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Abstract 

I fritidshemmets verksamhet arbetar fritidspedagoger med IKT och digitala verktyg på 

olika sätt och i olika grad, och har i uppdrag att ge barnen en meningsfull fritid där deras 

behov och intresse står i centrum. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur 

fritidspedagoger uppfattar olika möjligheter som IKT erbjuder dem i sin undervisning 

samt vilka svårigheter som de upplever i sitt arbete med IKT i fritidshem. Metoden i 

denna studie är av kvalitativ ansats, där insamling av data har skett med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer med fem verksamma fritidspedagoger. Studiens resultat 

visar att IKT och digitala verktyg erbjuder många olika möjligheter för såväl lärarens 

undervisning som barnens lärande och utveckling. Dock framkommer det att det finns 

aktuella svårigheter som upplevs av respondenterna, vilket i sin tur begränsar 

användandet av IKT i fritidshem.  
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Inledning 

Idag lever vi i en digitaliserad värld där datorer, surfplattor och mobiler är bland annat 

digitala verktyg som används i hög utsträckning av dagens barn på sin fritid.  Den tekniska 

utvecklingen pågår i snabb takt och har dessutom stor inverkan på samhället. IKT är en 

förkortning för termen informations- och kommunikationsteknik och innefattar olika 

slags av digitala verktyg som finns tillgängliga i dagens samhälle, såsom datorer och 

surfplattor (Nationalencyklopedin, 2018). Det finns idag stor tillgång till den digitala 

tekniken inom utbildningssektorn, där antalet datorer och surfplattor har kraftigt ökat i 

skolans verksamhet (Skolverket, 2016). Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet som 

är integrerad med skola, där ca 484000 elever är inskrivna (Skolverket, 2018). På 

fritidshem arbetar fritidspedagoger med IKT och digitala verktyg på olika sätt och i olika 

grad. Fritidshemmet har i syfte att komplettera skolan samt erbjuda barnen en meningsfull 

fritids. Enligt kapitel fyra i skolverkets läroplan har fritidspedagoger i uppdrag att ge 

eleverna möjlighet att utveckla sin kreativitet och nyfikenhet, samt utmana dem i sitt 

lärande genom att pröva och omsätta nya idéer med hänsyn till deras behov och intresse. 

Det står även att barnen i fritidshem ska använda sig av digitala verktyg på olika sätt och 

i olika inslag, bland annat för att kommunicera samt för att skapa och framställa olika 

estetiska uttrycksformer (Skolverket, 2017).  Detta i sin tur har lett till att fritidshem har 

blivit en arena för IKT, vilket ställer krav på alla som arbetar inom verksamheten att få 

kunskap om att hantera den moderna tekniken i sin undervisning med barnen. 

Vikten av digital kompetens lyfts i regeringens nationella digitaliseringsstrategi för 

skolväsendet som innehåller tre fokusområden. Dessa är: Digital kompetens för alla i 

skolväsendet, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring 

digitaliseringens möjligheter (Regeringen, 2017). I den nya reviderade upplagan av 

läroplan för grundskola och fritidshem skärps kraven på digital kompetens hos elever och 

barn på skola och slår fast 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” (Skolverket 2017, s.9).  

 De ovan nämnda ändringarna innebär att digitaliseringen och kunskap om att hantera 

IKT och digitala verktyg har haft en större betydelse för såväl fritidspedagogens 

undervisning som barnens lärande och utveckling. Detta ställer höga krav på alla som 

arbetar inom fritidshemmets verksamhet, där barnen vistas och har en del av sin vardag, 

att implementera IKT och digitala verktyg i undervisningen och därmed rusta dem med 

digital kompetens inför framtidens utmaningar. Dock visar skolinspektionen (2010) i sin 

granskningsrapport att fritidshemmets verksamhet inte lever sin fulla potential till följd 

av bristande digital kompetens hos personalen. 

Mot denna bakgrund vill jag belysa hur verksamma fritidspedagoger uppfattar olika 

möjligheter med att använda IKT i fritidshem samt vilka svårigheter som de upplever i 

sitt arbete med IKT i undervisningen. Dessa frågor kommer att tas upp i denna studie med 

syfte att få inblick i de möjligheter och svårigheter som tekniken för med sig. Denna 

studie anses även vara relevant för min kommande roll som fritidspedagog och därför är 

det viktigt att få kunskap kring detta område i och med den snabba teknikutvecklingen.  
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Syfte och Frågeställningar 

 Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidspedagoger arbetar med IKT och 

digitala verktyg på fritidshem, med fokus på hur de ser på dess olika möjligheter 

respektive svårigheter i sin undervisning med IKT. 

Frågeställningar: 

 Hur uppfattar fritidspedagoger möjligheter som IKT kan erbjuda dem i sin 

undervisning?   

 Vilka svårigheter upplever fritidspedagoger att de möter i sitt arbete med IKT i 

fritidshem? 
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Bakgrund 

IKT – definition av begreppet  

IKT är ett samlingsbegrepp och en förkortning för informations- och 

kommunikationsteknik som omfattar all form av digital teknik som finns tillgänglig i 

dagens samhälle. IKT är ett tillägg till begreppet IT som i sin tur innefattar alla typer av 

informationsteknisk utrustning, såsom datorer, surfplattor, digital kameror och interaktiva 

skrivtavlor med mera (Hylén, 2011). Vidare menar författaren att IKT är ett begrepp som 

används främst för att lyfta den kommunikativa aspekten som finns i den nya tekniken. 

Dunkels (2012) anser att interaktion med andra är något som utmärker begreppet IKT och 

förtydligar att begreppet interaktionsteknik används idag för att betona denna interaktion 

över nätet.     

Nationalencyklopedin (2018) beskriver att evolution av begreppet IKT har sina rötter i 

spridningen av internet i början av 1990 talet. Detta har resulterat i att kommunikationen 

mellan människor har blivit alltmer möjliggörande, där kombination av datatekniska 

lösningar och telekommunikation är avgörande faktor. Den kommunikationsdelen inom 

begreppet är central för interaktionen mellan människor. Denna kommunikation sker 

exempelvis genom att använda sociala medier, publicera artiklar på sajter och söka 

delbara information på nätet, det vill säga genom samma nätverk (Ibid). I denna studie 

används begreppet IKT främst för att beteckna den digitala tekniken, vilket innefattar 

olika slags digitala verktyg som kan användas på fritidshem.  

Digital kompetens 

Digital kompetens är en viktig nyckel för ett livslångtlärande. I december 2006 antog 

Europarlamentet en rekommendation om åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. 

Digital kompetens är en av dessa nyckelkompetenser som EU har rekommenderat att 

inkludera i utbildningen. Enligt rekommendationen definieras digital kompetens som 

förmåga att säkert och kritiskt använda informationssamhällets teknik i olika 

kommunikationssammahang (Europaparlamentet, 2006). Vidare beskriver 

rekommendationen att digital kompetens bygger på IKT-färdigheter. Detta förutsätter att 

man ska kunna använda datorer för att hämta, producera och utbyta information samt för 

att kommunicera med andra via internet (Ibid).     

