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Förord 
Vi vill rikta ett tack till alla fritidslärare som tagit sig tid till att ställa upp och deltagit på 

denna intervjustudie vars medverkan gjort denna studie möjlig att genomföra. Vi vill 

även tacka vår handledare Johan Liljestrand för all vägledning och engagemang han 

visat under detta arbete. Slutligen vill vi även tacka alla de lärare som under 

utbildningens gång väglett oss och givit oss nya kunskaper under dessa tre år. 
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Abstrakt 
 

I dagens samhälle stöter barn och vuxna på digitala verktyg dagligen, tekniken och 

verktyg utvecklas allt mer. Skol- och fritidsverksamheten har i ansvar att utbilda och 

utveckla elever i digitalt användande för lärande och kritiskt tänkande. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur fritidslärare uppfattar förutsättningarna för att arbeta 

med IKT i fritidshem. Genom en kvalitativ studie genomfördes undersökningen av nio 

fritidslärare i tre olika verksamheter. Resultatet påvisar ett positivt engagemang till IKT 

men att den grundläggande utbildningen är bristande och fritidslärarna påtalar om 

utbildning. 

 

Nyckelord: Fritidshem, Fritidslärare, IKT, Intervjustudie, Pedagogik 

Keywords: After-School Centre, After-School teacher, ICT, Interview Study, Pedagogy 
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1. Inledning 

Tekniken utvecklas allt mer och förändrar konstant vår vardag. Utöver detta så 

förändras samhället och likaså våra förutsättningar till att lära, tänka och handla (Säljö, 

2014). Barnen föds in i ett digitaliserat samhälle som digitala infödingar (Rönnberg, 

2008). Majoriteten av dagens barn skapar därför sina första erfarenheter genom 

surfplattor eller datorer, där olika tekniska resurser skapar och utvecklar en världsbild 

av olika slags tecken och symboler som bärs med till förskoleverksamheten (Säljö, 

2014). 

 

Enligt Statens Medieråd synliggörs utvecklingen av användandet av IKT (Informations- 

och kommunikationsteknik) så framkommer det att medieanvändningen minskas i 

åldrarna allt mer samt att internetanvändningen i allt yngre åldrar ökar likaså, vilket har 

uppmärksammats i rapporter från Statens Medieråd (2015a, 2015b). Utifrån detta ökar 

omfattningen av antal barn som kommer i kontakt med något slags digitalt verktyg. 

Detta innebär att personal inom skol- och fritidsverksamhet är i behov av att utöka 

grundläggande kunskaper för att möta upp och utmana barnens behov i användandet av 

IKT. Dunkels (2012) beskriver att det förekommer olika typer av kunskap kring IKT för 

vuxna och unga. Dessa grupper är i behov av att ta del av varandras kunskaper. Detta 

för att få en inblick i varandras livserfarenheter och livskunskaper (ibid.).   

 

De digitala verktygen har betydande roll i samhället samt inom skol- och 

fritidsverksamhet och är i ständig utveckling. Enligt Skolverket (2011) framkommer att 

skolan har i ansvar för att varje elev efter grundskolans slut kan bruka modern teknik. 

Denna teknik ska verka som verktyg för införskaffande av kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande (ibid.).  

 

It-användning och it-kompetens inom skol- och fritidsverksamhet är något som är i 

behov av förstärkning då tillgångarna till de digitala verktygen ökas markant. Fastän 

denna markanta ökning har integrationen av utbildningen av befintlig personal i skolan 

inte riktigt tagit fart och sladdar nu efter i undervisningen. Pedagoger påtalar om 
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otillräcklig tillgång av utrustning och hjälpmedel kring it och påpekar att man är i behov 

av kompetensutveckling för att föra ämnet framåt i undervisningen samt gagna 

teknikens pedagogiska möjligheter.    

 

I dagens samhälle växer sociala medier allt mer och har blivit en självklarhet för barn 

och ungdomar. Eftersom detta ämne blivit en del av barnens vardag är det viktigt att 

lyfta fram IKT som ett undervisningsmoment i skol- och fritidsverksamheten. Genom 

användandet bör man införskaffa sig grundläggande kunskaper kring vad som är rätt 

och fel, samt kunna läsa av trovärdigheten i vad som publiceras. 

 

Utifrån ovan menar vi att IKT är viktigt för fritidsverksamheten, eftersom barn och 

vuxna dagligen stöter på ämnet, oavsett val av digitala verktyg. Fritidsverksamhetens 

kompensatoriska uppdrag är att bidra och skapa förutsättningar till barns nyttjande av 

IKT för att tillgodogöra deras utbildning (Skolverket, 2014). Utifrån ovan vill vi med 

denna studie undersöka och få en inblick i hur fritidslärarna uppfattar förutsättningarna 

för att arbeta med IKT i fritidshemmets verksamhet. 
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2. Bakgrund 

2.1 Fritidshemmets uppdrag 

Fritidshemmets verksamhet är dagsläget en stor och viktig del av skolverksamheten, 

verksamheten är målinriktad och verkar som komplement till skolverksamheten. Det 

pedagogiska uppdraget har utvecklats under ett flertal år och har på senare år fått ett 

eget kapitel i läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Utifrån detta 

menar Pihlgren (2017) har lärandet i fritidsverksamheten stärkts och förtydligats. Vidare 

så lyfter författaren att lärandet inom fritidshem har i uppgift att erbjuda möjligheter till 

vila och rekreation. Inom verksamheten ska även pedagogen verka som stöd i olika 

lärprocesser samt erbjuda olika aktiviteter där barn både får utforska och uppleva saker 

och ting samtidigt. Fritidshemmet varande finns till som ett komplement till skolan, 

dock har skolan huvudansvar för lärandet och att eleverna införskaffar sig kunskaper 

och uppnår uppsatta mål (ibid.). 

 

År 2008 så framkom det genom föräldrar att de var i behov omsorg för sina barn mellan 

6 och 12 år. 80 % av alla sex- till nioåringar var då inskrivna på fritidshem runt om i 

Sverige, vilket visar att detta omsorgsbehov är stort. Omsorgsbehovet har bidragit till 

den pedagogiska verksamhet som fritidshemmet utgör och till högskoleutbildade lärare 

med inriktning mot fritidshem, vilket behövs då det finns ett pedagogiskt uppdrag 

(Pihlgren, 2011). Fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheten regleras i 

skollagen. Syftet med fritidshemmet är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och i de särskilda 

utbildningsformer som skolplikten kan uppfyllas i (skolverket, 2014). Enligt skollagen 

ska fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 

meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven 

och elevens behov. Fritidshemmet ska även främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap (ibid). 

