eller för att de ska röra på sig. Astrid har 

också haft Mini röris som är ett slags rörelseprogram ihopsatt av Friskis och svettis. När det 

kommer till att arbeta med IKT och digitala verktyg på fritids så ser Astrid att detta sker oftare 

när det kommer nya vikarier. Det har hänt att vikarierna har satt upp Ipads tillsammans med 

projektorn och låtit eleverna dansa till Just Dance eller använt Ipad med projektor under 

högläsning för att låta eleverna få följa med i berättelsen genom att se bilderna via projektorn. 

Här tolkar Astrid det till en åldersfråga och säger: “Men det är väl nya generationen som 

kommer in och använder det mer, men inte de äldre som är här”. Hon menar att de vikarier 

som kommer in oftast är av den yngre generationen och att de själva är vana vid IT och att detta 

visar sig när de arbetar med eleverna. Sedan tillägger hon att hon själv inte är så gammal i för 

sig men att arbetet med IKT i fritidshemmet är nytt för henne också. 

 

 Bakgrund och personligt intresse 

 

Här kommer resultatet kring pedagogernas bakgrund samt deras personliga intresse med IKT. 

Resultatet kommer att delas in efter skola.  

 

 Berglundaskolan 
  

Eva har varit examinerad förskollärare sedan 2012. Eva har gått diverse kurser som har 

behandlat olika IT-verktyg, såsom Excel, Word och Smartboard. Hon har varit IT-ansvarig på 

en tidigare arbetsplats. Eva har ett personligt intresse kring IT. Däremot så visste hon inte vad 

IKT stod för. Det personliga intresset när det kommer till IT gör att planeringen, vilket sker 

digitalt, går smidigt framåt och att sättet att använda digitala verktyg på blir lättare. Hennes 

intresse stannar dock vid planering då det intresse som hon har för IKT inte är något hon tar 

med in i barngruppen. Hon pressar inte på att de ska arbeta mer med IKT i verksamheten eller 

att det behövs läggas mer tid vid aktiviteter och ser det inte som en chans där hon själv kan ta 

nytta av sitt personliga intresse. Eva tycker att det finns kollegor som är intresserade av IKT 

men att alla inte har möjligheten att kunna använda intresset till fullo. Dels för att de nödvändiga 

digitala verktyg som behövs inte finns och dels för att kollegan inte besitter tillräcklig kunskap 

för att använda det pedagogiskt.  

  

Peter fick en fritidspedagogexamen 1979. Han har gått grundläggande kurser för att kunna 

använda sin arbetsdator till dokumentation och planering samt för att kunna använda skolans 

lärarplattform. I övrigt har Peter inget intresse för IT överhuvudtaget och överlämnar allt arbete 

gällande IKT till sina kollegor som han benämner som: “[m]er intresserade än vad jag är”. 

Däremot så har han överblick över vad det är som sker med arbetet gällande IKT på 

fritidshemmet då han är med i planeringen och skapandet av årshjulet, men också att han är 

med när Eva gör planeringen för IKT utifrån årshjulet. 

 

 Ekbackaskolan 

  

Karl har sedan tidigare en examen som förskollärare och han är fritidspedagog sedan 2014. 

Arbetet med IKT baseras på egna erfarenheter och intressen. Han har ingen utbildning gällande 

IKT för att kunna använda det i pedagogiska syften. På frågan om han vet vad IKT betyder 

svarade Karl att han visste vad IKT står för då han själv är insatt i ämnet. 
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Karl har ett stort personligt intresse av IKT och IT generellt och håller bland annat på med 

datorer, spel och programmering på fritiden. Han belyser att aktiviteterna som han har med 

eleverna varje vecka är väl efterfrågade och att eleverna själva har uttryckt att dessa aktiviteter 

har bidragit till att de själva arbetar med liknande projekt hemma. Karls intresse för IT verkar 

ha funnits en längre tid då han gick mediaprogrammet på gymnasiet och han har sen barndomen 

varit bekant med TV-spel. Han anser att hans kollegor på samma avdelning är intresserade av 

att arbeta med IKT. Detta intresse visar sig genom att de tillsammans arbetar och planerar för 

detta. De försöker att inte hålla sig till standardsaker som programmeringsspel utan försöker 

variera sig med bland annat Minecraft och Bee-bots.   

  

Solveig har en förskollärarexamen sedan 1992. Hon har även läst Reggio Emilia-pedagogik, 

och hon håller också på att läsa en atelierista-utbildning samt specialpedagogik. Hon har jobbat 

som förskollärare och på fritids på olika skolor tidigare och har även undervisat i musik. 

Utbildningen för IKT består av kurser som är anordnade av arbetsplatsen inom Pingpong, Word 

och liknande program. På frågan om hon visste vad IKT står för kunde hon inte exakt beskriva 

vad det står för, mer än att det har med datorer och teknik att göra. 

  

Solveig har inget personligt intresse av IKT och hon använder sig inte av digitala verktyg så 

ofta som hon skulle önska. Däremot vill hon bli bättre och utvecklas inom området. 

Anledningen till att hon inte använder sig av IKT är att erfarenheter och kunskaper saknas. Hon 

menar att när hon är med på kurser känner sig hon inkompetent då ingen förklarar hur man 

använder det digitala hjälpmedlet och vad det ska användas till. Solveig förklarar känslan med 

att “[N]är du aldrig har varit med från början så är det som att du ska börja på steg sex i 

engelska men du har aldrig läst engelska.” 

  

Intresset för IKT hos kollegorna är ingenting som Solveig menar sig se, detta då ingen tar fram 

Ipads eller startar upp någon aktivitet. Däremot har hon jobbat i endast två månader tillsammans 

med sina kollegor så hon är inte helt säker på detta, men än så länge är det ingenting hon märkt 

av alls. Hon tror att det också kan bero på elevernas vårdnadshavare. Det förklarar Solveig så 

här: 

  
Att man spelar och då tänker man att det gör dom så mycket hemma, ska de verkligen göra detta på 

fritids med? Då vill man att de ska ut och hoppa i skogen, det är det traditionella tänket som förälder. 

Så därför blir det oftast att man verkligen får tänka till varför man gör det och sen förklara detta till 

föräldrarna och då tänker jag att det finns ett motstånd att nej, detta gör de så mycket ändå. 

  

Astrid har ingen pedagogisk utbildning men är aktiv inom fritids. Hon har tidigare arbetat inom 

förskolan. Hon nämner att hennes bakgrund och intresse för IKT ligger i att hon låter sin dotter 

sitta med Ipads hemma. Här används Ipaden till spel, film och musik.  

  

Det finns ett intresse som visar sig när vi frågar om Astrid skulle vilja arbeta mer med IKT. Här 

förklarar Astrid att hon har sett på internet att det finns många appar där ute som faktiskt hjälper 

barn: “[M]an ser en app och sen så står det liksom att den hjälper barn att utvecklas och det 

skulle jag kunna tänka mig att använda.”. Hon uttrycker en önskan och en vilja när det gäller 

att kunna hjälpa eleverna att utveckla sina hjärnor med spel, figurer som cirklar, trekant, att 

flytta på dem och lägga dem i rätt form. Astrids synsätt gällande IKT visar sig när hon kopplat 

till detta säger: [D]et är ju en avslappning i sig också att använda en Ipad, även om du använder 

hjärnan så är kroppen avslappnad”. Astrid ser inget intresse hos sina kollegor gällande IKT. 

Det är inget man pratar om eller försöker planera tillsammans. 
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 Förutsättningar och stöd 

 

Här kommer resultatet kring vad skolorna har för förutsättningar med IKT och vad de får för 

stöd inom ämnet. Resultatet kommer att delas in efter skolorna.  