Att få förståelse för hur tekniken fungerar och vilken roll den spelar är en viktig fråga 

som tas på större allvar, där digital kompetens spelar en stor roll. Vikten av digital 

kompetens lyfts även fram i regeringens nationella digitaliseringsstrategi för 

skolväsendet. I strategin betonas digital kompetens utifrån sin kapacitet att påverka och 

ändra världen 

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen 

för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur 

digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det 

informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur 

tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den. (Regeringen 2017, s.3) 

I den nya reviderade upplagan av läroplan för grundskola och fritidshem stärks digital 

kompetens, där det står tydligt att skolan har i uppgift att ge förutsättningar för att utveckla 

digital kompetens hos elever, och därmed kunna nyttja den digitala tekniken och dess 

möjligheter (Skolverket, 2017). På fritidshemmet är digital kompetens betydelsefullt för 

barnens lärande och utveckling, där fritidspedagogen har ett viktigt uppdrag att erbjuda 

barn en variation av arbetssätt och uttrycksformer genom att använda IKT och digital 
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verktyg (Ibid). Detta ställer höga krav på fritidspedagoger att utveckla sin digitala 

kompetens för att kunna möta barnens behov och intresse. Enligt skolinspektionens 

rapport ”kvalitet i fritidshem” lever fritidshemsverksamhet inte sin fulla potential. Det 

visar sig i rapportens resultat, där det framkommer att det finns brister vad gäller digital 

kompetens hos personalen på många fritidshem. I rapporten poängteras även att 

användning av datorer och digitala medier utgör en stor del av barns och ungdomars liv, 

vilket är betydelsefullt för att ge dem kunskaper och erfarenheter (Skolinspektionen, 

2010). 

Jämterud (2010) menar att digital kompetens är nyckel till framtiden och innefattar dels 

kunskaper om hur informationssamhällets teknik fungerar, men också handlar det om att 

förstå hur den moderna tekniken kan stödja kreativitet. När det gäller digital kompetens i 

skolansvärld, anser författaren att den är en viktig del i utbildningen och är dessutom 

betydelsefull för att eleverna ska kunna orientera sig och delta i samhällslivet. I det 

sammanhanget betonar författaren att digital kompetens ska betraktas som en 

basfärdighet som är lika viktigt som andra färdigheter, nämligen läsa, skriva och räkna. 

Digital kompetens för lärare är också lika viktigt i undervisningen, vilket är enligt 

författaren betydelsefullt för elevers kunskapsinhämtning och utveckling (Ibid).       

Ur ett samhälls- och arbetslivsperspektiv menar Hylén (2011) att digital kompetens i 

skolan är en framtidskompetens och är dessutom nödvändigt för att kunna möta och 

hantera förändringar i arbetsliv och samhället. Vidare skriver författaren att digital 

kompetens innefattar inte bara grundläggande tekniska kunskaper, men också 

förhållningssätt och attityder i relation till mediekonsumtion och produktion. För att 

kunna utöva en sådan kompetens betonar författaren att hela undervisningen behöver 

präglas av ett arbetssätt som är baserat på elevinflytande, nyfikenhet och ifrågasättande. 

I det sammanhanget anser författaren att dagens diskussion inte bör handla bara om att 

implementera digitala verktyg i skolans undervisning, utan på vilket sätt de används 

optimalt för att stödja barnens lärande (Ibid).      

Medie- och informationskunnighet 

I takt med det snabba informationsflödet är det betydande att alla ska ha förmåga att 

komma fram till information och därmed kunna sätta den i rätt sammanhang. Unesco 

(2011) skriver att medie- och informationskunnighet (MIK) är en annan nyckelkompetens 

och är viktigt för att förstå nyhetsflödet samt den är betydelsefull för yttrande- och 

informationsfrihet. Ett annat syfte med MIK är att öka förståelsen för mediernas roll detta 

genom att kritiskt utvärdera innehållet, och resonera kring dess bakgrund ur olika 

synvinkel.  

I Unescos (2011) skrift Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen 

betonas vikten av skolans roll i arbetet med att utveckla och stärka medie- och 

informationskunnighet hos elever. För att kunna uppfylla detta mål krävs det att läraren 

ska ha kunskap om media och dess roll i utbildningen. Detta har en ömsesidig effekt, vad 

gäller både elevers lärande och samhällsutvecklingen. Med andra ord förutsätter det att 

lärare är mediekunnig, vilket är ett krav för att kunna utbilda elever till mediekunniga 

samhällsmedborgaren. I det sammanhanget anses medie- och informationskunnighet vara 

ett pedagogiskt verktyg som stärker elevernas inlärning på ett effektivare sätt, inom ramen 

för livslångt lärande (Ibid).  
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Styrning i fritidshemmets verksamhet 

Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet och en del av skolväsendet som 

regleras och omfattas av förordningar och bestämmelser i skollagen (2010:800). 

Fritidshemsverksamhet omfattas även av skolverkets läroplan som är verksamhetens 

viktigaste styrdokument samt allmänna råd. Enligt kapitel 14 i skollagen är fritidshem en 

pedagogisk verksamhet som kompletterar utbildningen i olika verksamhet på skolan, 

bland annat förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Dessutom har fritidshem i 

uppdrag att stimulera barnens utveckling samt erbjuda dem en meningsfull fritids, med 

utgång från en helhetssyn för sitt behov och intresse (SFS, 2010:800). 

I skolverkets läroplan för fritidshem står det tydligt att  

I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin 

identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. I 

undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, 

lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. (Skolverket 2017, s.24) 

Vikten av personalens kunskap och kompetens tas även upp i skolverkets allmänna råd 

för fritidshem. Detta är en avgörande faktor för alla som arbetar på fritidshem för att 

kunna tillgodose varje barns behov och intresse, men också den har stor betydelse för 

verksamhetens kvalitet och utveckling (Skolverket, 2014). Det står även att 

fritidspedagogen har en viktig uppgift att stärka elevernas kunskapsutveckling utifrån ett 

medvetet förhållningssätt, där elevers bästa står i centrum. För att kunna lyckas med sitt 

uppdrag, är det av stor vikt att fritidspedagogen ger eleverna möjlighet att självständigt 

upptäcka omvärlden och stärka förtroende till sin egen förmåga. Fritidshem har dessutom 

i uppdrag att samverka med skola i syfte att bemöta elevernas behov och intresse samt 

stödja sitt lärande och utveckling.  Att erbjuda barnen en meningsfull fritids förutsätter 

att fritidspedagogen arbetar aktivt för att få barnen delaktiga i sitt eget lärande, och 

samtidigt se till att de får inflytande över verksamhetens innehåll och utformning (Ibid). 

Enligt skolverket (2018) visar statistiken att antalet elever under de senaste tio åren har 

ökat med 45 procent. Skolinspektionen (2010) konstaterar i sin granskningsrapport att det 

finns brister i kvalitet på fritidshem. Anledningen till detta är stora barngrupper som är 

inskrivna på fritids och låg personal täthet, vilka är viktiga faktorer som negativt påverkar 

kvalitet på verksamheten.    

Holmberg (2011) skriver att de ovannämnda styrdokumenten för fritidshem uttrycker 

tydliga kvalitativa mål att uppnå, vad gäller både kunskaper och värdegrund. Vidare 

resonerar författaren kring fritidspedagogens uppdrag och menar att personalen på 

fritidshem ska ha förmåga att använda sin kompetens i olika sammanhang, med syfte att 

ge barn bästa möjliga förutsättningar för sitt lärande. Därför anser författaren att 

fritidspedagogen behöver ständigt utveckla sin kompetens- särskilt vad gäller utformning 

av aktiviteter, så att barn stöttas i sin kunskapsutveckling på fritids (Ibid). Johansson 

(2011) betonar att lärarens viktigaste roll är att skapa ett gott arbetsklimat för barnen på 

fritids, så att de känner sig trygga och har möjlighet att pröva, tillämpa och utveckla 

kunskap i samspel med andra. 

 När det gäller fritidspedagogik anser Klerfelt & Haglund (2011) att det är ett brett 

begrepp och är svårt att definieras. Vidare menar författaren att begreppet 

fritidspedagogik handlar främst om den pedagogik som genomförs i praktiken på 

fritidshemmet. För att tydliggöra detta beskriver författaren fritidspedagogiken utifrån 

personalens förhållningssätt till barn, vilket är något som utmärker detta begrepp. I den 
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bemärkelsen kan fritidspedagogiken sägas oformulerad, och visar sig i praktisk handling 

istället (Ibid).      