 

2.2 Fritidslärarens yrkesroll 

Fritidslärarens yrkesroll anses som diffus då yrkesrollens betydelse aldrig stått fast 

eftersom den formas av olika behov i skol- och fritidsverksamheten, vilket är under 
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ständig förändring (Hippinen, 2011). Hon menar även att yrkesrollen är diffus då många 

saknar relation till fritidshemmet samt att den förändrats sedan fritidshemmets 

uppkomst till att den integrerats med skolans verksamhet (ibid.). Vidare i inslaget 

kommer vi lyfta kommer vi lyfta fram olika forskares synvinklar och inställningar till 

yrkesrollen. 

 

Flertalet forskare är överens om att fritidslärarens uppdrag är att stärka barnens sociala 

kompetenser. Ursberg (1996) beskriver fritidslärarens yrkesroll som ett här och nu-

perspektiv och åsyftar på att det väsentliga för yrkesrollen är att vara med barnen i 

verksamheten för stunden. Yrkesrollens uppgift ska även ge stöd, omsorg och stimulans 

till barnen (ibid.).  Kärrby (2000) lyfter yrkesrollens uppdrag som att förstärka 

grupprelationer i det sociala sammanhanget, att arbeta med barnens allmänna och 

sociala utveckling till framtida samhällsmedborgare. Något som även Ihrskog (2006) 

fyller på med stärkandet av identitetsskapande i samspel med omgivningen. Hansen 

(1999) talar kring avkoppling och trivsel. Fritidsläraren bör skapa möjligheter till en 

meningsfull verksamhet för barnen, genom att samtala, lyssna och vara en förebild som 

blir omtyckt av barnen. Klerfelt (1999) beskriver att fritidslärare bör utvecklas barns 

kompetenser i fyra olika huvudområden vilka är social kompetens, barns eget kulturella 

skapande, informationsteknik och vardagslärande. Vilket även hör samman med de 

övriga forskarna i inslaget.  

 

Utöver vad författarna talar kring så kan fritidslärarens yrkesroll definieras som bred 

och kan kopplas samman till både skola och fritidshem. Gemensamt så är författarna 

enade om att det sociala samspelet är en viktig del i fritidshemmets verksamhet. 

 

2.3 Fritidslärarens yrkesroll i IKT-användningen 

Forsling (2011) menar att IKT är ett bra komplement till skol- och fritidsverksamheten. 

Forsling pekar på vikten av användningen av digitala verktyg och lyfter vikten av 

pedagogens lustfylldhet till IKT-användningen för att grunda sig i ämnet. De digitala 

verktygen kan användas i mångt och mycket, Forsling exemplifierar att barn och vuxna 

kan filma olika slags aktiviteter för att efteråt diskutera kring vad de sett och upplevt. 
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Pedagogen kan även på ett enkelt sätt få inblickar i barnens perspektiv genom att titta på 

bilder och filmer (ibid.). 

 

Ljung-Djärf (2004) talar för användandet av digitala verktyg för pedagoger i syfte med 

dokumentation, samverkan och planering. Vidare lyfter Ljung-Djärf att genom 

videoinspelningar möjliggör för pedagogen att studera visuella aspekter av bland annat 

observationer. Detta skapar möjligheter att analysera det som i normala fall inte skulle 

vara möjligt annars (ibid). 

 

2.4 IKT i pedagogiska verksamheter 

Informations- och kommunikationsteknik är ett pedagogiskt verktyg i skol – och 

fritidsverksamhet som förkortas IKT. Det handlar om att elever ska använda sig av 

digitala verktyg i sitt lärande. Digitala verktyg är egentligen ett samlingsnamn och 

beskriver hur tekniska verktyg kan användas som hjälpmedel. De vanligaste inom 

digitala verktyg är exempelvis en dator och program som finns att tillgå där igenom, 

men det är också annan teknik, som en app, surfplatta, digitalkamera och projektorer. 

Med dessa verktyg handlar det om att utbyta information, dokumentera, kommunicera 

och samarbeta.  

 

Skolverket (2017) har beslutat att år 2018 är året då skolverksamheten ska digitaliseras, 

styrdokument ändras för grundskolan och fritidshemmet berörs på punkterna som 

handlar om språk– och kommunikation. Skolverket (2017) anser att digitaliseringen ska 

ske så snabbt som möjligt eftersom vi lever i en tid med stort informationsflöde, då 

behövs IKT som aldrig förr. Med hjälp av IKT kan pedagogen förbereda eleverna så de 

får ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till den digitala tekniken, samt även 

kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. Vidare menar man också på att med 

IKT kommer eleverna kunna förstå hur digitalisering påverkar dem själv som individ 

och samhället i stort. I fritidsverksamheten finns det då tillfällen att diskutera och prata 

om etiska aspekter med användandet av det digitala (ibid.). 

 

2.5 Tidigare forskning om IKT i pedagogiska verksamheter 

IKT blir allt mer accepterat i pedagogiska verksamheter och pedagogerna är positivt 

inställda till användandet av IKT, dock saknas grundläggande kunskaper hos pedagoger 
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och allt för ofta uteblir därför IKT i undervisningen (Bindu, 2017). Enligt Saxena 

(2017) vittnar de som arbetar i skol- och fritidsverksamheten om svårigheter vid 

användandet av digitala verktyg och IKT, det saknas allt för ofta kunskap hos 

pedagogerna för att lära ut till eleverna. Saxena lyfter även integreringen i 

klassrumsmiljön där pedagogen ofta hamnar under press då man antingen saknar 

kunskap eller digitala resurser. Många pedagoger kämpar för att integrera IKT i 

undervisningen, enligt Saxena. Det är pedagogen som är kärnan i integreringen i 

klassrumsmiljön men att ofta hamnar i pressade situationer då de antingen saknar 

grundläggande kunskaper eller digitala verktyg (ibid.). 

 

Cetin (2016) lyfter fram vikten av kunskapen om IKT. Författaren menar att det är 

viktigt att förbereda elever till det kommande informationssamhället, därför har 

huvudmålet för de nutida lärarna blivit att integrera IKT i olika 

undervisningssammanhang. Inom skolverksamheten förväntas att lärare ska använda de 

digitala verktyg som erbjuds i verksamheterna, detta för att stärka elevernas 

grundkompetens i ämnet. IKT anses som positivt i användandet och man är villig att 

satsa på ämnet, dock påvisar studier att lärare överlag var låga teknikanvändare trots att 

skolorna var välutrustade med digitala verktyg. Utefter detta uteblir IKT från 

undervisningen och lärarna påtalar efter utbildning av dessa tekniker. Även storleken av 

klassgrupper anses som problematisk i användandet av IKT då gruppernas storlek är för 

stora och att man inte hinner med att hjälpa och stötta alla framåt som man själv vill 

(ibid.). 