 

 Berglundaskolan 

  

Det finns en IT-ansvarig som också jobbar som klasslärare på skolan men ägnar en dag i veckan 

åt IT. Både Eva och Peter talar väl om den IT-ansvarige och ser i första hand att man vänder 

sig till denne vid frågor eller problem. Det är även den IT-ansvarige som introducerar nya appar 

eller program för personalen. Eva talar om att det nyligen tillkommit en klassuppsättning Ipads 

som enbart är till för fritids, vilket är helt nytt då fritids inte har haft Ipads att använda sig av 

förut. 

  

Peter talar om stödet från rektorn och framhåller att senaste studiedagen tillägnades åt IKT. Eva 

förklarar att de inte har några problem att fråga rektorn om nya digitala verktyg. Hon fortsätter 

med att tillägga att hon tror att rektorn vill att de ska använda sig av IKT i verksamheten. Peter 

belyser också att det finns information och tips gällande IKT på olika online grupper, 

exempelvis tar han upp Facebook-grupper. 

  

På frågan gällande huruvida arbetet med IKT kommer av eget intresse eller yttre uppmuntran 

menade både Eva och Peter att IKT-arbetet stärks av yttre uppmuntran. Eva belyser att 

kommunen lägger vikt vid att de digitala plattformarna ska användas flitigt. Peter talar om att 

arbetet kommer från fritids årshjul där de lägger all planering gentemot läroplanen. Sedan IKT 

blev en del av läroplanen så har de även försökt få med det i årshjulet, vilket har lett till att de 

jobbar mer med IKT nu än tidigare. 

 

 Ekbackaskolan 

  

Karl använder sig av hjälpmedel så som Ipads och Bee-bots. När det kommer till stöd med IKT 

anser han att han inte behöver hjälp eller stöd då han redan har kunskap om detta, men han 

anser att det är ett stöd i sig att kunna hämta material: 

  
Asså jag har aldrig behövt be om stöd för jag kan ju grejerna själv, så jag har aldrig behövt hjälp 

med att lära mig eller gå någon kompetensutveckling med det eller så liksom, för det är ju ett 

fritidsintresse så man kan det själv. 

  

Karl ser även sina kollegor som ett stöd. Han kan gå och fråga ifall det är något litet som han 

behöver hjälp med. Karl vänder sig till rektorn om han vill fortsätta att lära sig om IKT, gå 

någon utbildning eller om man vill införskaffa material. 

  

Solveig använder sig enbart av Ipads och i vissa fall sin egen dator. När det kommer till stöd så 

känner hon att skolan inte har tagit reda på hur hon känner sig i detta eller vart hon befinner sig 

kunskapsmässigt, detta eftersom det ses som en självklarhet att man ska ha denna kunskap. De 

har en IT-ansvarig på skolan som hjälper till med konton och Pingpong, men hon känner inte 

att den IT-ansvarige kan eller har tid att hjälpa till med grundläggande kunskaper om hur man 

använder Ipads eller datorer. Solveig har vissa personer som hon kan vända sig till och tror att 
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hon kan vända sig till rektorn ifall hon behöver mer stöd. Solveig har inte jobbat länge på skolan 

och känner inte rektorn så pass att hon vet vart rektorn står gällande IKT. 

  

Solveig känner inte att det finns förutsättningar för att hon ska kunna lära sig mer med hjälp av 

någon kompetensutbildning, men hon efterfrågar denna möjlighet. Hon belyser problemet med 

att skolan och kommunen vill så mycket när det kommer till IKT och att det är så mycket som 

pedagogen ska göra men att det ändå inte är ett levande verktyg: “[D]är uppe sätter man målen 

men förutsättningar och ekonomin den lägger man här nere.” 

  

De hjälpmedel som Astrid uppfattat finns på fritids och skolan är enbart Ipads, projektorer och 

lärarnas egna datorer. Det finns inga datorer för eleverna. När det kommer till vart hon ska 

vända sig för att få stöd så är det rektorn i första hand. Astrid tror att rektorn skulle förhålla sig 

positiv ifall hon gick till henne för stöd och frågor gällande IKT och utbildningar inom ämnet. 

Detta då rektorn själv är öppen för nya idéer som är bra för eleverna. Däremot om rektorn inte 

hade förhållit sig positivt gällande utvecklingen av IKT i verksamheten så förklarar Astrid att 

hon i så fall skulle vänt sig till sina kollegor för att få ihop en grupp som kan ta upp detta med 

rektorn. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att det finns skillnader och likheter gällande hur 

skolornas fritidshem arbetar med IKT och vilka faktorer som påverkar detta arbete. Dessa 

skillnader och likheter och vilka faktorer det är som påverkar kommer att behandlas under 

resultatdiskussionen. 
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7 DISKUSSION 
 

I följande kapitel diskuterar och analyserar vi resultatet relaterat till tidigare forskning och den 

teoretiska ramen i en liknande struktur som resultatkapitlet i resultatdiskussionen. Fokus ligger 

här på att besvara syftet och frågeställningarna. Först presenteras arbetssättet tillsammans med 

likheter och skillnader. Sedan presenteras det personliga intresset och vilka samband som finns 

mellan intresse och användning av IKT. I samma rubrik som intresse tas bakgrund upp och vad 

detta kan ha för påverkan. Därefter presenteras pedagogernas synsätt på IKT.  Sist presenteras 

metoddiskussion och didaktiska konsekvenser, följt av förslag på vidare forskning. 

 

 Resultatdiskussion 

 

Resultatdiskussionen kommer att innehålla diskussion av resultatet i förhållande till teorier samt 

tidigare forskning. 

 Arbetssätt 

 

Här kommer en diskussion kring hur skolorna arbetar med IKT. Detta kommer att delas in i 

likheter och skillnader  

 

7.1.1.1 Likheter 

 

Utifrån resultatet så ser man att båda fritidshemmen kompletterar skolan med IKT genom att 

använda sig av samma digitala verktyg som eleverna använder under skoltid, i detta fall Ipads. 

Just nu arbetar båda skolorna med att komplettera språkutvecklingen då de arbetar med att skapa 

sagor tillsammans med eleverna, för att sedan spela in dem på Ipaden. I detta fall arbetar de 

båda skolorna multimodalt med hjälp av Ipads genom att låta eleverna samtidigt som de utför 

en dramatisering få spela in och redigera en film. I fritidshem, där verbal kommunikation inte 

är det självklara sättet att kommunicera, finns det flera fördelar med multimodalt lärande. Det 

har visat sig att arbeten med videokamera, som ett alternativ till den vanliga pennan, har 

genererat en amplifierad språkkompetens och en ökad förmåga till samarbete (Ahlberg och 

Danielsson, 2013. s. 105).  

 

Pihlgren (2015, s. 21) tar upp det gemensamma uppdraget som skola och fritidshemmet har, att 

vi tillsammans ska värna om elevernas utveckling och lärande. Här stödjer alla fritidshem i 

studien skolans arbete med eleverna. Det man får se upp med när det kommer till att komplettera 

skolan är att inte ta på sig för mycket arbetsuppgifter. Pihlgren (2015, ss. 60–61) belyser att 

man ska komma ihåg att fritidshemmet är sin egen verksamhet som också har en egen läroplan, 

och att fritidsläraren har en viktig funktion och roll för eleverna som går på fritids. Som 

fritidslärare ska vi använda oss av våra erfarenheter och kunskaper i en friare miljö och 

verksamhet och därigenom kunna bidra med kompletterande perspektiv. Vi ska inte bara 

komplettera skolan så pass mycket att elevernas fria tid och tid för rekreation försvinner. Detta 

gäller främst i de fall där fritidslärarna arbetar för mycket med skolans ämnen utan att göra det 

till sitt eget. Ett exempel från det som pedagogerna uttrycker i intervjumaterialet visar att man 

arbetade inte bara under skoltid med matematiska appar utan det förekom på fritidshemmet 

också. Enligt det Sociokulturella perspektivet så utvecklas vi med hjälp av varandra och på 
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fritidshemmet finns det möjligheter till att lära ut matematik på ett sätt som inte liknar skolans. 