IKT och fritidshemmet 

Fritidshemmet är en verksamhet som kompletterar skolan och erbjuder barnen ett utbud 

av varierade aktiviteter. Syftet med en sådan variation är att främja barnens lärande samt 

stimulera sin kreativa förmåga och utveckling, där deras behov och intresse är en 

utgångspunkt för utformning av verksamhetens innehåll (Skolverket, 2014).  

Enligt skolverkets läroplan är det skolans ansvar ”… att varje elev efter genomgången 

grundskola….kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för 

kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation 

och lärande” (Skolverket 2017, s.13). I kapitel fyra av läroplan för fritidshem står det 

tydligt att användning av digitala verktyg är en central del i undervisningen. Bland annat 

ska barnen på fritidshem få använda sig av digitala verktyg och medier för att 

kommunicera, framställa olika estetiska uttryck samt utforska företeelser och samband i 

natur, teknik och samhälle (Skolverket, 2017).  

I skolinspektionens senaste granskningsrapport om fritidshem konstaterades att 

undervisningen på fritidshem behöver ge barnen möjlighet att använda digitala verktyg i 

större utsträckning (Skolinspektionen, 2018). När det gäller barnens medieanvändning 

visar statens medieråd (2017) i sin rapport en stor ökning i antalet barn i åldersgrupp 5-8 

år, främst vad gäller tillgången till medieteknik samt användning av internet, 

mobiltelefoner och social medier. Det innebär att majoriteten av dagens barn som vistas 

på fritidshem, använder IKT och digitala verktyg i större utsträckning. Det visar sig att 

användning av IKT och digitala verktyg på såväl skolan som på fritidshem utgör en viktig 

del av barnens lärande och utveckling. I den bemärkelsen betonas vikten av att 

implementera IKT i undervisningen med barnen på fritidshem.   

Malmsten & Hedlund (2016) lyfter fram IKT:s roll och plats i fritidshem detta genom att 

sätta ljus på dess möjligheter i relation till barns kompetens- och kunskapsutveckling. 

Vidare menar författaren att IKT på fritidshem är ett kraftigt lärverktyg med stor potential 

och är en del av barns virtuella värld. Vidare menar författaren att användandet av IKT 

på fritidshem erbjuder barnen en värld av kommunikationsmöjligheter, där de får träna 

på sin kreativitet och samarbetsförmåga samt stimulera sin sociala kompetens. För att 

kunna observera hur detta ser ut i praktiken etablerade författaren en aktivitet på fritids 

som kallades för IKT-fritids, vilket var ett tillfälle för att komma till botten med barnens 

virtuella värld. Under aktiviteten fick barnen använda olika digitala verktyg i olika 

sammanhang, så som skapa filmer, programmera och spela spel. En viktig slutsats som 

dras av författaren är att införande av IKT:s aktiviteter på fritidshem har en positiv 

påverkan, särskilt vad gäller barnens socialisation och kommunikation (Ibid).     

Tidigare forskning 

IKT:s roll i undervisningssammanhang 

IKT är ett pedagogiskt lärverktyg med stor potential och har av många forskare ansetts 

som ett användbart redskap med stora möjligheter. Ikolopoulou & Gialamas (2015) 

skriver i sin rapport att IKT inom skola och barnomsorg, såsom dator och dylikt är ett 

verktyg som används för att stödja inlärning, kommunikation, samarbete, kreativitet och 

språkutveckling hos barnen. Med detta menar författaren att IKT har en stor potential i 

relation till barnens lärande och utveckling, vilket bidrar till att skapa innovativa, 

engagerade och materiella inlärningsmöjligheter för dem. Dock visar resultatet att det 
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finns begränsningar för implementering av IKT i undervisningen. Det framkommer att 

tidsbrist, bristfällig IKT-satsning och finansiering samt låg digital kompetens hos både 

lärare och barn är stora begränsningar som utgör hinder för användandet av IKT i skolan.  

Brodin & Lindstrand (2007) skriver att implementering av IKT och digitala verktyg i 

skolans undervisning har med syfte att utveckla elevers kunskapsinhämtning och har 

dessutom en kommunikativ funktion i relation till barnens lärande. Med det menar 

författaren att digitala verktyg är en artefakt, alltså en produkt som underlättar 

kommunikationen mellan människor. Den kommunikation som sker med användning av 

IKT och digitala verktyg har en ömsesidig effekt, det vill säga att det gäller såväl vuxna 

som barn. Detta ställer höga krav hos både läraren och elever att ha en viss kunskap om 

att hantera den moderna tekniken (Ibid). Carlsson (2010) tar upp vikten av barns- och 

ungas kunskap om dagens moderna teknik, särskilt vad gäller dess möjligheter samt vilka 

risker som kan uppstå med detta användande. Till det här betonar författaren att barnens 

kunskap i den bemärkelsen har en allt större betydelse jämfört med vuxnas kunnighet och 

kunskap om den digitala tekniken. En viktig utgångspunkt för det resonemanget är att 

användning av IKT och digitala verktyg är en förutsättning för att kunna skapa ett 

demokratiskt informationssamhälle som i sin tur består av mediekunniga medborgaren. 

Ghavifekr & Rosdy (2015) kom fram till att implementering av IKT i skolans 

undervisning medför ett effektivare lärande jämfört med analoga lärresurser i 

klassrummet, vilket gynnar både läraren och barn. Detta är ett resultat från en kvantitativ 

studie från Malaysia, där 101 läraren deltog i en enkätundersökning. Det framkommer 

även att tillgången till IKT och digitala verktyg i klassrummet är en avgörande faktor för 

att läraren ska kunna lyckas med att etablera en IKT-baserad undervisning inom ramen 

för modernt lärande. En annan fördel med användandet av IKT i skolan är att den ger 

eleverna möjlighet att kommunicera med varandra och bli mer aktiva och delaktiga i 

lektionerna, eftersom de är vana vid att hantera IKT och anser att den är lättare att 

använda. Utöver det visar resultatet att majoriteten av läraren tenderar att använda sig av 

IKT i avsikt att utveckla sin egen digital kompetens, och därmed utnyttja tekniken på ett 

produktivt och effektivt sätt. Dock uttrycker de flesta läraren att brister på tid och teknisk 

support samt brist på digital kompetens hos läraren är stora begränsningar för 

användandet av IKT i skolan.  

 Enligt Schwarz & Stolow (2006) finns det dock stora utmaningar när gäller arbetet med 

IKT och digitala verktyg i dagens fritidshem. Resultatet utav författarens studie visar att 

det råder en rad olika begränsningar som utgör hinder för användandet av IKT på 

fritidshem. Dessa begränsningar är av olika karaktärer och förekommer i olika former. 