 

I en undersökningsstudie framtagen av Laxman och Salleh (2014) var huvudsyftet med 

undersökningen att bedöma den nuvarande statusen på lärarnas användning av IKT i 

undervisningssammanhang, gällande faktorer som påverkar deras användning av 

digitala verktyg. I undersökningen lyfter författarna fram att lärarnas attityder påverkas 

huruvida huvudmän och ledningschefer, samt tillgångar till digitala verktyg möjliggör 

användandet av IKT. Dock anses tillgången till digitala resurser som liten i 

verksamheten, därför finns faktorer som resurs, kunskap och färdighet i vägen för 

användningen av IKT och något som styr deras nuvarande användning av ämnet 

(ibid.).  



 

7 

 

3. Problemformulering 

Vi har sett att det saknas forskning och kompetens för IKT inom fritidshemmets 

verksamhet. Digitaliseringen växer i samhället, vilket medför att elever är i behov av 

grundläggande kunskaper i ämnet. I de pedagogiska verksamheterna saknas allt för ofta 

utbildning, kunskap och intresse. 

4. Syfte & Frågeställning  

Syftet med arbetet är att undersöka hur fritidslärare uppfattar förutsättningarna för att 

arbeta med IKT i fritidshem. 

5. Metod 

I detta avsnitt kommer vi belysa vilken metod som använts i undersökningen och hur vi 

gått tillväga i genomförandet av undersökningen. Vi kommer även i detta avsnitt 

presentera etiska aspekter samt studiens tillförlitlighet.  

 

5.1 Val av metod 

I vårt examensarbete är fokus att ta reda på hur fritidsledaren uppfattar förutsättningarna 

för IKT i fritidshemmet. Vårt mål var att komma nära pedagogerna för att få ett så bra 

svarsresultat som möjligt angående hur fritidslärare uppfattar förutsättningarna för att 

arbeta med IKT i fritidshem. Bryman (2011) menar att den som intervjuar får ett bättre 

insamlingsmaterial eftersom diskussioner kan uppstå, vilket även kan ge mer 

information. Vi valde då att vår undersökning skulle baseras på en kvalitativ intervju 

med strukturerade frågor för att få fritidslärarens direkta bild av dess tankar och 

uppfattningar. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) får vi genom samtal kunskaper om människors 

tidigare erfarenheter, samt genom en intervju delar respondenten med sig av sina 

uppfattningar med egna ord. Den kvalitativa intervjun lämpar sig bättre till vår 

undersökning bättre gentemot den kvantitativa metoden då den kvalitativa forskningens 

huvudsyfte är att fördjupa sig i en fråga istället för den kvantitativa forskningen som 
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mer ser till utsträckningen. Kvalitativ forskningsmetod baseras även på verkliga 

erfarenheter vilket har en betydelse i vår undersökningsfråga (Bryman, 2011).  

 

5.2 Beskrivning av utvalda fritidshem 

I detta avsnitt vill vi belysa fritidshemmen vi besökte och genomförde intervjuerna på. 

Genom att välja tre olika skolor vill vi få en bredare uppfattning om fritidslärares 

förutsättningar för IKT. De tre skolorna vi valt ut ligger i socioekonomiskt starka 

områden och har stor andel behörig personal i verksamheten. Det vi finner intressant är 

att se fritidslärarens förutsättningar utifrån den aspekten, eftersom vi anser att skolorna 

har likvärdig status. Vi vill även visa på respondenternas svar för att ge en inblick i hur 

förutsättningar kan se ut i olika fritidshem. 

 

Det första fritidshemmet är beläget i en skola för låg- och mellanstadiet där cirka 350 

elever är inskrivna. Fritidsverksamheten är uppdelad i tre olika avdelningar. Skolan är 

omgiven av ett villaområde där den socioekonomiska statusen är hög, samt närhet till 

idrottsplats. Fritidshemmets lokaler består av klassrum och små grupprum. 

Skolområdets omgivning består av en stor skolgård omgiven av skogsmark och en 

förskoleverksamhet. Detta fritidshem kommer benämnas som Z. 

 

Det andra fritidshemmet tillhör en skola som är anpassad för låg- upp till högstadiet 

med cirka 435 elever inskrivna. Fritidsverksamheten är uppdelad i fyra olika 

avdelningar. Skolans omgivning är belägen intill två stora idrottsplatser, där man 

bedriver idrottsverksamhet året runt. Skolan är belägen i ett starkt socioekonomiskt 

område. Lokalerna som används för fritidsverksamhet består av klassrum och 

grupprum. Skolområdet består av en stor asfalterad skolgård. Detta fritidshem kommer 

benämnas som Y. 

 

Det tredje fritidshemmet ligger i ett bostadsområde där den socioekonomiska statusen 

är blandad, men mestadels stark. Fritidshemmet tillhör en skola som har cirka 300 

elever inskrivna från förskoleklass till årskurs sex. Fritidsverksamheten är fördelad i tre 

olika avdelningar, där lokalerna består av klass- och grupprum. Skolans omgivning 

ligger intill ett bostadsområde och har även närhet till skog, pulkabacke och idrottsplats. 

Detta fritidshem kommer benämnas som X.       
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5.3 Urval av fritidslärare 

I vår undersökning intervjuar vi nio fritidslärare från tre olika skolor i två närliggande 

kommuner i Mellansverige. Valet av fritidslärare föll sig naturligt då vi var bekanta med 

dem sedan tidigare, dess tillgänglighet spelade även det in i valet. Fritidslärarna 

intervjuades enskilt. Innan intervjuerna tog vi kontakt med respondenterna då tid och 

plats bestämdes, samt förberedde dem på vilket ämne vi tänkt undersöka. Majoriteten av 

de som intervjuades har långvarig erfarenhet av arbete inom fritidshemmet. 

 

Deltagande respondenter kommer i resultatet att benämnas genom fiktiva namn, 

respondent A-I.  