Här kan eleverna exempelvis leka bageri och växla pengar och därigenom lära sig socialt.  

 

Pedagogerna på båda skolor i studien uttrycker att de känner att de kan vända sig till rektorn 

för eventuellt stöd. Mellan skolorna finns det en gemensam tanke om att rektorerna är öppna 

när det kommer till IKT-frågor och att det känns som att frågor och förslag skulle tas på allvar. 

Om en kontinuerlig dialog förs mellan pedagoger och rektor får rektorn en insikt i verksamheten 

och kan därmed tillämpa passande stöd i deras arbete. Då kommunikationen mellan rektor och 

personal resulterar i passande stöd utefter arbetssituationen kan man enklare bidra till elevernas 

utveckling, men också att deras utveckling går i riktning med läroplanens mål (Skolverket 2014. 

s. 27). 

 

7.1.1.2 Skillnader 
 

En av skillnaderna som framträdde i studien var att Berglundaskolan inte låter eleverna sitta 

med Ipads utan att det finns en pedagogisk tanke bakom. På avdelningen Aspen på 

Ekbackaskolan låter man däremot eleverna ibland sitta med digitala verktyg utan en pedagogisk 

tanke, men det grundar sig då i att detta kan kopplas till läroplanen för fritidshem under 

rekreation. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (rev. 2018, s. 

22) under kapitlet för fritidshemmet står det framskrivet att ett av fritidshemmets syften är att 

ge eleverna en meningsfull fritid samt att undervisningen ska baseras på elevernas intressen och 

behov. Undervisningen på fritidshemmet ska även erbjuda eleverna tid för rekreation och vila. 

I intervjun med Karl på Ekbackaskolan framkom det att om eleverna på avdelning Aspen tycker 

att det ger dem en meningsfull fritid genom att sitta vid datorn eller Ipaden och spela så är detta 

tillåtet. Karl vill koppla det till rekreationen, det vill säga att eleverna får tid för återhämtning 

på deras villkor. Man kan tänka sig att detta är positivt så länge det finns en balans. Jensen 

(2011, s. 44) menar att den digitala världen skapar en önskan, en väntan och ett hopp som kan 

gå överstyr om man inte lär sig att ta en paus ifrån informationsflödet. För att få en så fri tid 

som möjligt så bör man kunna välja bort påträngande information, det gäller även barn. Jensen 

förklarar att barn också behöver informationspaus istället för informationsstress. Däremot 

arbetar de på fritidsavdelningen Aspen också med programmering, skapandet av egna filmer 

och musikvideos, så det finns pedagogiska syften med vissa aktiviteter. När det kommer till de 

gånger då det inte finns något pedagogiskt syfte så används inte de digitala artefakterna till 

kommunikation mellan pedagogen och eleverna. Det sker ingen mediering mellan världslig 

kunskap och eleverna då de oftast bara sitter och spelar för att det är roligt. När pedagogen 

skapar banor på Minecraft eller gör i ordning banor med exempelvis Bee-bots där eleverna ska 

ta sig fram genom att programmera så skapas en mediering som ger pedagogisk kunskap. 

 

Pedagogerna på Berglundaskolan säger däremot att det alltid finns en pedagogisk tanke bakom 

användandet av de digitala verktygen. Här blir det tvärtom. Det kan vara så att de också är rädda 

för att hålla på med digitala verktyg utan ett pedagogiskt syfte då de inte kan kan rättfärdiga 

varför. Eleverna på Berglundaskolans fritidshem har endast digitala aktiviteter utifrån 

planeringen och inte när de själva vill. Under intervjuerna framkom det inte som att eleverna 

får sitta speciellt mycket under den fria tiden. Diaz (2012, s. 58) tar upp att om skolan inte får 

rätt förutsättningar för att låta eleverna sitta med digitala verktyg så kommer det inte heller att 

ske. Lärarna får inte heller någon chans till att utveckla sin digitala kompetens utan rätt verktyg. 

På Berglundaskolan finns det endast tillgång till Ipads och enstaka Bee-bots. Eva på 

Berglundaskolan nämnde att även om intresset för IKT skulle finnas hos hennes kollegor så 

finns inte de nödvändiga digitala artefakter som behövs. Här använder pedagogerna sig av de 
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digitala artefakter som finns till hands och de ser till att de används när IKT är med i 

planeringen, men endast i pedagogiskt syfte. Detta kan man se som en brist då eleverna inte får 

en chans till att självständigt välja att utvecklas inom den digitala världen, utan att de istället 

enbart blir styrda i lärarledda aktiviteter. I Skolverkets Kommentarmaterial till fritidshemmet 

(2016, ss. 11, 19) belyses det att undervisningen ska låta eleverna prövar egna idéer och lösa 

problem med hjälp av digital teknik, skapa estetiska uttryck samt lära sig hur man 

kommunicerar på ett säkert och ansvarsfullt sätt med hjälp av IKT. Här gäller det att 

pedagogerna får in allt detta i de planerade aktiviteterna så att eleverna inte går miste om något. 

  

Båda skolorna i studien har en IT-ansvarig, men det skiljer sig i hur personalen på 

Berglundaskolan och Ekbackaskolan kan bemöta denna person. Pedagogerna på 

Berglundaskolan känner att de oavsett IT-relaterade problem kan gå och tala med skolans IT-

ansvarige, medan pedagogerna på Ekbackaskolan inte riktigt känner samma stöd. Solveig 

belyser här tydligt att hon vill lära sig mer och att hon vill få mer kunskap. Hon uttrycker det 

dock som att den IT-ansvarige inte har den tiden att ge för att hjälpa henne med det hon behöver 

hjälp med mest, det vill säga grundläggande kunskaper i hur man använder digitala verktyg. I 

koppling till detta diskuterar Diaz (2012, s. 53) att digital kompetens är av stor vikt då det har 

tagit en allt större plats i undervisningen och att denna kompetens behövs för att eleven ska 

kunna möta de mål som finns i läroplanen. Hade Solveig haft den grundläggande kunskapen så 

hade det gett henne det självförtroende som behövs för att kunna självständigt hantera digitala 

artefakter, men också för att kunna bedriva en pedagogisk aktivitet som har en koppling till 

läroplanen gällande IKT. Det kan dock diskuteras vad en IT-ansvarig har för ansvar på skolan 

och vilka uppgifter som denne kan hjälpa till med. I Solveigs fall skulle en mer grundläggande 

kurs inom hantering av digitala verktyg vara till fördel för henne och för hennes undervisning. 

Diaz (2012, s. 14) belyser att om läraren höjer sin egen digitala kompetens och vågar utmana 

sig själv så hjälper hen eleverna till att göra detsamma. För detta krävs rätt förutsättningar och 

att kommunen ser till att ge dessa, exempelvis genom utbildningsdagar eller liknande 

kompetensutveckling. 