Det framkommer i studien att tidsbristen och begränsade resurser samt brist på 

kompetenta personal, är stora begränsningar som lyfts fram i studien. Det framgår även 

att fritidshemmets verksamhet prioriteras bort till följd av de ovan nämnda 

begränsningarna. Brist på digital kompetens, rädsla för att ändra och bristande vilja att 

göra något nytt är bland annat några begränsningar som lyfts fram av författaren i relation 

till implementering av IKT i barnens lärande på fritidshem (Ibid). Ett liknande resultat 

framkommer även i Kiva, Povis & Martinez (2015), vars undersökning visar att det finns 

en tendens hos både lärare och barn att använda IKT i fritidshem. Men samtidigt finns det 

brist på digital kompetens som varierar hos både lärare och barn beroende på olika 

fritidshemmen. Det finns även några olika faktorer som begränsar implementering av IKT 

i undervisning på fritidshem. Den låga nivån i barnens motivation och engagemang, 

oregelbunden närvaro av barn på fritidshem och den begränsade tiden som finns 

tillgänglig för att förbättra lärarens digitala kompetens är bland annat viktiga faktorer, 

förtydligar författaren.  
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En annan studie utav Özdemir (2017) visar i likhet med ovanstående studier att de flesta 

läraren bortser från att använda IKT och digitala verktyg till följd av otillräcklig kunskap 

om att hantera den digitala tekniken i skolans verksamhet. I samma studie framkommer 

det även att brist på tid och hög arbetsbelastning samt brist på resurser, särskilt vad gäller 

avsaknad av anpassningsbara hårdvara och bristande tillgänglighet till internet är stora 

begräsningar som består inom detta område. Samma sak gäller även brist på 

prioriteringar, vilket förhindrar en effektiv integrering av IKT i skolans undervisning. För 

att klara dessa hinder betonar författaren nödvändighet av att förbättra lärarens digitala 

kompetens, så att de använder IKT och digitala verktyg på effektivare sätt.  

IKT och lärande 

Johansson (2011) definierar lärande som ett dynamiskt begrepp som handlar främst om 

att spegla olika relationer och mönster för samvaro i förhållande till specifika situationer 

och miljöer. Detta sker genom samspel mellan vuxna och barn, men också mellan barnen 

själva. Vidare menar författaren att man lär sig i samspel med andra och därmed gör nya 

erfarenheter samt utvecklar sina förmågor på ett omedvetet sätt.  

Säljö (2005) menar att termen lärande förutsätter att man får förståelse för människors 

förmåga att ta till sig kunskaper och färdigheter samt förmåga att samspela med andra i 

relation till olika artefakter. Vidare belyser författaren att dessa kunskaper och färdigheter 

är ett resultat av sociokulturella erfarenheter som i sin tur delas emellan människor. Den 

sekundära socialisationen är även något som lyfts fram av författaren, och menar att skola 

och andra integrerade verksamheten, däribland fritidshem, har fått en allt större betydelse 

för elevers lärande och utveckling. Detta har resulterat i att skola och fritidshem har blivit 

en arena, där barn är kapabel till att utveckla sina förmågor och därmed blir en kulturell 

varelse som behärskar olika slags färdigheter.   

När det gäller lärande i fritidshem beskriver Johansson (2011) att den förekommer i olika 

former, men den utmärks främst av sin informella karaktär och är mindre formaliserat. 

Det innebär att barnen på fritidshem tar till sig kunskap och gör erfarenhet som befästs 

och utprövas genom socialt samspel mellan barn i barngruppen och även mellan vuxna 

och barn. Vidare resonerar författaren kring fritidshem som en plats för informellt 

lärande, där både vuxna och barn är omedvetna om de kunskap som utgörs utifrån sociala 

relationer. Dessa relationer uppfattas i sin tur som naturliga inslag i vardagen. Med det 

menar författaren att lärande i fritidshem är integrerat i de vardagliga aktiviteterna och 

upplevelser som äger rum där, bland annat genom att spela datorspel eller delta i en 

fotbollsmatch. Utifrån detta understryker Johansson (2011) att lärande i fritidshem sker 

genom att observera och imitera vad andra gör och hur de förhåller sig till sin omgivning. 

Dunkels (2012) menar att det sker en hel del lärande när barn använder datorer och andra 

digitala verktyg, men problematiken är att vuxna inte uppfattar det som lärande och anses 

som tidsfördriv istället.    

Jensen (2011) menar att frivillighet är en viktig aspekt av informellt lärande på fritidshem. 

På så sätt får eleverna på fritids synas och höras och därmed blir delaktiga i sitt eget 

lärande. Vidare belyser författaren att lärande på fritidshem kan beskrivas som spontant, 

procedurellt och implicit, där barnens behov och intresse står i centrum. Med det menar 

författaren att procedurellt lärande handlar om hur ett barn kan göra vissa saker på fritids, 

så som använda dator. Medan implicit lärande utmärks av att barn är omedveten om vad 

hen lär sig under en viss aktivitet.   

Lärande och utbildning och dess betydelse för individ och samhälle är en relevant fråga 

för att kunna förstå hur fritidspedagogik fungerar i praktiken, men också för att kunna 

identifiera och granska innehållet i relation till lärande i fritidshemsverksamhet. Utifrån 
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ett sociokulturellt perspektiv på lärande framhåller Säljö (2014) vikten av att få inblick i 

hur sociala och kulturella mönster som har utvecklats under en viss tidsperiod, påverkar 

vår syn av att se och värdera kunskap och lärande. Detta har sitt ursprung i Vygotskijs 

teori och idéer kring individens lärande och utveckling, där han ansåg att lärande är en 

aspekt av all mänsklig verksamhet. Med det som utgångspunkt skriver Säljö (2014) att 

lärande i skolan är en produkt av interaktion mellan barnen i olika sociala situationer, 

Vilket i sin tur ger dem möjlighet att använda sig av sina förmågor i framtiden. Det 

innebär att lärande i fritidshem sker genom socialt samspel med andra, där barnens 

inlärningspotential är avgörande för sitt lärande och utvecklande.  

Den proximala utvecklingszonen är ett annat begrepp som ingår i Vygotskijs teori, och 

som beskrivs av Säljö (2014) som ett dynamiskt sätt att se på individens lärande och 

utveckling. Denna utvecklingszon äger rum i avståndet mellan vad individen kan prestera 

ensam, och vad hon kan prestera under en vuxens ledning eller i samarbete med andra 

mer kunniga kamrater. Detta är något som författaren är kritisk till, där han anser att 

utvecklingszon förutsätter att få stöd från en mer kompetent person. Här betonar 

författaren att anpassning till de färdigheter som barn behärskar är ett krav för att lärandet 

ska ske och ta till sig kunskaper (Ibid). Vidare belyser Säljö (2014) att människors 

utveckling sker kontinuerligt och i samspel med andra, där appropriering av kunskaper är 

avgörande faktor.   

Säljö (2005) lyfter fram begreppet ”mediering” som ingår i Vygotskijs teori, och menar 

att det handlar om hur man tar till sig kunskap och samspelar med andra utav de 

sociokulturella redskap som finns tillgängliga i dagens samhälle. Dessa redskap/ verktyg 

kallas för medierade redskap som i sin tur kan vara språkliga, intellektuella eller fysiska. 

Författaren belyser den sistnämnda kategorin eller fysiska redskap och förtydligar att de 

kallas för artefakter, det vill säga redskap som tillverkades av människor.  De artefakterna 

är centrala och spelar i sin tur en viktig roll för kommunikation mellan individer. IKT och 

digitala verktyg är också fysiska redskap/artefakter och fungerar även som medierande 

redskap. Här betonar författaren att behärskande av förmåga att använda dessa redskap är 

avgörande för barns lärande och utveckling, där interaktion mellan kropp och hjärna är 

centralt. Vidare hänvisar Säljö (2005) till Vygotskij och menar att språket vid 

användandet av artefakter liksom dator, fungerar som ett kommunikativt redskap i 

relation till andra (inter-mentalt) och därefter den används som resurs för att tänka (intra-

mentalt).  