 

5.4 Förberedelse och genomförande 

Inledningsvis skickade vi ut en efterfrågan av totalt nio fritidslärare, tre fritidslärare per 

skola. Intervjuerna genomfördes var och en för sig på varje skola, med tre fritidslärare 

var. Inför intervjuernas start informerade vi respondenterna om vår medgivandeblankett 

(se bilaga). Denna blankett lästes igenom av respondenterna och de fick sedan ge sitt 

godkännande i deltagandet av undersökningen. Denna blankett påvisar respondenternas 

frivilliga deltagande, att de delta under de etiska principerna och att de när som helst 

fick avbryta intervjun.  

 

Vid intervjustart inleddes en inledningsfråga där vi vill få fram hur respondenterna ser 

på IKT, följt av nio de intervjufrågorna. Intervjuerna genomfördes med hjälp av 

smartphones för inspelning av intervjun. Detta gjordes för transkribering och 

sammanställning av materialet tillsammans. Bryman (2011) talar för att inspelning på 

intervjuer kan vara till ett bra hjälpmedel, för att förenkla analysen som är viktig vid 

kvalitativa undersökningar. Detta för att ta del av varje respondents detaljerade svar 

ordagrant (ibid.) 

 

Efteråt samlades allt material in för transkribering, sammanställning och kategorisering 

av svar i rubriker för att få ett överskådligt resultat från undersökningen. Till en början 

lästes varje respondents svar av för identifiering och jämförelser av de övriga 

respondenternas svar. För att få ett överskådligt resultat delades svaren in 

kategoriserande teman. Dessa teman ligger även till grund för det övriga resultat som 

framkommit i undersökningen. 
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5.5 Etiska ställningstaganden 

Innan intervjuerna genomfördes utformades en medgivandeblankett där vi tog hänsyn 

till vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer. Där nämns syftet och deras uppgift i 

arbetet och att de deltar frivilligt och kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

Respondenterna kommer vara anonyma och de material vi införskaffar används enbart i 

undersökningen. 

Innan intervjuerna genomfördes utformade vi en medgivandeblankett där vi tog hänsyn 

till vetenskapliga rådets fyra forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Utifrån 

denna informerar vi om att respondenternas svar kommer finnas som resultat i 

undersökningen vilket vi förtydligar för respondenterna om deras roll i deltagandet av 

studien (Informationskravet). Utifrån (Samtyckeskravet) valde alla respondenter att 

medverka genom hela intervjuerna och var medvetna inför intervjun om att de när som 

helst fick avbryta sitt deltagande i studien. All insamling av deltagande, svar och 

persondata hålls och förvaras hemligt så att obehöriga inte kan ta del av det. De enda 

som tog del av dessa data var vi tre forskare och kommer på sikt efter studiens slut att 

raderas (Konfidentialitetskravet). Den enskilde respondentens svar används enbart för 

studiens ändamål. Detta för respondentens trygghet i deltagande genom studien 

(Nyttjandekravet).    

 

5.6 Studiens tillförlitlighet 

Denna undersökning genomfördes för att få en inblick i hur fritidslärarna uppfattar 

förutsättningarna för arbetet med IKT. Eftersom intervjuerna genomfördes i två 

grannkommuner, beståendes av nio respondenter, går därför inte denna intervju att 

generaliseras med hur övriga fritidslärare arbetar med IKT i deras verksamheter. 

Bryman (2011) menar att utefter kvalitativa undersökningar är det även viktigt att 

bedöma respondenternas svar, detta för att få en inblick i hur tillförlitlig undersökningen 

är.  

 

Fejes och Thornsberg (2015) lyfter vikten att undersökningen förhåller sig till som det 

är tänkt ska bli undersökt och eftersom vi alla tre utgick efter våran intervjumall ansåg 

vi att alla respondenter fick besvara samma frågor som de övriga i undersökningen, 

vilket även ökar tillförlitligheten i studien. 
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6. Resultat 

6.1 Fritidslärarnas uppfattning om IKT 
 

Här beskriver fritidslärarens sin syn på IKT och vissa tar också upp hur man använder 

sig av det och inom vilka områden. De flesta fritidslärare uppfattar IKT som ett 

arbetssätt med digitala verktyg, men vad det kan användas till tolkas olika. Flera av 

respondenterna anser att det ska vara en naturlig del av verksamheten eftersom det är en 

stor del utav barnens vardag. En respondent påpekar vikten av den sociala samvaron 

kring att spela spel och hjälpa varandra, en annan respondent säger att IKT är något som 

fritidshemmet ska använda sig av i studie- och inlärningssyfte 

 

“När man håller på med det digitala tycker jag att man ska ha med det tänket som 

fritidshemmet har då att de ska bygga på samarbete och vara utvecklande i den 

meningen”(respondent B). 

 

Några av respondenterna ansåg att IKT endast innebar tillgången till verktyg som 

datorer, Ipads och media. De menar på att användningen av datorer och Ipads 

automatiskt blir IKT. 

 

“Tillgång till datorer och tillgång till media, att barnen gör något vettigt med datorer 

och ja” (respondent D). 

 

6.2 De egna kunskaperna 

Fritidslärarens kunskaper kring IKT är varierad, men mestadels otillräcklig.  

 

6.2.1 God kunskap och intresse 

Respondenterna anser sig ha kunskap och intresse för att använda IKT i 

verksamheten.  De kunskaper respondenterna anser sig ha har de fått genom 

utbildning. 

 

Några av respondenterna ansåg sig ha goda kunskaper kring IKT. Dels genom 

utbildning av intern IT-pedagog men även ett stort intresse för ämnet. Intresse och 
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nyfikenhet påverkar de kunskaper som dessa pedagoger samlat på sig. Den andra 

respondenten belyser vikten av just intresset. 

 

“Jag tror att vi ligger långt fram på denna skola för vi har haft en IT-pedagog så vi kan 

ganska bra på skolan, sedan tycker jag att man skulle behöva lite mer utbildning. Men 

jag tror inte man ska begränsa sig i att vi måste kunna mer än barnen på de områdena, 

kör igång istället och var med dem och lär dig på vägen. Jag känner ingen begränsning 

inom IKT utan jag vågar ändå köra igång och använda mig utav det” (respondent B). 

 

“Den är väl rätt stor skulle jag säga, betydligt större än min kollega och många andra. 

Personalen är glada att de har fått in en med stort intresse för detta. Det handlar 

mycket om att man själv tycker det är kul, då inhämtar man mer kunskap” (respondent 

C). 