 

Det finns en delad åsikt bland pedagogerna på Ekbackaskolan huruvida de behöver 

kompetensutbildning eller inte. En av de anställda som vi intervjuade känner att han kan så pass 

mycket att det inte behövs fortsatt stöd, medan en annan inte har samma intresse och bakgrund 

gällande IKT och vill lära sig mer. Detta kan även tolkas som att det är en åldersfråga och det 

kommer att diskuteras under personligt intresse. Angående kompetensutbildning så står det 

tydligt i de allmänna målen i Utbildningsmålen för grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem (Högskolan i Borås 2019. s. 1) att studenten vid utbildningens slut ska kunna följa 

kunskapsutvecklingen både gällande IKT men också det som är aktuellt för fritidshem. På 

Ekbackaskolan har Karl en högskoleutbildning vilket gör att han ska följa dessa allmänna mål 

med utbildningen. Enligt skollagen ska huvudmannen se till att anställda får möjlighet till 

kompetensutveckling. I De allmänna råden för fritidshem (2014, s. 19) från Skolverket 

framhålls att det är rektor som ska ansvara för dessa kompetensutbildningar och se till att 

kompetensutvecklingen utgår från behoven för det enskilda fritidshemmet för att uppdragen 

och behoven som finns i fritidshemmet ska hålla en hög kvalitet.  

 

Pedagogerna på Berglundaskolan använder sig av sitt årshjul när det kommer till planeringen 

och varför de har IKT i fritidshemmet. Att ha ett årshjul är ett smidigt sätt att dokumentera 

fritidshemmets arbete på. Att arbeta med ett årshjul innebär att man i förhand bestämmer vilka 

delar av fritidshemmets läroplan som man kommer att beröra under en specifik månad av 

läsåret. Detta leder till att man på ett effektivt sätt både uppfyller de nödvändiga kraven som 

finns för fritidshemmet men också att man kan utvärdera arbetet på fritidshemmet på ett 
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systematiskt och kvalitativt sätt. Pedagogerna på Ekbackaskolan nämner inte något liknande 

arbetssätt. På Karls avdelning Aspen har de en blogg där de har en koppling till läroplanen i allt 

som de gör på fritidshemmet. Däremot säger Karl i intervjun att den gjordes för flera år sedan 

och att han varken aktivt tittat på den eller reviderat den. Utbildningsplanen för 

grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem (Högskolan i Borås 2019 s. 1). 

fortsätter med att belysa via utbildningens mål att studenterna ska efter utbildningen visa 

kunskap om relevanta styrdokument. Ser vi till Karls avdelning så finns det ingen koppling till 

nyare styrdokument. På senare år har läroplanen reviderats och den har också tryckts i en ny 

utgåva. Från det som Karl uttrycker framkommer också att avdelningens blogg inte är 

uppdaterad. Detta kan tolkas som brister i personalens kompetens och i verksamheten, vilket i 

längden kan ge konsekvenser som att fritidshemmet inte når de mål som finns gällande arbetet 

med IKT.  

 

Astrid, på avdelningen Björken, tar upp att digitala artefakter används när det kommer in erfarna 

vikarier. Det kan vara att eleverna får dansa till Just Dance eller sitta och titta på projektorn 

samtidigt som vikarien högläser. Det multimodala arbetssättet dyker upp här då undervisningen 

inte bara riktar sig till en sak utan vikarien låter eleverna titta på skärmen och dansa eller titta 

på bilderna från boken medan hon läser. Trots att detta är oplanerade aktiviteter som dessa 

vikarier gör använder de sig av digitala artefakter som finns på avdelningen, något som de 

anställda inte gör. 

 

7.1.1.3 Skillnader inom samma skola 

 

Under analysarbetet såg vi att det fanns skillnader mellan pedagogerna på en och samma skola. 

På Ekbackaskolan intervjuade vi personal från två olika avdelningar och upptäckte att dessa två 

avdelningar inte samarbetade med varandra. Planeringen av IKT sker på olika sätt. Avdelningen 

Aspen använde IKT ofta men planerade inte sina aktiviteter, utan detta var något som Karl 

menade sig ha så pass goda kunskaper om att det inte krävdes en skriftlig planering. Här 

kopplade Karl inte heller till aktuella styrdokument utan förhöll sig till samma mål som man 

skrivit ned på fritidsavdelningens blogg för några år sedan. Man kan därmed säga att kopplingen 

till styrdokumenten inte är aktiv. Jämförelsevis hade den andra avdelningen nästan aldrig hade 

aktiviteter baserade på IKT och därav sällan planerade dessa, men när de väl hade en aktivitet 

så försökte de att vända sig till läroplanen. 

  

Fastän avdelningarna ligger på samma skola så upplever de sig inte ha tillgång till samma 

material. På avdelningen Aspen så ansåg sig Karl ha fri tillgång till Ipads och Bee-bots, medan 

Solveig och Astrid på avdelningen Björken tyckte att Ipads låg inlåsta i ett rum och eftersom 

de sällan hade IKT så var det inte något de gick och letade efter. Här visar sig även det 

personliga intresset. Karl som ofta använde sig av IKT var och hämtade Ipads och använde 

dessa i undervisningen, medan Solveig och Astrid som inte hämtade Ipads inte heller hade 

intresset eller ansåg sig ha tillräcklig kompetensutbildning gällande IKT så att de kände sig 

trygga att använda det i barngrupp. Karl arbetade mer aktivt med IKT. Här användes hans 

styrkor gällande spel och programmering och han ansåg att det var rekreation och meningsfull 

fritid att låta eleverna sitta med digitala verktyg.  

  

Genom att dessa två avdelningar inte samarbetade ansåg både Solveig och Astrid, som inte har 

intresse eller större kunskap inom IKT, att de skulle vända sig direkt till rektor eller IT-ansvarig, 

medan Karl som hade intresse och kunskap kände att han inte behövde vända sig någonstans 

för att få stöd. Ifall Karl ändå skulle behöva hjälp hade han vänt sig till sina kollegor först. 
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Personalen på Aspen tyckte inte att det pratades mycket om IKT bland kollegorna och de kände 

inte heller att de kunde vända sig till dem för stöd. Här brister det i samarbetet och arbetslaget 

då dessa två avdelningar med fördel skulle kunna arbeta tillsammans och arbeta med sina 

styrkor. Begreppet design kan användas för att skapa, utveckla och genomföra nya lösningar 

med hjälp av varandra för att göra världen en bättre plats, enligt Selander (2017, s. 21). Här 

behöver det inte gälla världen i stort utan det kan också gälla en mindre kontext som 

Ekbackaskolan. Genom att samarbeta och tillsammans designa en så bra miljö som möjligt för 

alla elever så ger det större möjligheter för dem att utvecklas.  

  

På grund av de brister i samarbetet som kunde urskiljas i intervjumaterialet får eleverna på 

Ekbackaskolan uppleva två olika designmiljöer när det kommer till IKT. Den ena avdelningen, 

Aspen, skapar två olika lärmiljöer. Enligt Selander (2017, ss. 23, 230) har digitala spel skapat 

en virtuell värld, vilket gör att när man spelar eller befinner sig på internet så är man både i den 

fysiska världen men även i den virtuella. Pedagogen får här se till att vara till hands i båda 

världarna ifall det skulle behövas. Vad man får tänka på som pedagog i detta fall är att man 

oftast inte kan kontrollera den virtuella världen ifall eleverna sitter i den världen själva. Om 

pedagogen vill kontrollera den virtuella världen så får hen sitta med i spelet. Pedagogen har 

annars bara tillgång till den fysiska världen och får kommunicera med barnet utanför skärmen. 

Det finns tillfällen då pedagogen kan befinna sig i bägge världarna. I planeringen av 

aktiviteterna är det då viktigt att designa en aktivitet där både barnet och pedagogen kan vistas. 

Den andra avdelningen, Björken, har bara den fysiska lärmiljön och kan här gå miste om all 

den information och kunskap som finns tillgänglig. 

 

 Personligt intresse 

 

Här kommer en diskussion kring pedagogernas personliga intresse gällande IKT och hur detta 

kan kopplas till pedagogernas användning av digitala verktyg.  