Inom samma ram menar Säljö (2005) att kommunikation är en avgörande faktor för 

meningsskapande i relation till kunskaper, så att de båda kompletterar och påverkar 

varandra. På så vis kan eleverna behärska och utveckla sina intellektuella förmågor och 

färdigheter, vilket i sin tur medför en hållbar utveckling som är en viktig del av 

utbildningen. Det betyder att IKT och digitala verktyg fungerar också som kulturella 

redskap på fritidshem, vars användande ger barn möjlighet att lära sig och utvecklas så 

småningom. Detta sker genom att barnen kommunicerar med sina kamrater samt genom 

att samarbeta och ta hjälp av varandras kunskaper när de använder IKT och digitala 

verktyg på fritids.      

Med utgång från litteraturen och analys av resultatet utifrån tidigare forskning kan man 

konstatera att implementeringen av IKT i fritidshemmets undervisning för med sig många 

möjligheter, men samtidigt råder det svårigheter som begränsar användandet av IKT i 

verksamheten. Hur skall denna problematik förklaras och förstås är en viktig fråga som 

kommer att tas upp i denna undersökning. 
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Metod 

I detta avsnitt beskrivs vilken metod som används i undersökningen samt vilken 

relevans den har för denna studie. Urvalet av intervjurespondenter och hur samtliga 

intervjuer genomfördes tas även upp i metoddelen. Slutligen presenteras etiska 

överväganden som följdes inför datainsamling och rekrytering av respondenter.     

 

Val av metod  

Metoden i denna studie grundar sig på en kvalitativ ansats, där datainsamlingen har skett 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Anledningen till detta är att en kvalitativ metod 

passar bra till studiens syfte och möjliggör dessutom besvarande av frågeställningar.  

Olsson & Sörensen (2011) menar att syftet med en kvalitativ forskning är att karaktärisera 

något genom att sätta ljus på en viss företeelse i en situation eller händelse, där individuell 

tolkning och bearbetning av resultatet ligger till grund för en kvalitativ forskning. Inom 

kvalitativ forskning är det centralt att söka kategorier, beskrivningar eller modeller som 

beskriver ett visst fenomen i omvärlden. Med detta menas att kvalitativ forskning handlar 

främst om att söka information om egenskaper utifrån deltagarnas upplevelse kring ett 

visst fenomen och vad som kännetecknar detta fenomen (Ibid). Eftersom syftet med denna 

studie är att undersöka fritidspedagogers uppfattningar om möjligheter respektive 

svårigheter med att arbeta med IKT i fritidshem, så motiveras valet till en kvalitativ 

metod. 

Intervjuer är en av de vanligaste insamlingsmetoderna som hör till kvalitativ metod. En 

fördel med kvalitativ intervju är att man har möjlighet att bygga upp ett begripligt 

resonemang genom en sekvens av frågor och svar som hänger ihop i ett sammanhang. 

Vid planering av en kvalitativ forskningsintervju är det viktigt att forskaren tänker igenom 

tre huvudsakliga faser i undersökningen. Dessa är: vad, varför och hur (Olsson & 

Sörensen 2011; Bryman 2011). En semisstrukturerad intervju kännetecknas av sin 

flexibilitet, där forskaren har möjlighet att använda en lista av huvudfrågor över teman i 

form av intervjuguide och i en viss ordningsföljd. Men samtidigt finns det stort utrymme 

för intervjupersonen att ställa upp följdfrågor och har dessutom frihet att utforma svaren 

på sitt eget sätt beroende på vad som sägs under intervjun. På så sätt kan fokus i 

undersökningen anpassas efter specifika frågeställningar och därmed ta upp viktiga tankar 

som anses vara relevanta för just de frågeställningarna.  

Ett annat syfte med att forskaren använder sig av en semistrukturerad intervju är att ha 

detaljerade och innehållsrika svar, vilket är betydelsefullt och nödvändigt för studiens 

syfte (Bryman, 2011). Genom att använda sig av en fast strukturerad intervjuguide blir 

det lättare för forskaren att säkerställa att de intervjuade tolkar frågorna på ett likartat sätt. 

En viktig sak som forskaren ska ta hänsyn till är att frågorna formuleras på ett sätt att de 

täcker i området som undersöks. Därför är det avgörande att intervjuguiden innehåller 

frågor som underlättar svar på undersökningens frågeställningar (Olsson & Sörensen 

2011; Bryman 2011). Med utgång från detta har jag använt mig av en fast strukturerad 

intervjuguide som används som grundmall inför intervjutillfällena. Frågorna i 

intervjuguiden har formulerats utifrån studiens syfte och frågeställningar, där fokus har 

lagts på fritidspedagogers uppfattningar om möjligheter respektive svårigheter med att 

använda IKT och digitala verktyg i fritidshem (se bilaga 2).  
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Urval  

Syftet och frågeställningar i denna studie är inriktade mot att undersöka hur 

fritidspedagoger uppfattar möjligheter och svårigheter med att använda IKT i 

fritidshemmets verksamhet. Utifrån detta föll valet på yrkesverksamma fritidspedagoger 

som arbetar aktivt med IKT och digitala verktyg på olika fritidshem. Avsikten med detta 

har varit att intervjua utbildade och erfarna fritidspedagoger som kan dela med sig olika 

erfarenheter och tankar kring möjligheter respektive svårigheter med användandet av IKT 

och digitala verktyg på fritidshem. På så vis kan man ha aktuell, utförlig och relevant 

information som underlättar svar till frågeställningar. Till det har ett icke-sannolikt urval 

använts, det vill säga att urvalet av respondenter varken är slumpmässigt eller 

randomiserat (Bryman, 2011). Urvalet i denna studie kan även sägas blandat, där en 

kombination av både bekvämlighets- och målstyrt urval har valts inför intervjuerna. 

Anledningen till detta har varit att jag har tidigare haft kontakt med respondenterna under 

flera tillfällen, men samtidigt har jag tagit hänsyn till att intervjupersonerna är relevanta 

för forskningsfrågor. 

Olsson & Sörensen (2011) understryker att det är av stor vikt att skilja mellan informant 

och respondent inom kvalitativ forskning. Med det menar författaren att informanten 

fungerar som extra observatör/informatör, som i sin tur kan sägas som en informativ källa 

för olika aspekter av det som undersöks i forskningen. Medan respondenten har en mer 

specificerad roll detta genom att ge mer information om individs egna känslor, åsikter 

och uppfattningar i relation till en viss företeelse eller situation.  

I denna undersökning kan de intervjuade personerna beskrivas mer som respondenter 

eftersom de är delaktiga i det pedagogiska arbetet med IKT och digitala verktyg som 

pågår på sina arbetsplatser. Bryman (2011) menar att det är viktigt att forskaren är bekant 

med den miljö, där intervjupersonen arbetar och är engagerad i de aktiviteter som 

omfattas av undersökningen. Detta i sin tur underlättar arbetet med att tolka och förstå 

det som sägs under intervjun. Likaså betonar Olsson & Sörensen (2011) vikten av att 

forskaren skapar en samarbetsvillig miljö där intervjupersonen ska få känna sig viktig. 

Ett sådant tillvägagångssätt gör det möjligt att få så bra upplysningar som möjligt.   

De respondenter som har intervjuats består av totalt fem fritidspedagoger/fritidsläraren 

som arbetar på fyra olika fritidshem inom samma kommun, varav två är män och tre är 

kvinnor. Åldersgrupperna på respondenter varierar mellan 28-64 år, där var och en av 

dem har olika erfarenheter inom fältet beroende på hur lång tid de har varit verksamma 

på fritidshem. Respondent 1 arbetar på en kommunal skola och är ansvarig för 

fritidshemmets verksamhet. Medan respondent 2 och 3 arbetar på en annan av 

kommunens grundskolor, men är ansvariga för två olika avdelningar på fritidshem. 

Respondent 4 är verksam på ett annat fritidshem som är integrerad med en annan skola 

som ligger i samma kommun. Respondent 5 arbetar på en fjärde skola och är ansvarig för 

det pedagogiska arbetet som bedrivs på fritidshem.    