 

Flera av respondenterna har fått utbildning inom IKT men då endast genom 

fritidshemsbiennalen, där det nyligen handlade om arbetet kring Minecraft i skolan. En 

respondent talade om hur den hade gått en mer specialiserad utbildning under fyra 

dagar, men det är det enda.  

 

“Egentligen har jag fått det mesta genom vår IT-pedagog som vi hade. Har även gått på 

fritidshemsbiennalen två gånger där jag valt just föreläsningar om IKT. Den sista var 

just om Minecraft” (respondent B). 

 

6.2.2 Begränsad kunskap och avsaknad av IKT 

De egna kunskaperna upplevs begränsade på grund av dåligt intresse och lite 

utbildning. Pedagogernas användning av IKT begränsas eftersom de anser sig 

sakna utbildning 

 

Flera av respondenterna uppfattade att deras egna kunskaper var begränsade för att 

använda sig utav IKT i fritidshemmets verksamhet. En annan förklarade att de vanliga 

sakerna som slå på datorn och skriva ut bilder samt surfa runt på internet är ungefär den 

kunskap som finns. Det blir problem när IKT ska in i arbetet när inte vi själv kan arbetet 

om hur det ska användas. Vidare menade två av respondenterna att de ansåg sig ha 
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väldigt dålig kunskap och att de var födda under fel tidsperiod samt brist på intresse. En 

annan pedagog ansåg sig veta alldeles för lite och önskade sig mer utbildning och 

kunskap. Däremot var det några som fått lite utbildning varav den ena ansåg sig ha 

lagom med kunskap medan den andra uppfattade att den inte hade några vidare 

kunskaper alls. 

 

Majoriteten belyste att de kände sig begränsade i sin användning inom IKT på grund av 

saknaden utav utbildning. Det beskrivs att behovet av utbildning behövs så kvaliteten på 

arbetet med IKT förbättras, pedagogerna upplevde att skolorna de arbetar på inte skapar 

förutsättningar för att ge utbildning till de som arbetar inom fritidsverksamheten. 

 

En respondent beskriver att det var så längesedan det gavs någon form av utbildning, 

det var i samband med att datorerna kom till verksamheten och det var bra längesedan. 

Respondenten talar om en IT-pedagog i skolan som funnits i verksamheten och har 

internt utbildat de som arbetar inom verksamheten, men det skulle behövas mer avslutar 

en respondent. Ett par av respondenterna menade på att kunskapen inom IKT begränsas 

eftersom lärandet kommer till större delen från kollegor som gått en föreläsning eller 

har ett eget intresse och på så vis lär ut till andra.  

 

”Jag har inte fått någonting inom IKT just. Det är mer att man fått kollegialt lärande, 

tagit lärdom av kollegorna här på skolan. Jag har inte fått någon utbildning eller så, 

men jag har inte arbetat så länge heller” (respondent C). 

 

Vidare menar en pedagog att utbildning som skolan ibland har handlar om IT och inte 

något inom IKT, det blir mer att fokusera på dokumentation och vanlig användning som 

att skicka mail. Men samtidigt är det ingenting fritidslärare får förutsättningar till att 

delta på. 
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6.3 Upplevelsen av resurser 

Tillgången på verktyg och material anses relativt goda men många fritidlärares IKT-

användning begränsas i allt för stora barngrupper samt bristen på kunskap och 

utbildning. 

 

6.3.1 Goda förutsättningar kring verktyg och material 

Upplever att det finns goda förutsättningar vad gäller medel som verktyg och 

material 

 

Flera av respondenterna anser att det finns en bra grund för användningen av IKT, då 

verktyg och material inte är någon bristvara. Det skiljer sig en aning mellan de verktyg 

som finns att tillgå på varje respondents skola. När det gäller datorer är tillgängligheten 

stor men antalet iPads som finns att tillgå varierar. Vissa pedagoger har även tillgång till 

programmeringsrobotar som kallas för Bluebots. Respondent B, beskriver deras 

fritidsverksamhet som väldigt bra, det finns banor som bluebotsen kan köra på, en stor 

skärm för att kunna visa programmeringsspel och andra saker, det finns också listor 

med anpassade appar för eleverna.  

 

”Vi har ganska bra på fötterna, alla elever har varsin dator. Det är även på gång att vi 

ska köpa in fler plattor, vi har redan ett helt gäng” (respondent B). 

 

En respondent lyfter att det är väldigt bra att eleverna har tillgång till deras egna datorer 

hela dagen och att möjligheten finns till att ta hem dem på lov och helger. 

 

6.3.2 Upplevda begränsningar 

Respondenterna upplever begränsningar för användningen av IKT inom 

fritidshemmets verksamhet. Respondenterna önskar mer färdigt material och 

utbildning inom IKT. 

 

Respondenterna (A, B, C, D, E, F, G, H, I) upplever att det finns begränsningar till att 

använda sig utav IKT, mycket menar dem på att det handlar om okunskap inom området 

men det finns även mycket annat som ställer till problem. Det som kan vara ett problem 
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är ju hur stor grupp elever man kan ha samtidigt. Begränsningarna menar flera på att det 

är för stora barngrupper så det är svårt att sitta med en mindre grupp barn, då lär man 

verkligen tänka till, planera och organisera för det. Förutsättningarna tycker 

respondenterna med andra ord är bra på alla skolor men det återkom hela tiden vikten av 

att försöka få mindre grupper i verksamheten då fler upplevde det som den största 

begränsningen.  

Vidare framkom det att flera respondenterna ser utmaningar i hur kunskapen ska 

komma till dem, svårigheter med huvudmän och en känsla av att det satsas mindre på 

det arbete de lägger ner. De resurser som ges till fritidshemmet kring kunskap och 

utbildning upplever inte respondenterna (A, C, D, E, F, G, H) som tillräckliga. De 

poängterar vikten av utbildning som ger kunskaper samt vilket material som är anpassat 

för fritidshemmet. En respondent belyser att det som behövs är just kunskapen hos 

pedagogerna, 

 

”Vi fritidslärare lär ju veta vad det står i läroplan vad är det vi ska kunna, och sen 

måste vi fortbilda oss, och då menar jag fortbilda oss själva eller vänta på att 

huvudmannen sätter igång en fortbildning” (respondent E). 

 

Flera av respondenterna är noga med att all personal inom fritidshemmet ges 

förutsättningar för att använda IKT.  

 

“Jag tror att alla i arbetslaget och kollegorna behöver vara med på banan. Det blir 

tungt om bara en eller några få håller på med det. Det behövs ett bra stöd kollegialt 

emellan och ett intresse. Mer verktyg och utbildning, vilka appar som är bra 

pedagogiskt. Nu letar man själv efter bra material att arbeta med” (respondent C). 