 

7.1.2.1 Samband mellan personligt intresse och användandet av IKT 

 

Resultatet av analysen av intervjumaterialet visar att det finns fyra olika infallsvinklar när det 

kommer till sambandet mellan personligt intresse och användandet av IKT. Dessa är:  

 

• Pedagogen har ett personligt intresse och arbetar med det aktivt i barngrupp.  

• Pedagogen vill arbeta med digitala verktyg men man inte har digital kompetens för att 

detta ska vara möjligt.  

• Pedagogen har ett personligt intresse men tar inte med detta i barngrupp.  

• Pedagogen har inget intresse och man jobbar inte med det i barngrupp 

  

Har pedagogen ett personligt intresse så arbetar hen aktivt med detta i barngrupp. Detta blev 

tydligt på Ekbackaskolan där Karl har det personliga intresset för IKT och IT, han trycker 

därmed på att man ska arbeta mer med IKT på arbetsplatsen. Han uttrycker en positiv inställning 

gällande IKT i barngrupp och anser att det ska finnas med i fritidshemmets verksamhet då det 

finns med i läroplanen. Detta ser vi som en styrka då IKT får en stor plats på Karls avdelning, 

framförallt då eleverna en gång i veckan kan välja en aktivitet som berör IKT. Det framträder 

som att det är ett intresse hos eleverna då Karl talar om dessa aktiviteter med glädje och att han 

belyser att eleverna själva gillar dessa aktiviteter och att de är efterfrågade. Han menar att 

eleverna vid flera tillfällen berättat för Karl att de har byggt egna banor i Minecraft hemma som 
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de vill visa upp under veckans IKT-aktivitet. Här har Karl designat en virtuell lärandemiljö. Att 

eleverna själva tar upp liknande aktiviteter på fritiden visar tydligt på att Karls personliga 

intresse och virtuella design bidragit till att väcka ett intresse hos eleverna. 

 

På Ekbackaskolan förhåller sig Solveig passivt till arbetet med IKT. I Solveigs fall så finns det 

inget personligt intresse kring IKT eller de kunskaper som behövs. Däremot finns det ett 

intresse kring att lära sig mer i ämnet med syftet att lära ut. Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (rev. 2018, s. 24) belyser under centralt innehåll för 

fritidshemmet att eleverna ska kunna använda digitala verktyg och medier för kommunikation. 

Då Solveig har intresset av att lära sig mer för att lära ut men inte kunskaper om hur man 

använder sig av digitala verktyg så blir det inte av att hon arbetar med IKT i barngrupp vilket 

blir en brist på fritidshemmet utifrån läroplanen.  

 

På Berglundaskolan uttrycker Eva att hon har ett personligt intresse för IKT men att hon inte 

tar detta i barngruppens verksamhet. Detta framkom då hon talar om IKT i en positiv aspekt. 

När det kommer till själva arbetet i barngrupp är hon däremot inte särskilt aktiv. Hon sköter 

planeringen för IKT men överlämnar själva arbetet i barngrupp åt sina kollegor. Hon tar inte 

heller initiativ till att utveckla arbetet med IKT i barngruppen. Eva har jobbat som IT-ansvarig 

och har därmed kunskaper om hur digitala läromedel funkar och hur man kan hjälpa till med 

IT-relaterade problem.  

 

Astrid på Ekbackaskolan och Peter från Berglundaskolan visar inget personligt intresse för IKT 

och de arbetar inte heller aktivt med detta i barngrupp. Peter och hans kollega Eva leder 

aktiviteter gällande IKT på fritidshemmet när planeringen eller skolan säger att de ska arbeta 

med detta. Peter menar att det också sker när en kollega har planerat en aktivitet, men det är 

inget som han själv startar upp. Astrid ser inte pedagogiska syften med att arbeta med Ipads 

eller datorer med eleverna och då hon inte heller har ett intresse för det själv så blir det inte att 

det används.  

 

Att inte jobba med IKT i fritidshemmet är även en förlust för eleverna. Då digitala medier idag 

tar upp en stor del i samhället missar de tillfällen till att lära sig använda dessa under tidig ålder 

i pedagogiska situationer. Enligt det sociokulturella perspektivet lär människor sig tillsammans 

med andra och genom att använda sig av digitala verktyg med eleverna i grupp kan de samarbeta 

och lära av varandra. Exempelvis om två elever sitter med en Ipad och ska tillsammans lösa ett 

problem, den ena sitter med Ipaden i hand och den andra sitter bredvid och hjälper till.  

Visserligen ser barn i förskoleklass idag på mobiltelefoner, Ipads och datorer som en del av den 

naturliga vardagen. Att veta vad framtiden kommer att kräva för erfarenheter och kompetenser 

går inte att förutse, men om man ser tillbaka på hur digitaliseringen har påverkat samhället 

under bara de senaste tio åren kan det hypotetiskt gå att förutspå att digitala kompetenser 

kommer vara efterfrågade i framtidens samhälle (Diaz, 2012. s. 109). Flera svenska skolor har 

idag fokus på läs- och surfplattor där appar, e-böcker och e-läromedel är något man föredrar 

istället för tryckta, och tunga, pappersböcker. Då detta redan är en del av hur undervisningen 

ser ut idag så kommer det med största sannolikhet även att vara så i framtida undervisning 

(Diaz, 2012. s. 111). Pedagoger i dagens digitaliserade, moderna, samhälle behöver därför vara 

uppmärksamma på hur undervisningen bedrivs redan idag, detta då det med sannolikhet 

kommer att utvecklas mer och mer mot att använda digitala artefakter i skolan och dess 

undervisning. 
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7.1.2.2 Bakgrund 

 

Ett annat framträdande tema i intervjumaterialet är hur användningen och kunskapen om IKT 

är relaterad till de intervjuades ålder, men också vilka år som de gick sin utbildning. Peter på 

Berglundaskolan tog exempelvis sin fritidspedagogexamen 1979 och har inget personligt 

intresse kring IKT. När det kommer till utbildning i ämnet så nämnde han enbart enstaka kurser 

som han gått på senare år i samband med digitaliseringen av skolan. Under 1980-talet användes 

datorer i skolan endast för att programmera eller lösa särskilda problem med matematiskt fokus 

(Diaz, 2012. s. 59). Det var under dessa år som Peter började sin yrkesbana, vilket kan förklara 

varför intresset kring IKT och dess användning i skolan inte är prioriterat hos honom; det var 

efter hans utbildning som IKT tog fart och inte förrän på 2010 talet som datorer var en vardaglig 

faktor bland eleverna och dess utbildning (Diaz, 2012. s. 60). 

  

Evas intresse kring IKT och i samband med skolans årshjul bidrar till att IKT får en plats i 

fritidshemmet. Hon har grundläggande kurser samt kurser i Word, Excel och Smartboard, de 

tas dock inte till vara på i skolan. Detta kan bero på att skolan inte har de digitala program som 

hon har utbildning inom men också på att hennes intresse inte ligger i att arbeta med IKT i 

barngruppen. 

  

Karl har ett personligt intresse av att använda sig av datorer och en nyare utbildning, däremot 

saknar han utbildning för att arbeta pedagogiskt med IKT. Här märks en skillnad på hur han för 

in IKT i undervisningen. Med hjälp av spel som han är van vid och kan behärska så skapar han 

banor åt eleverna och försöker även skapa ett intresse hos dem som han själv har. Han tog sin 

examen som lärare i förskoleklass och fritidshem 2014 och har varit yrkesverksam sedan dess 

på två olika skolor. Karl gick mediaprogrammet på gymnasiet och han tar vara på de kunskaper 

han lärde sig där i form av skapande med digitala verktyg tillsammans med eleverna, som film, 

trailers med mera. Detta blir synligt i det han uttrycker om sitt sätt att arbeta. Karl poängterar 

att skolans fritidshem sticker ut i jämförelse med andra skolor då de försöker jobba med IKT 

på andra sätt än de “traditionella” sätten. 