Genomförande 

Intervjuerna ägde rum i en kommun i Mellansverige. Inför rekrytering av respondenter 

använde jag mig av den sociala plattformen Facebook. Till en början publicerade jag ett 

inlägg i två Facebookgrupper som kräver godkännande för medlemskap och som jag är 

medlem i. Avsikten med detta var att hitta personer som arbetar aktivt med IKT och 

digitala verktyg på fritidshem i den kommun där jag bor.  

I inlägget stod det att jag efterlyser flera fritidspedagoger som arbetar aktivt med IKT på 

fritidshem och som kan tänka sig ställa upp på intervju och svara på några frågor rörande 
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detta område. En person som var bosatt i samma kommun visade intresse och var villig 

att ställa upp på intervju. Efter det kontaktades några fritidspedagoger som jag redan 

känner där vi arbetade tillsammans vid flera tillfällen under mitt vikariatarbete. Kontakten 

skedde både via telefon och genom personligt besök. Då valdes ytterligare fyra personer 

som gärna ville delta i undersökningen och dela med sig av sina tankar och erfarenheter 

kring IKT i fritidshem. Efter det berättade jag mer om intervjutillfälle och hur det skulle 

gå till. Därmed kom vi överens om vilken dag och tid som skulle passa för respektive 

respondenterna beroende på deras schema och arbetstider. En av respondenterna önskade 

få frågorna i förväg och ville vara så förbered som möjligt inför intervjutillfället. Sista 

steget i förberedelsefasen var att samtliga respondenter fick ett samtyckesbrev, där de 

blev informerade bland annat om anonymitet och sekretess samt villkor som gäller för 

sitt deltagande.  

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide som bestod av en sekvens av frågor rörande 

området som undersöks och som är relevanta för undersökningens syfte och 

frågeställningar. Intervjuguiden indelades i fyra successiva delar: Bakgrundsfrågor, 

inledande frågor gällande IKT i allmänt, frågor med fokus på svårigheter som kan 

inträffas inom samma område samt frågor rörande olika möjligheter med IKT. I 

intervjuguiden har jag även lämnat utrymme för uppföljningsfrågor beroende på vad 

respondenter svarar under intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes vid fem olika 

tillfällen och ägde rum i en lugn och ostörd miljö, vilket är viktigt för bearbetningsprocess 

(Bryman, 2011).  

Under samtliga intervjutillfällen användes även tystnad och tolkande frågor. Syftet med 

detta var att ge respondenterna möjlighet att reflektera över sitt svar och förtydliga olika 

synpunkter. Inför insamling av data spelades alla intervjuer in med hjälp av 

mobiltelefonen. Därefter transkriberades ordagrant allt som sades under varje 

intervjutillfälle. Det insamlade materialet dokumenterades och antecknades digitalt på 

egen dator. Inom samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att spela in och 

transkribera intervjun, vilket är avgörande för att kunna fånga respondenternas ordalag 

och uttryckssätt (Ibid). 

Efter att samtliga intervjuer transkriberades och sammanställdes fortsatte arbetet med att 

analysera det insamlade materialet. Analysprocessen inleddes med att identifiera likheter 

och skillnader i respondenternas svar. Avsikten med detta var att hitta mönster och 

kategorisera materialet i övergripande teman, vilket i sin tur underlättar analysen av data. 

Efter det bröt temana ner där tillhörande subkategorier skapades, med utgång från 

respondenternas svar samt studiens syfte och frågeställningar.   

Etiska överväganden 

Intervjuerna i denna studie har genomförts i enlighet med vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt dessa 

riktlinjer är det forskarens plikt att informera deltagarna om undersöknings syfte och vilka 

villkor som gäller i studien. Det är även ett krav att informera respondenter om att det är 

frivilligt att delta i studien och att man kan avbryta sitt deltagande när som helst och utan 

förklaring. Ett annat krav som måste följas inom samhällsvetenskaplig forskning är att 

deltagaren har fullmakt över att bestämma över sin medverkan i forskningen. 

Tystnadsplikt gällande uppgifter som samlas in angående deltagaren och anonymitet 

måste också respekteras av forskaren. Den sista riktlinjen är nyttjandekravet där 

forskarens plikt är att inte använda de sammanställda uppgifterna för kommersiellt bruk 
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eller andra icke-vetenskapliga syften. Med andra ord får samtliga data endast användas i 

studiens syfte som genomförs (Ibid). 

Inför datainsamlingen och rekrytering av respondenter utformades ett samtyckesbrev, 

med utgång från ovannämnda riktlinjer. Samtliga respondenter informerades om att de 

material och uppgifter som skulle användas kommer att bevaras och behandlas 

konfidentiellt. Det stod även i brevet att inget namn eller information rörande 

respondenter eller skola där de arbetar kommer att nämnas eller avslöjas. 

Respondenternas frivillighet att delta i studien angavs också i brevet. Slutligen fick 

samtliga respondenter information om att all material kommer att samlas in och 

analyseras i studiesyfte (se bilaga 1).  

Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet som har utformats ur intervjuerna. Resultatet i denna 

undersökning är baserat på det sammanställda materialet som har bearbetats utifrån en 

tematisering av respondenternas svar. Till detta har två övergripande kategorier med 

tillhörande subkategorier skapats. Syftet med detta har varit att belysa 

fritidspedagogernas uppfattningar om möjligheter respektive svårigheter med IKT i 

fritidshem. 

Svårigheter 

Under denna rubrik redovisas det vad respondenterna resonerat kring aktuella svårigheter 

som begränsar användandet av IKT och digitala verktyg i fritidshem. 

 

Brist på tid och låg personaltäthet 

Med detta menas att majoriteten av respondenterna uttrycker att tiden utgör ett stort hinder 

för det pedagogiska arbetet med IKT och digitala verktyg på fritidshem. Anledningen till 

detta är det stora antalet barn som är inskrivna på fritidshem, vilket försvårar hanteringen 

av IKT och digitala verktyg. Detta är något som alla respondenter ger uttryck för: 

 ”Vi har så stora barngrupper så det är så svårt att hinna med alla barn. det är svårt att 

hinna få ut, vi vill att alla ska prova på, och veta vad det är. Men det är svårt när man 

har så många barn. […]Man skulle vilja ta en grupp och gå undan med, men det är svårt 

när man har mycket vikarier till exempel som inte känner barngruppen, det är för många 

barn.” (respondent 2)  

De flesta respondenter beskriver att de har hög arbetsbelastning och det är svårt för dem 

att utföra sina arbetsuppgifter och hinna med allt på fritids. Konsekvenserna till detta är 

att tiden som är utsatt för att arbeta med IKT och digitala verktyg blir alltmer begränsad. 

Flera av respondenterna talar även om att brist på personal är en annan faktor som 

begränsar användandet av IKT och digitala verktyg på fritidshem. Det tyder att 

fritidshemsverksamhet prioriteras bort när det gäller personaltäthet jämfört med på 

skolan. 

”Alltså, vi har så mycket elever, vi har så få personal, och vi har så otroligt mycket saker 

som vi ska göra. Så att tiden är den stora begränsningen. Ja tiden räcker inte till och vi 

är ju i jämförelsevis få när det gäller fritidshem om man jämför med skolan. I skolan är 

man nästan alltid två, en lärare och en fritidspedagog i klassrummet. På fritidshemmet 

så är man ju snarare en och något mindre på samma klass eller grupp storlek.” 