 

6.4 Organisering av IKT i fritidshemmet 

Nuvarande IKT- användning beror till stora delar av fritidslärarens egna drivkraft, 

bristen på direktiv och tydlighet från skolledningen påverkar fritidshemmet i allmänhet 

negativt. Men att IKT kan få ett lyft i samband med dess inträde i läroplanen. 
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6.4.1 Användning och otydliga direktiv av IKT 

Pedagogerna upplever att användandet av IKT är framåtgående, dock används 

ämnet fortfarande i mindre utsträckning. Otydlighet kring direktiven är en av 

anledningarna.  

 

Utvecklingen till att använda sig av IKT anser respondenterna (a, b, c, g, i) gå framåt, 

Samtidigt fanns det områden som behövdes jobba vidare på och utvecklas. En pedagog 

menade på ”att det är lite seg startat med IKT men det kommer bara bli bättre med 

tiden”. Respondenterna (D, E, F, H) anser sig använda IKT lite eller rent av inte alls. 

Två pedagoger tycker att användningen är obefintlig. Några tycker att det är otydliga 

direktiv kring användandet. 

 

Majoriteten var inriktad på att det viktiga var inte själva användandet i sig, utan mer att 

det måste finnas ett syfte, annars är det ingen idé att uppmuntra och ge förutsättningar 

för skapande. 

 

”Det är på gång och vi försöker så mycket vi kan. Något vi försöker med är att få in det 

i verksamheten med rätt syfte” (respondent G). 

 

Utefter vad respondent G nämner, har den pedagogiska verksamheten fått ett litet lyft 

gällande användandet av IKT och något som de strävar efter att jobba mer med.  

 

Respondent A anser att användningen av IKT bör utvecklas i den pedagogiska 

verksamheten. Inom verksamheten är de kommit igång med ett Minecraft-projekt och 

ska vid ett senare tillfälle börja använda sig mer av programmering. Utefter detta utsätts 

datortid två gånger i veckan, där pedagogerna uppmuntrar eleverna till skapande av 

exempelvis film, utanför ordinarie datortid. 

 

En pedagog beskriver hur införandet av IKT i läroplanen har lyft verksamheten i 

användandet av digitala verktyg och kan hjälpa till med att påtryckningarna från 

ledningen ökar.  

 

”Arbetet börjar gå framåt, vi har nu börjat använda det mer och mer för att det är på 

ingång i läroplaner samt eftersom det är påtryckningar uppifrån” (respondent I). 
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Med detta syftar pedagogen på att ämnet inte längre går att undvikas, det digitala 

användandet är i behov av att påbörjas på allvar i undervisningen på 

fritidsverksamheten, som är i förhoppning om ett tydligare lyft i ämnet.  

 

En del av respondenterna anser användningen av IKT som obefintlig och att den 

används i mindre utsträckning än vad det bör göras och menar på att det kan bli bättre. 

 

“Jag ser den som obefintligt, det beror på min kunskap, visst kan man skriva ut och 

söka på saker men det finns inget långsiktigt tänk över hur det ska användas och jag 

har inget tydligt mål framför mig vad barnen ska kunna och så vidare, så illa är det 

faktiskt” (respondent E). 

 

“Vi har inte använt det så mycket, bara till att skriva sagor och rita i ritprogram. Kan 

bli bättre men har ändå börjat” (respondent H). 

 

“Just nu är det väldigt dåligt, används endast till att skriva ut bilder. Berört etiska 

aspekter kring sociala medier” (respondent D). 

 

Dessa tre respondenter vill utveckla sitt arbetssätt och skapa ett intresse för IKT men det 

krävs påtryckningar uppifrån för att något ska hända i den pedagogiska verksamheten, 

för att få det lyftet krävs såväl grundläggande kunskaper och undervisningstillfällen. 

 

6.4.2 Skolledningen lyser med sin frånvaro på fritidshemmet 

Pedagoger upplever att de inte får de förutsättningar som krävs för att använda 

IKT. De anser att fritidshemmet ofta blir bortprioriterat. 

 

Respondenterna (A, B, C, D, E, F, G, H) upplever att de saknas stöd och klara direktiv 

från skolledningen när det gäller arbetet med IKT.  

 

“Nej, inga speciella direktiv från skolledningen tror jag. Har hört om en satsning på 

IKT från förra året, men märktes inte av” (respondent H). 
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“Känns inte som rektorn har någon plan för hur vi ska arbeta med detta” (respondent 

D). 

 

Många av pedagogerna anser att det inte finns någon tydlig plan för just 

fritidsverksamhetens arbete kring IKT, men för skolan ser det annorlunda ut. 

 

“Vi har ju en plan på skolan, skolverksamheten har en tydlig men det står inte så 

mycket om vad fritids ska och bör göra. Fritids har ingen konstigt nog, vi ska ändå vara 

ett komplement” (respondent A). 

 

“Nej, vi går på mycket på egna initiativ. Vi på fritids blir ofta bortglömda överlag. 

Finns en IKT plan för skolverksamheten som även vi på fritids kan ta del av” 

(respondent B). 

 

6.4.3 Tankar om IKT i läroplanen från juli 2018 

Pedagogernas egna tankar om vad de tycker kring införandet av IKT i läroplanen. 

 

Positiv syn 

Sju av nio pedagoger har en positiv inställning till att IKT införs i läroplanen för 

fritidshem. Att det blir mer tydlighet samt ökade förutsättningar kring arbetet ses som 

stora vinster. 

  

“Jättebra, så det blir tydligare för fritids. Det har varit för otydligt helt enkelt, men bra 

att de blir tydligare. Då kan man också visa på och ställa det mot ledningen att det står 

här vad vi ska göra för att få tid och resurser att arbeta med IKT, att vi faktiskt ska göra 

detta, det ingår.” (respondent B). 

 

“Skitbra. Jag är nöjd med det. Med det kan man nog hitta andra arbetsmetoder vilket 

kommer bli uppfriskande, det har sett lika ut länge i fritidshemmet på vad man har 

gjort, nu kan det digitala få mer utrymme. Nu blir det ju ett krav på att det ska finnas 

med, då borde förutsättningar bli bättre. Dagens samhälle går mot en digitalisering och 

då är det extra viktigt att få med sig detta kring IKT. Fritidshemmen har ganska olika 

förutsättningar men kanske kan jämnas ut nu med nya läroplanen” (respondent C). 
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“Vi kommer få komplettera skolan mer vilket kommer påverka fritids positivt. Vi har 

inte några val utan måste lära oss, mindre undanflykter” (respondent E). 