  

Solveig belyser att IKT inte har varit ett levande verktyg under hennes tid som pedagog och att 

ett fokus på IKT har kommit först under de senaste åren. Hon uttrycker att hon inte har fått de 

förutsättningar som hon behöver för att kunna arbeta pedagogiskt med IKT och att den 

utbildning hon har fått inom ämnet enbart är enstaka förmiddagar i hur man hanterar Google 

Drive och liknande program. Då hon anser att hon saknar förkunskaperna kring IKT blir det 

svårt för henne att sätta sig in i något som hon anser ligger över hennes nivå. Solveig fortsätter 

med att säga att hon knappt kan klara av skolans lärarplattform Pingpong och att hon önskar att 

hon kunde kommunicera med föräldrarna via Pingpong men att det tar stopp där; hon vet inte 

hur hon ska göra det. Solveigs bakgrund grundar sig i att IKT inte varit ett levande verktyg 

under de år som hon varit verksam och att hon inte har ett intresse sedan tidigare, vilket 

försvårar hennes användning av digitala verktyg i barngrupp. 

  

Astrid arbetar som obehörig elevassistent och som resurs i förskoleklass. Fastän Astrid är ung 

och växt upp i ett digitaliserat samhälle så menar hon att hon ändå inte bemästrar IKT. Detta 

grundas även i att hon inte heller har något personligt intresse för området och lägger inte tid 

på detta, vare sig hemma eller i skolan. 

  

Det framträder tydligt i studien att ålder är en aspekt i användningen av IKT och att det inte 

enbart är beroende av utbildning eller intresse. Beroende på när pedagogerna i studien tog sin 

examen har detta en tydlig inverkan på hur de förhåller sig till IKT och hur deras syn på IKT i 
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fritidshemmet ser ut. Då IKT nyligen har blivit en del av läroplanen ändras lärarutbildningarna 

utifrån detta så att de nyexaminerade lärarna ska kunna leva upp till de krav som läroplanen 

sätter på fritidshemmet. Användandet beror även på om man är uppvuxen före digitaliseringen 

av samhället eller under denna tid. 

 

 Synen på IKT 

 

Utifrån studien framträder att pedagogerna på Berglundaskolan har en positiv syn på IKT. De 

vill arbeta med IKT men nackdelen här är att de bara arbetar med detta när det behövs och när 

det är planerat. De bägge pedagogerna på Berglundaskolan har en grundläggande utbildning i 

enkla datorprogram och de kan använda sig av digitala verktyg i fritidshemmets aktiviteter. 

Men resultatet visar också att deras syn på IKT grundas i att de inte låter eleverna sitta med 

Ipads utan ett pedagogiskt syfte. Eleverna sitter endast när det kommer till en planerad aktivitet. 

De ser inte IKT som rekreation, det vill säga en tid för eleverna att sitta ned för vila och 

återhämtning.  

  

På Ekbackaskolan framträder olika synsätt hos pedagogerna i intervjuerna. Karls synsätt är att 

sätta elevernas intressen först men eftersom det även är hans eget intresse så är det svårt att 

avgöra vilka gånger det är eleverna som önskat aktiviteten eller om det är pedagogen som 

planerat. Han anser också att han kan väcka elevernas intresse till IKT genom att ha dessa 

aktiviteter som banor på Minecraft eller att skapa egna musik-videos. Däremot skapar Karls 

synsätt fler möjligheter för honom att använda sig av digitala verktyg på ett avslappnat och 

bekvämt sätt. 

  

Aydin och Chang (2016, s. 366) visar i sin studie angående vad som påverkar lärares 

användning av IKT, att en av de viktigaste faktorerna var lärarnas attityder gentemot IKT. Ju 

mer positiv attityd som läraren har ju mer använder hen sig av digitala verktyg. Har läraren en 

mer nervös attityd så kommer detta att påverka användningen. En mer nervös attityd brukar 

grunda sig i att läraren i fråga inte känner sig tillräcklig kompetent i datoranvändandet.  

  

Det som Aydin och Chang (2016, s. 366) lyfter fram kan man se då Solveig och Astrid båda 

har ett mer negativt synsätt gällande IKT, men att Solveig är mer öppen till idéen och vill lära 

sig medan Astrid förhåller sig skeptisk. Solveig förklarar att hon vill lära sig mer när det 

kommer till att använda datorer och andra digitala verktyg, men säger också att en av 

anledningarna till att man inte låter eleverna sitta med Ipads är vårdnadshavarna. Här finns en 

rädsla till att inte ha ett tillräckligt bra skäl för att övertala föräldrarna att det finns ett 

pedagogiskt syfte bakom aktiviteten och att föräldrarna då ska göra motstånd mot pedagogernas 

val. Då är det enklare att inte sitta med Ipads utan förhålla sig till sådant som anses vara 

traditionellt för fritidshemmet, som att låta barn springa ute i skogen och leka. Svedäng (2015, 

s. 281) belyser här att en del fritidshem till och med har tackat nej till att föra in digital teknik i 

undervisningen för att de flesta barn sitter så ofta med detta hemma. Men genom att 

pedagogerna fortsätter att ha denna rädsla så riskerar de att missa de delar i läroplanen som 

stärker de aktiviteter som baserar sig på digitala verktyg.  

  

Astrids synsätt är mer skeptiskt. Medan Solveig förklarar att hon vill lära sig så att hon kan 

använda sig av IKT mer pedagogiskt så förhöll sig Astrid osäker till varför man använder Ipads 

i skolan. Astrid är den enda i studien som inte har en pedagogisk utbildning, vilket man får ta 

med i åtanke. Det är också viktigt att lyfta upp detta då det kan vara svårt att hitta pedagogiska 

syften med IKT. Som outbildad har man inte fått den pedagogiska utbildningen med didaktiska 
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frågeställningar. Dessa är exempelvis: vad ska eleverna lära sig? Hur ska eleverna lära sig detta? 

Varför ska eleverna lära sig och hur kopplas detta till läroplanen och målen för fritidshemmet?  

  

Solveig belyser också att målen är för höga och att de förutsättningar som finns är för låga i 

verksamheten. Man vill arbeta med IKT i skolan och kommunen försöker få till arbetet ute i 

skolorna men det är svårt att nå målen för att man inte får tillräckligt med grundläggande 

kunskap eller att skolan i sig inte får tillräckligt med Ipads eller datorer för att det ska gå att 

hålla i aktiviteter med barngruppen. Även om man vill bli bra på IT och IKT så finns det inget 

erbjudande till förbättring enligt henne. 

 

Det är upp till kommunerna att kontinuerligt genomföra och utvärdera hur väl skolorna uppnår 

målen för fritidshem i läroplan. Idag har skolinspektionen mycket fokus på hur skolorna 

uppfyller dess läroplansmål medan det är lite fokus på hur fritidshemmen uppfyller sina mål 

och krav. Då tillägget om IKT i läroplanen är nytt sedan 2018 är det numera press på skolornas 

fritidshem att uppfylla dessa krav. Utifrån resultatet kan man se att det vanligaste sättet att jobba 

med IKT på i fritidshemmet är genom att komplettera skolan. Då det inte verkar finnas ett aktivt 

arbete med kompetensutbildningar, där rektor driver på att skolan behöver mer arbete med IKT, 

kan man dra slutsatsen att inom den berörda kommunen är det alldeles för höga krav gentemot 

pedagogernas kompetens inom ämnet.  