(respondent 1) 
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En av respondenterna belyser vikten av att samarbeta med skolan för att kunna undvika 

begränsningar med att använda IKT och digitala verktyg på fritidshem, särskilt vad gäller 

hanteringen av stora barngrupper och bristande tid. Till det här anser hon att 

fritidspedagoger behöver samarbeta med skolan i större utsträckning, med avsikt att få tid 

till att arbeta med IKT på fritidshem, där alla elever ges tillfälle att använda digitala 

verktyg. 

”Men också att vi har begränsad tid på fritids om man inte samarbetar med skolan 

[…]Och tidsbrist, men vi jobbar jätte mycket med att få den här röda tråden och 

samarbeta med skolan och elevens hela dag.” (respondent 5) 

Ekonomiska begränsningar- IKT i fritidshem inte prioriteras 

I samband med tidsbrist och begränsande personalresurser, så finns det även ekonomiska 

faktorer som begränsar användandet av IKT och digitala verktyg på fritidshem. Många 

av respondenter var överens om att bristande tillgång till IKT på fritidshem är en viktig 

begränsning som måste lyftas. Nästan alla respondenter har en gemensam uppfattning om 

att tillgång till IKT och digitala verktyg är en förutsättning för det pedagogiska arbetet i 

fritidshem.  

De flesta respondenter uttrycker en önskan om en utökad tillgång till digitala verktyg på 

deras fritids. Det framkommer att antalet datorer och surfplattor som finns tillgängliga 

varierar på olika fritidshem, men de är otillräckliga. Det beskrivs av flera respondenter 

att det inte finns nog med digitala verktyg och applikationer på fritidshem så att det inte 

räcker för alla barn. De menar att detta i sin tur leder till att IKT och digitala verktyg 

används i lägre grad och på ett mindre effektivt sätt. 

”[…] men nummer ett är tillgång till att kunna använda digitala verktyg. Men självklart 

tillgången till digitala verktyg är den största svårigheten” (respondent 5) 

”Sen vilka appar som vi får tillgång till, vi har inte fri tillgång till att ladda ner vilka 

appar som helst, utan det måste gå via kommunen eller vad det nu är. […] ekonomiska 

är det nog, jag tänker att det skulle vara bra om vi hade flera Ipads så att fler barn fick 

liksom tillgång till. Så att man har möjlighet att använda dem på ett annat sätt.” 

(respondent 3) 

Vidare uttrycker en av respondenterna en frustration över att fritidshemmet inte 

prioriteras när det gäller den finansiella satsningen för IKT inom verksamheten. Det tyder 

att fritidshemsverksamhet läggs ner till förmån för skolan. Hon belyser att trots behovet 

av att köpa nya material och verktyg på fritidshem, så är det främst skolan som har bättre 

förutsättningar. Detta är ytterligare en barriär som ineffektiviserar det pedagogiska arbetet 

med att implementera IKT och digitala verktyg i undervisningen på fritidshem.   

”[…] självklart så finns det en budget på varje åk när man ska köpa in material, så är 

det absolut. Men sen är det också att ofta när man köper in så tänker man skola och inte 

fritids, tyvärr. […]Fritids är en verksamhet som har blivit åsidosatt under många år. Och 

det är viktigt att man har en tydlig ledning med en rektor som driver fritids.”     

(respondent 5)  

Bristande digital kompetens- kunniga barn kontra mindre kunniga lärare 

 Med detta menas att flera respondenter anser att lärarens digitala kompetens är av stor 

vikt och är dessutom avgörande för att kunna hantera IKT och digitala verktyg på deras 

fritids. Dock beskriver de att sina kunskaper rörande detta område anses vara otillräckligt, 

vilket varierar från en personal till en annan. Detta i sin tur påverkar negativt hela 

arbetslaget och har dessutom en smittande effekt, belyser en av respondenterna. Flera av 
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respondenterna menar att bristande digital kompetens är en annan begränsning som utgör 

hinder för det pedagogiska arbetet i fritidshem, särskilt vad gäller implementeringen av 

IKT i sin undervisning.  

”Säg att man har oändligt med datorer och oändligt med ipads man har råd att köpa in 

vilka program eller mjukvara man vill, då finns det fortfarande en begränsning i 

personalens kompetens, även om jag är duktig på många av dem delar som vi jobbar med 

här på fritidshemmet när det gäller IT så ser det inte likadant ut i hela personalgruppen 

[…]Personalens kompetens kan vara en flaskhals, det kan vara någonting som begränsar 

i vilken uträckning man kan jobba med IT och rent vilka fysiska verktyg har vi på skolan” 

(respondent 4) 

Flera respondenter upplever att de har låg digital kompetens under sin undervisning med 

barnen. Med detta menas att dagens barn har stort intresse för tekniken som i sin tur utgör 

en stor del av sin vardag. De menar att dagens barn anses vara digitalt aktiva och mer 

kunniga. Respondenterna beskriver att barnens kompetenspotential med att hantera IKT 

och digitala verktyg anses vara bättre, jämfört med vad respondenterna själva kan om 

IKT. De poängterar att detta ställer högre krav på alla som arbetar med IKT på fritidshem, 

att öka sin kunskap inom detta område. Respondenterna belyser att på så vis kan man 

finna en jämvikt mellan fritidspedagogernas aktuella kompetens och barnens behov av att 

lära sig mer om IKT och digitaliseringen.  

”Jag är inte jätteduktig på teknik och sådant och det tror jag inte att dem jag arbetar med 

är det heller så därför skulle vi behöva få mer kunskap för att kunna lära ut mer till 

barnen också. För ibland vet barnen till och med mer än vad vi vet liksom. Men det är 

också bra då kan de lära oss också förstås, men det är ju vi som ska lära dem är det 

tänkt.” (respondent 3) 

”För barn är så otroligt duktiga och smarta och sitter ju med sådant här hemma ganska 

mycket […] För barnen kan ju ofta mer än vad jag kan.” (respondent 2) 

Däremot uttrycker en fritidspedagog att dagens barn inte uppfyller kunskapskraven som 

behövs för att kunna hantera framtidens utmaningar. Han menar att IKT och digitala 

verktyg, såsom datorer används oftast av barnen för nöjeskull. Det tyder att barnens 

digitala kompetens anses vara bristande och behöver därmed stärkas. Detta kräver ett 

pedagogiskt syfte med att implementera IKT i undervisning med barnen på fritids. Därför 

är det nödvändigt för barnen på fritids att utveckla sin digitala kompetens genom att få 

förståelse för hur digitaliseringen fungerar i praktiken. Utifrån ett sådant medvetet 

förhållningssätt kan fritidspedagogerna ge barn bättre förutsättningar så att de kan hantera 

den snabba teknikutvecklingen.    

”Dem spelar så mycket och dem spelar så bra men dem behöver utifrån min synvinkel 

förstå hur programmering går till för att kunna utveckla egna spel, snart kommer 

självkörande bilar, vi har telefoner som idag är betydligt kraftfullare än vad min 

hemdator var, alltså datamaskinerna fördubblar sin kraft sin allt det här vartannat år 

[…]Och då behöver man också i framtiden förstå ja, vad är programmering, hur gör man 

det?” (respondent 1) 
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Möjligheter 

Under denna rubrik redovisas det vad respondenterna resonerat kring olika möjligheter 

som IKT och digitala verktyg erbjuder dem i sin undervisning på fritidshem. 

 

Tillgång till IKT och digitala verktyg i fritidshemmet 

Samtliga respondenter uttrycker att de har tillgång till IKT och digitala verktyg, men det 

varierar mellan olika fritidshem. I samband med detta beskriver respondenterna att de 

använder IKT och digitala verktyg på olika sätt och i olika utsträckning. Ipads är bland 

annat ett IKT-verktyg som alla fritidshem har tillgång till. Dock antalet ipads som finns 

tillgängliga skiljer sig mellan olika fritidshem. På ett fritidshem finns det tjugo ipads som 

används av alla elever i både låg- och mellanstadiet. Personalen som arbetar på samma 

fritids har varsin ipad. Medan andra fritidshem har jämförelsevis mer ipads, där både 

lärare och elever har tillgång till.  