 

“Bra att det införs för då måste det satsas mer på utbildning samt nya inriktningar på 

hur vi ska använda verktygen och materialet” (respondent H). 

 

“Det är jättebra. Blir då enklare att motivera de som tycker att det är svårt och är 

oroliga över användandet, nu ska det finnas med” (respondent I). 

 

 

Ingen påverkan 

Två av pedagogerna tror inte det kommer göra någon skillnad för fritidsverksamheten. 

 

“Jag tror inte fritidshemmet påverkas på något vis, jag tror rektorerna har fullt upp 

med skolan så jag tror inte fritidshemmet kommer påverkas på något sätt. Där tycker 

jag denna kommun är väldigt dålig på generellt att ge utbildning och direktiv för vad 

som ska göras och när. I en annan kommun som jag arbetat i tidigare fick vi reda på 

mycket, känns som det är många steg bakåt i fritidshemmets just nu. Det känns lite 

märkligt, vi har fullt upp att täcka upp för skolan istället för att fokusera på det vi ska” 

(respondent D). 

 

“Jag tror inte att det kommer vara någon skillnad på denna skola, om inte någon 

kommer in och ger oss bra verktyg och hjälp med hur vi ska arbete. Just nu känns det 

lite kaos över hur dem tänker” (respondent F). 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt vill vi belysa hur resultatet vuxit fram samt hur vi gått tillväga i 

genomförandet av studien.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

Respondenterna ser IKT som ett sätt att arbeta med digitala verktyg, så som datorer, 

iPads och robotar. Då för att ge eleverna ge kunskaper i exempelvis programmering och 

sociala medier. Detta stärks i det Pihlgren (2017) lyfter i att utforska och uppleva saker i 

fritidsverksamheten för att utbilda och utveckla barnen till framtida 

samhällsmedborgare. Respondenterna har en varierad syn på IKT-användningen, allt 

från att arbeta med programmering och sociala medier till att ”bara göra något vettigt 

med datorer”. 

 

Pedagogernas egna kunskaper i vår studie angående IKT-kunskaper varierar, flertalet 

respondenter anser att sina egna kunskaper är begränsade. Precis som Bindu (2017) talar 

för uteblir ofta IKT-undervisning även i respondenternas egna pedagogiska 

verksamheter, då kunskaperna är begränsade. Saxena (2017) fyller även på, likt Bindu, 

att det finns svårigheter i användandet av digitala verktyg och påtalar även hon för att 

grundläggande kunskaper allt för ofta saknas. Två respondenter säger sig ha fått IKT-

utbildning, för övrig är respondenterna självlärd eller lärt sig genom andra kollegor. Att 

grundläggande kunskaper är bristande är vi eniga om, detta bör förstärkas.  

De respondenter som säger sig ha goda kunskaper i IKT har införskaffat 

sig dem genom ett eget intresse och viljan att arbeta med det. Utefter detta lyfter 

Forsling (2011) vikten av pedagogens lustfylldhet för att grunda sig i ämnet. 

 

IKT utbildningen är i dagsläget begränsad, flertalet saknar utbildning och känner sig 

därför begränsad i sin användning. Respondenterna påtalar efter att utbildning behövs 

för ökad kvalité i arbetet med IKT. Skolverket (2017) anser att digitaliseringen ska ske 

så snabbt som möjligt eftersom vi lever i en tid med stort informationsflöde, då behövs 

IKT som aldrig förr. Detta anses orimligt hos respondenterna i dagsläget eftersom 

flertalet saknar grundläggande utbildning, utefter vad som delgivits i denna studie. 

Respondenternas svar stämmer alltså inte överens med Skolverkets förväntningar 

gällande hur snabbt IKT ska införas i verksamheten. 
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Pedagogernas upplevelser av tillgängliga resurser kring digitala verktyg anses som 

goda. Dock likt vad Cetin (2016) påtalar är användandet svagt, trots att skol- och 

fritidsverksamheten är väl utrustade. Sju av respondenterna upplever att 

förutsättningarna kring digitala verktyg är goda, dock anser alla att det begränsas till att 

använda de resurser som finns tillgänglig. Flertalet pedagoger påpekar barngruppernas 

storlek som problematisk i användandet av IKT. Barngruppernas storlek är även något 

som stärks av Cetin (2016) där författaren lyfter problematiken i att hinna hjälpa och 

stötta alla framåt i sin utbildning.  

 

Sju av nio respondenter ansåg sig vara i behov av grundläggande utbildning av IKT. De 

vill även ha färdigt material att arbeta med. Detta är något som åter kan kopplas till vad 

Saxena (2017) påtalar för att det allt för ofta saknas kunskaper hos pedagogerna för att 

lära ut i ämnet. Fem av nio respondenter anser att användandet av IKT går framåt och 

vill att det ska utvecklas än mer samt få inte det mer i den pedagogiska verksamheten. 

Detta är positivt i den bemärkelse i att Skolverket (2017) påpekar att IKT behövs som 

aldrig förr.  

 

IKT-användningen anses som liten, enligt fyra av nio respondenter. En respondent 

nämner användning som obefintlig medans en annan respondent ser den som väldigt 

dålig. Cetin (2016) stärker detta genom påtalandet av att lärare var låga 

teknikanvändare. Utefter pedagogernas svar upplever dem att skolledningen inte är 

närvarande eller ger de förutsättningar som krävs för att driva ämnet framåt i 

verksamheten. Det saknas stöd och klara direktiv. Laxman och Salleh (2014) lyfter i sin 

undersökning fram att lärarnas attityder påverkas av huvudmän och ledningschefer 

huruvida dem möjliggör användandet av IKT. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Valet av att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod var för att nå mer 

specificerade svar i jämförelse med hur en kvantitativ forskningsmetod (Bryman, 2011). 

Genom en kvalitativ metod under en intervju intas svar mer utförligt av respondenterna, 

vilket är betydelsefullt i processens gång. Kvalitativa metoder anses ge svar som baseras 

på verkliga händelser och hur respondenter utformar sina svar beroende på egna 

erfarenheter. Oftast inom en kvalitativ metod spelas intervjuer in för att i efterhand 
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anteckna respondenternas svar. Detta för att anteckningar under intervjuernas gång inte 

ska distrahera forskaren och respondenten (ibid.). 