 

 Metoddiskussion 
 

Vi har använt oss av kvalitativ metod. När vi diskuterade vilken metod som skulle vara 

lämpligast utefter vårt syfte och våra frågeställningar så kom vi fram till att en kvalitativ metod 

skulle vara bättre lämpad än kvantitativ metod. Till datainsamlingsmetod använde vi oss då av 

en kvalitativ intervju. Detta gav oss chansen till att undersöka syftet på ett mer personligt, mer 

detaljerat och fördjupat sätt som kunde ge oss en inblick i pedagogernas upplevelser när det 

kommer till deras personliga intressen och hur de arbetar. Den kvalitativa intervjun valdes också 

för att våra frågeställningar är ställda på ett sådant sätt där vi behöver pedagogernas utsagor. 

Då frågeställningarna krävde ett djupgående svar med pedagogernas tankar kring arbetssätt och 

intressen kring IKT hade det varit svårt att få fram de resultat vi har fått i studien med kvantitativ 

metod. Exempelvis så hade en enkät gett ett större antal deltagare i studien, däremot så hade 

detta inte bidragit till att få svar på frågeställningarna. I förhållande till frågeställningarna i 

denna studie är kvalitet bättre än kvantitet. Observation som datainsamling hade gett oss två 

sidor av informanternas utsagor. Här hade man kunnat observera om det de säger stämmer in 

med hur de arbetar under en arbetsdag. Utan en observation kan resultatet endast baseras på 

informanternas utsagor. Hade tidsramen tillåtit två olika datainsamlingsmetoder hade detta gett 

en bredare bild av verksamheten. 

 

Med hjälp av en kvalitativ metod har vi fått fram ett resultat som ger en rättvis bild av vårt syfte. 

Samtidigt som vi fick svar på vårt syfte och våra frågeställningar fick vi också en bild av hur 

vissa yrkesverksamma pedagoger ser på IKT och hur de förhåller sig till att använda det i den 

pedagogiska verksamheten.  

 

Ingen pilotstudie genomfördes då det förekom förhinder under den tidsram som var utsatt för 

denna. Det var planerat från början att vi skulle genomföra en pilotstudie med de frågor vi hade 

till personer som på något sätt hade arbetat eller som arbetar på fritids. Det som en pilotstudie 

hade kunnat tillföra till studien är mer fördjupade frågor. Frågorna granskades av vår handledare 
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så de var användbara men hade man genomgått en pilotstudie först så hade man i förväg kunnat 

se om någon eller några frågor var för otydliga.  

 

Vi valde båda två att vara medverkande under intervjuerna samt att spela in på två 

mobiltelefoner så att inget material skulle missas i transkriberingarna senare. Detta gjorde även 

att vi kunde dela upp transkriberingarna mellan varandra för att sedan gå igenom det den andra 

skrivit med hjälp av inspelningarna. Inspelningarna underlättade även arbetet senare med 

transkriberingarna då man inte bara fick ner information från informanterna men även de 

följdfrågor som ställdes. Hade vi enbart skrivit ner svaren så hade information gått förlorad då 

man fokuserar mer på vad informanterna säger än vad man själv säger och ställer för frågor.  

  

Urvalet som vi valde baserades först på endast utbildade och verksamma fritidslärare men vi 

fick senare ändra detta då det är svårt att få tag på fler utbildade fritidslärare på en och samma 

skola. För att vi skulle få ett bredare urval och ett större resultat valde vi en blandning mellan 

utbildade och icke utbildade, och att de intervjuade inte behövde vara utbildade fritidslärare 

men att deras utbildning skulle ha en pedagogisk bakgrund. Alla deltagare är verksamma inom 

fritidshemmet och väl förtrogna med innehållet i läroplanen. Vi fick bra svar på våra 

frågeställningar trots att vi ändrade urvalet. Tanken var också att det är så här verkligheten ser 

ut på fritidshemmen. Alla som jobbar på fritidshem är inte utbildade men eftersom de är en del 

av verksamheten är det viktigt att ge dem en chans att yttra sig. Anledningen till att det finns 

med en outbildad fritidslärare i studien grundar sig i att det inte fanns tillräckligt med behörig 

personal på de skolor som deltog i studien. Då det i sista stund uppstod missförstånd med hur 

många respondenter som var minimum för en kvalitativ intervju var tidsramen för liten för att 

hitta en ny skola och därmed fler utbildade respondenter. 

  

Analysen av intervjumaterialet skedde smidigt när vi började sortera i transkriberingarna. Efter 

detta arbete så kunde vi reducera materialet och få in resultatet i kategorier som både skulle 

vara lätt att navigera i men som också skulle underlätta för diskussion. Analysen gav oss 

rubriker som skulle vara lätta att förstå och som tydligt skulle kunna kopplas tillbaka till 

studiens syfte.  

 

 Didaktiska konsekvenser 

  

Slutsatserna för IKT i vårt kommande yrke som fritidshemslärare i relation till IKT och det 

personliga intresset är bland annat att vara uppmärksam. Är man uppmärksam på vad ens 

kollegor har för intresse kan deras och ens egna styrkor tas till vara på och man kan starta ett 

samarbeta i arbetslaget Har man ett intresse för IKT så kan det även vara så att ens kunskaper 

är större inom detta område och att man arbetar med det mer i barngrupp än om man inte har 

intresse eller grundläggande kunskap. Att se till varandras styrkor hjälper inte bara de anställda 

utan det ger positiva effekter för eleverna. Alla får en chans till att utvecklas och inte bara den 

avdelning som råkar ha en pedagog med kunskaper och intresse inom IKT. 

  

Vår slutsats utifrån studiens resultat är att IKT ska vara en viktig del i undervisningen. Eleverna 

behöver förberedas på att komma ut i samhället och så som samhället ser ut idag styrs det redan 

av digitala medier och att kunna navigera sig fram säkert och på ett ansvarsfullt sätt är en bra 

livskunskap att skaffa sig. Det är också viktigt att föra in den digitala aspekten i undervisningen 

för att kunna nå de mål som finns i våra styrdokument. I relation till detta belyser skolans 

uppdrag i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (rev. 2018, s. 7): 
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Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande 

för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. […] Eleverna ska kunna orientera 

sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb 

förändringstakt. 

 

Vidare visar studien på behovet av att skolorna satsar på att köpa in digitala verktyg och att 

utbilda sina anställda inom dessa. Informanterna i studien lyfter fram detta som ett aktuellt 

problem, att det brister i resurser och kunskap. De menar också att detta är en bidragande faktor 

till att IKT inte används i fritidshem. Vi anser att om de anställda skulle få en ordentlig 

grundläggande utbildning i IKT, om så bara vid några kurstillfällen så skulle användandet av 

IKT och pedagogernas självförtroende att använda dessa i barngrupp öka. Det skulle också 

minska den motvilja som finns gentemot digitala verktyg i undervisningen.  

  

Informanterna belyser också att det faktum att IKT inte används i fritidshemmets verksamhet 

inte enbart beror på okunskap utan även en rädsla för vad vårdnadshavare ska tycka ifall 

eleverna sitter med Ipads. Här kan pedagogerna på ett informerat sätt antingen sätta upp 

förklaringar till läroplanerna på fritidshemmets väggar eller via vecko/månadsbrev förklara 

aktiviteternas och deras syfte. Har man ingen aktivitet planerad men eleverna spontant vill sitta 

med Ipads en eftermiddag för att programmera så kan det vara bra att ha läroplanens mål 

uppsatta. Sen är det även viktigt att som pedagog känna sig bekväm med läroplanen och vad 

som står i den så att man kan argumentera för sin sak. Här gäller det även att vara påläst om 

aktuell forskning, inte bara om IKT men om fritidshemmet i stort. Skolverket (2011, s. 90) tar 

upp att det behövs en ökad vetenskaplig förankring inom yrket och att det bör prioriteras med 

forskningsinsatser. Det behöver komma ut mer kunskap till huvudmän och skolledare angående 

fritidshemmets uppdrag och dess pedagogiska sammanhang. Det kan för tillfället vara svårt att 

hitta forskning om IKT och dess användning på fritidshemmet vilket också gör det svårt att 

styrka användandet. En ökad prioritering inom ämnet när det kommer till forskning skulle 

gynna fritidslärare och ge större förutsättningar för verksamheten.  