 

När man samlar in data, gällande en kvalitativ metod, så innefattar det i att få en inblick 

och olika uppfattningar i respondenternas svar (Starrin, 1994), det vill säga i detta arbete 

hur fritidslärare uppfattar förutsättningarna för att arbeta med IKT i fritidshem. Detta är 

en fördel med kvalitativ metod, då den lämpar sig i ett undersökningssyfte där det finns 

ett praktiskt innehåll (ibid.). En kritisk del med kvalitativa data är att undersökningar 

ofta kan antydas som för personliga (Bryman, 2011). 

 

Vi ser det som positivt att dela upp oss och intervjua individuellt, detta sparades oss 

mycket tid och gav oss mer tid till sammanställning av resultatet. Det som kan anses 

negativt i vårt val av metod är det är en tidskrävande process, då det kräver mycket tid 

på förberedelser och efterarbete, vilket vi nu hittade en bra balans i vårt individuella 

arbete. Något som också kan skapa problematik, i vårt fall med skol- och 

fritidsverksamhet, är tidsbristen hos personal då yrket ofta är stressigt. Detta kan ha lett 

till att respondenternas svar inte blivit lika meningsbärande i den förhoppning som vi 

ställde in oss på. I genomförandet av intervjuerna är det även viktigt att forskaren intar 

en neutral roll i betraktandet. 
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8. Avslutande reflektion och vidare 
forskning 

 

Vi anser att IKT är ett bra verktyg till inlärningsprocesser, likt vad respondenterna talar 

för, i exempelvis studiesyfte, information och kommunikation. Vi tycker det är viktigt 

att de som har grundläggande kunskaper i den pedagogiska verksamheten förmedlar 

detta vidare till övriga kollegor så att kunskapen sprids vidare. Utefter våra intervjuer 

har vi förståelse för att kunskaperna är bristande på grund av uteblivna utbildningar och 

att ämnet IKT är relativt nytt för verksamheten, därför är det viktigt att kunskapen 

sprids genom de som innehar kunskap. I och med att Skolverket (2017) vill att 

digitaliseringen ska ske så snabbt som möjligt upplever vi det som orimligt i dagsläget 

eftersom flertalet fritidslärare saknar grundläggande utbildning, utefter vad vi tagit del 

av i denna studie. Problematiken kring barngruppernas storlek är även något i vårt 

anseende som synliggjorts och delar man upp grupperna i halvgrupper blir den övriga 

verksamheten lidande. Utefter undersökningen anser vi att samtliga pedagoger i de 

pedagogiska verksamheterna bör införskaffa sig grundläggande kunskaper, då kan alla 

ta vid i användandet så att det inte står och faller på en person i verksamheten. IKT 

användningen går framåt och ses som positivt men ämnet är fortfarande i startgroparna. 

Mer grundläggande utbildning behövs utifrån vad som delgivits i denna studie och att 

ämnet därför oftast uteblir då kunskaperna inte är tillräckliga hos pedagogerna för att 

nyttja det i undervisningen.  

 

Utifrån ovan upplever vi att fritidshemmet allt som oftast sätts åt sidan då skolan 

prioriteras i första hand, gällande IKT och därför försvåras integreringen in i 

fritidshemmet, i vårt anseende. Den känslan vi får att skolledningen bör ge fritidslärarna 

grundläggande utbildning samt skapa förutsättningar för fritidslärarna i verksamheten 

eftersom att digitaliseringen ska in i läroplanen 2018. Vi anser, likt sju av nio 

pedagoger, att fritidshemmet kan med hjälp av Skolverkets (2017) förklaring av IKT 

som läroprocess få ett lyft och prioriteras mer i jämförelse med den nutida 

fritidsverksamheten.  

 

Utifrån studien vore det intressant att undersöka vidare hur fritidslärare som arbetar i 

svagare socioekonomiska områden ser på förutsättningarna att arbeta med IKT. En 

annan viktig fråga är hur huvudmän och rektorer ser på arbetet för att ge fritidslärarna 
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förutsättningarna till att fortbilda sig. I dag påtalar många fritidslärare att ledningen 

lyser med sin frånvaro vad gäller påtryckningar i hur arbetet med IKT ser ut på 

fritidshemmet. Majoriteten av de som arbetar ute i verksamheten känner inget stöd från 

ledningen vad gäller direktiv och de känner sig allt för bortglömda, något som går att 

forska vidare på är varför fritidslärarna uppfattar att det är så. 
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Bilaga1- Medgivandeblankett 
Medgivandeblankett 

 

Hej!  

Vi är tre stycken studenter som skriver vårt examensarbete om hur fritidslärarna 

uppfattar förutsättningarna för att arbete med IKT i fritidshem. Vi har valt att intervjua 

tre fritidslärare var på tre olika skolor. I vårt arbete har vi tagit hänsyn till 

vetenskapsrådets forskningsprinciper, det vill säga du deltar frivilligt och kan när som 

helst välja att avbryta intervjun. Vi har gemensamt beslutat att spela in det som sägs för 

att kunna transkribera intervjuerna, för att lättare kunna hantera materialet tillsammans. 

Du och fritidshemmet är helt anonyma och kommer i arbetet få ett fiktivt namn. 

Materialet vi samlar in används enbart för oss själva. 

 

Daniel Bäck – ofk15dbk@student.hig.se  

Patric Wallström-Jonsson – ofk13pjn@student.hig.se  

Stefan Wistbacka – Nit12swa@student.hig.se  

 

 

Har du frågor efter intervjun eller vill komma i kontakt med den du blivit intervjuad av, 

skicka då ett mail.  

 

Jag ger mitt medgivande till att delta i intervjun.      

 

Datum  

 

____________________ 

 

Underskrift 

 

_________________________________________ 



 

 

Bilaga2 - Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor:  

Bakgrundsfråga: 
Vad är IKT för dig? 

 

Pedagogers kunskaper:  
Hur stor kunskap om IKT anser du att du har? 

Hur mycket utbildning har du fått inom IKT under tiden du arbetat i 

skolan?  

 

Resurser: 

Vad finns det för material/verktyg idag för att använda IKT? 

Vad anser du behövs för att använda IKT? 

Vad ger skolledningen er för förutsättningar kring IKT? 

 

Struktur (användning av IKT):  
Hur ser du på det nuvarande användandet av IKT? 

Har ni fått några riktlinjer/direktiv från Skolledningen om användandet av 

IKT? 

Hur tänker du kring att IKT införs i läroplanen (juli 2018)? (påverkar 

fritidshemmet



 

 

 