  

När pedagogerna väl känner sig bekanta och bekväma med IKT kan det användas på ett 

pedagogiskt sätt i undervisningen. Man behöver inte ha ett stort intresse för det så länge man 

vet vad det är man håller på med. IKT kan bidra till en stor del av elevers lärande genom att 

pedagogerna visar ett positivt förhållningssätt och låter eleverna få experimentera sig fram. 

Detta med hjälp av programmering, spel, skapandet av filmer eller nyskapande aktiviteter där 

eleverna själva får skapa en bana av något slag eller på något sätt få med sig de digitala 

verktygen ut i naturmiljö. 

 

Slutligen vill vi lyfta fram att en komplettering av skolan på fritidshemmet måste ske med en 

balans mellan lärande och lek. Vissa informanter tog upp att det skolan arbetar med gällande 

IKT arbetar de också med på fritids, detta kunde gälla språkutveckling eller appar inriktade mot 

matematik. Det är lätt att fastna i skolans värld och dess sätt att undervisa när man har tillbringat 

större del av dagen där. Det kan även finnas ett tryck från klasslärare att fortsätta arbeta med 

vissa områden när det väl finns en chans. Men man får inte glömma att fritidshemmet är 

självständigt. Fritidshemmet har en egen läroplan att följa, egna mål att nå och elever vars 

utveckling är fritidslärarens ansvar. IKT är en del av fritidshemmet och det finns mål att uppnå 

genom användning av digitala verktyg, men om aktiviteten är baserad på något som eleven 

redan har kämpat med under skoltid så kan det kännas påtvingat att arbeta med detta på 

fritidshemmet också. Här försvinner i så fall elevens meningsfulla fritid och tid för rekreation. 

Man får som pedagog tänka på att skapa aktiviteter som baserar sig på den barnkultur som finns 

och genom den lägga in kunskaper som utvecklar och utmanar eleverna. 

 



 

32 

  

 Förslag på vidare forskning 

 
Då det är så pass lite forskat inom IKT i relation till fritidshemmet så skulle vidare forskning 

kunna genomföras. Exempelvis skulle man kunna se hur implementeringen av IKT relaterat till 

målen i läroplanen ser ut ute i verksamheterna. Vilken påverkan IKT har på eleverna, hur 

förhåller sig lärarna till de normer som finns angående genus och digitala verktyg eller hur man 

använder IKT i en blandad åldersgrupp. Man skulle även kunna genomföra en kvantitativ studie 

angående pedagogernas kompetens gällande IKT då kompetens och kunnighet är en brist för 

tillfället.   

 

Framtida forskning i förhållande till vår studie kan vara att göra en liknande studie där man 

återigen undersöker vilka faktorer som spelar in i användandet av IKT i fritidshemmet. Vilka 

andra faktorer, utöver de som har undersökts i denna studie, kan påverka användandet av 

digitala verktyg?  
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9 BILAGOR 
 

BILAGA 1 - MISSIVBREV          

 

 

                   Missivbrev 20XX-XX-XX 

 
 

 
Vi heter Madeleine Fredriksson och Sofia Rudbäck Lindblom och vi studerar till 

grundlärare med inriktning mot fritidshem vid Högskolan i Borås, Akademin för 

bibliotek, information, pedagogik och IT. 

 
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt 

område skall undersökas. Vi har valt att fokusera på IKT. Vi kommer att utföra 

intervjuer 

 

 

Vi kommer att studera arbetssättet gällande IKT och hur det skiljer sig mellan 

fritidshem. Syftet med studien är att belysa på vilket sätt skolorna och dess fritidshem 

skiljer sig inom arbetet gällande IKT.  

 

I undersökningen utgår vi/jag ifrån de forskningsetiska principerna, vilka 

innebär att: 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största 

varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används 

enbart för denna undersöknings syfte. 

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara 

konfidentiella. Fiktiva namn på barn/elever, pedagoger och för/skola 

används så att allas identiteter skyddas. 

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

 
 

Med vänliga hälsningar 

 

Madeleine Fredriksson 

Epost: SXXXXXX@student.hb.se 

 

Sofia Rudbäck Lindblom 

Epost: SXXXXXX@student.hb.se  

mailto:S161605@student.hb.se
mailto:S161143@student.hb.se


 

 

  

BILAGA 2 – SAMTYCKESBLANKETT  
 

HÖGSKOLAN I BORÅS 
Akademin för 
bibliotek, information, 
pedagogik och IT.

 
 

20XX-XX-XX 

 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 
 

Som en del av kursen Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning 

mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att belysa på vilket sätt 

skolorna och dess fritidshem skiljer sig inom arbetet gällande IKT.  

 

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt namn, 

din utbildning och svar på de intervjufrågor som vi kommer att ställa personligen som är relevanta 

till vårt syfte. Vi behöver även ditt samtycke för att kunna spela in intervjun. Inspelningen kommer 

att raderas vid studiens slut.  
 

Uppgifterna kommer att användas i vår studie för att se hur arbetssätt gällande IKT skiljer sig 

mellan fritidshem.  
 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) 

i dataskyddsförordningen (samtycke). 
 

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella kursen 

och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som allmänna 

handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall som någon begär det i enlighet med 

offentlighetsprincipen. 
 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat 

har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. 

Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 
 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att inga 

uppgifter kan spåras till dig.  
 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan 

när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas mera. 

På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrad att omedelbart ta bort uppgifterna. 
 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 
 

 

Underskrift 
 
 
 

Namnförtydligande 
 
 
 

Ort och datum



 

 

 

BILAGA 3 – INTERVJUFRÅGOR 
 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du jobbat här? 

3. Vad är din examen? 

4. När tog du examen? 

5. Vart har du jobbat tidigare? 

 

• Vet du vad IKT är?  

(Om inte - förklara.) 

 

• Vilken bakgrund har du när det kommer till IKT? Utbildning? Intresse?  

• Hur arbetar ni med IKT i fritidshemmet? Arbetssätt? Planering? Om inget arbete 

förekommer, hur hade ni VELAT jobba med det? 

o Växer arbetet inifrån eller utifrån? inifrån sig själv, utifrån från skolan 

• Är dina kollegor intresserade av att jobba med IKT?  

o Finns några intresserade? Fråga detta om nej på tidigare fråga 

o Hur visar detta intresse sig? Om nej, hur märker du det? Vilka brister? 

• Hur ofta jobbar ni med IKT i barngruppen? 

o På vilket sätt? Pedagogiskt eller inte? Se till val av aktiviteter 

o Kopplas det till styrdokument? 

▪ Hur? 

• Vilka hjälpmedel används? Ipads, datorer osv  

• Får ni stöd från skolan med att arbeta med IKT? 

o Vad för stöd? IKT-ansvarig på skolan, rektor, IKT-ansvarig för kommunen, 

kommunen i stort. 

o Om inte, vet ni vart ni ska vända er för att få stöd? 

▪ Om de inte får stöd vid visat intresse, hur upplever de att rektorn 

förhåller sig till detta? 

o Låter ni eleverna använda ipads utan en pedagogisk tanke? 
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