”[…] Ipads, datorer. Det är egentligen det som jag kommer på just såhär på rak arm 

[…]De digitala resurserna är det någon som skulle behöva det så har vi tillgång till 

plattor och datorer.”(respondent 1) 

På ett annat fritidshem finns även möjlighet att låna in ipads och datorer från skolan. Två 

av respondenterna anser att de datorerna som finns tillgängliga på deras fritids är få och 

räcker inte för alla barn. Men samtidigt menar de att detta hinder kommer att klaras 

eftersom några datorer kommer att skaffas inför nästa termin. Annan slags av IKT och 

digitala verktyg som nämns även av respondenterna är bland annat telefoner och 

projektorer. 

”Så när vi har sådana här IKT perioder när vi kör till exempel digitalt skapande eller vi 

har programmering så då blir det extra mycket att vi lånar in datorer eller paddan och 

kör.” (respondent 4) 

När det kommer till tillgänglighet av applikationer och datorprogram som används, råder 

det en variation mellan olika fritidshem. Samtliga respondenter upplever möjlighet med 

att använda olika slags applikationer och datorprogram som finns tillgängliga på deras 

fritids. Dock en av respondenterna uttrycker att skolan erbjuder en större variation av 

pedagogiska applikationer jämfört med på fritidshem. 

”Telefoner, Ipad och datorer […] Ja vi har dem verktygen och använder dem i vardagen, 

varje dag i verksamheten […]Skoltid, då har vi massor med appar vi jobbar med 

(respondent 5) 

 IKT:s användningsområden-ett brett utbud av aktiviteter    

Samtliga respondenter uttrycker att de jobbar aktivt med programmering och menar att 

den är ett fokusområde på deras fritids. De nämner olika slags applikationer och 

datorprogram som används för programmering på fritids. Två av respondenterna 

beskriver att de arbetar med programmering tillsammans med barnen genom att använda 

sig av ipad som IKT-verktyg. Bland annat nämner de Scratch junior, Light hour och Lego 

fix the factory samt praktisk programmering med barnroboten Bee-Bot.   

På ett annat fritidshem beskriver en av respondenterna att programmering är ett 

användningsområde som prioriteras och utgör en stor del av det dagliga arbetet på 

fritidshem. Hon menar att barnen på fritids arbetar aktivt med teoretisk programmering 

genom att titta på programserien Programmera mera samt de praktiserar detta med hjälp 

av appstyrd robotbollen sphero. Vidare förklarar hon att sphero har olika funktioner, där 
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barnen kan bland annat programmera en robot och samtidigt köra banor eller spela en 

bowling match. Hon belyser att sphero används av barnen på ett roligt och lärorikt sätt. 

En annan pedagog beskriver att de arbetar med programmering med hjälp av den digitala 

plattformen code.org som finns tillgänglig på internet. Han förklarar att denna plattform 

erbjuder barnen ett stort utbud av inspirationsfilmer och guider gällande kodning av 

datorspel. 

Förutom programmering, lyfter respondenterna andra användningsområden av IKT och 

digitala verktyg på fritidshem. Att titta på filmer, spela spel, lyssna på musik och arbeta 

med digitalt filmskapande med appen Imovie och Green Screen är bland annat några 

exempel på IKT-baserade aktiviteter som genomförs på olika fritidshem. En av 

respondenterna beskriver att de arbetar även med nätetik och kärleksmobbning på nätet, 

där syftet är att skydda barnen mot näthatet och kränkningar via sociala medier. Det finns 

även möjlighet att skapa digitalfrågesport för barnen på fritids, belyser en respondent. 

Han nämner den digitala plattformen kahoot därigenom kan man skapa ett valfritt antal 

frågor med olika svarsalternativ och med hjälp av dator.  

På ett annat fritidshem används IKT även för rörelseglädje, där barnen kan dansa till det 

populära tv-spelet Just Dance som finns tillgänglig på Youtube. Två respondenter 

beskriver att de arbetar med IKT med fokus på barnens matematiska färdigheter, där 

barnen kan bland annat möta varandra på schack samt spela olika slags mattespel som 

finns installerade på ipads. En pedagog beskriver att hon implementerar IKT och digitala 

verktyg i sin undervisning på fritids för att stötta elever i behov av särskilt stöd. Hon 

förklarar att ipads används bland annat som extra anpassning för barnen med autism.  

Pedagogiska värden med IKT  

Samtliga respondenter är överens om att användandet av IKT i fritidshem gör skillnad 

och har dessutom en positiv effekt, särskilt vad gäller lärarens undervisning och barnens 

lärande. Flera pedagoger nämner bland annat att IKT är ett kraftfullt lärverktyg som 

underlättar undervisningen för barn på ett effektivt sätt.  De menar att den moderna 

tekniken har stor potential och att den är en viktig del av barnens liv, vilket gör att den 

kan lätt fånga deras intresse och skapa nyfikenhet hos dem på olika sätt.  

”Det finns otroligt mycket vinster, dels att eleverna är redan otroligt duktiga och det är 

lättare att undervisa […] Och när jag undervisar så fångar det alla elever, teknik är ju 

fantastiskt.” (respondent 5)     

En respondent belyser att IKT och digitala verktyg erbjuder en värld av möjligheter och 

upplever det som pedagogiskt värdefullt. Han menar att man inte kan bortse från att 

implementera IKT i undervisningen med barnen på fritids. Det tyder att användandet av 

IKT och digitala verktyg är nödvändigt för det pedagogiska arbetet som bedrivs på 

fritidshem.  

”[…] hade vi plockat bort dem digitala verktygen, då hade det varit svårt att jobba. Då 

hade jag jobbat på ett helt annat sätt och det hade känt som en ganska grov återgång till 

någonting sämre skulle jag säga.” (respondent 4)  

Flera respondenter anser även att det är väsentligt i undervisningen att utgå från barnens 

behov och intresse. På så vis kan man ta tillvara på de möjligheter som IKT och digitala 

verktyg erbjuder på fritidshem. De menar att ett sådant förhållningssätt är en förutsättning 

för att effektivisera användandet av IKT och digitala verktyg på fritidshem. En pedagog 

belyser att införandet av IKT i undervisning bidrar till att motivera barnen genom att 

erbjuda dem en variation av aktiviteter som stärker sin digitala kompetens. På så vis 
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erbjuds barnen en meningsfull fritid när de arbetar med IKT på fritidshem, vilket 

resulterar i att barnen upplever detta som roligt, stimulerande och utvecklande. 

”Vi på fritidshemmet har en stor möjlighet att vara en utjämnare att göra så att alla får 

en chans att testa på oavsett hur man har det hemma. […]Så därför har vi goda 

möjligheter på fritidshemmet att träna in sådant, lyfta dem som ligger lägst när det gäller 

den här kompetensen. Det är väldigt roligt.” (respondent 4) 

Ett par respondenter belyser att ett annat värde med IKT är att den ger barn möjlighet att 

få förståelse för hur digitalisering fungerar i praktiken. De menar att detta förutsätter att 

man utgår från ett pedagogiskt förhållningssätt i sitt arbete med IKT på fritidshem. På så 

vis får barnen inblick i IKT och dess möjligheter och samtidigt utvecklar sina digitala 

färdigheter, vilket krävs för att kunna möta framtidens behov. En pedagog ger ett 

belysande exempel till detta och menar att programmering är ett viktigt 

användningsområde som kommer att ta över framtiden, vilket ställer krav på dagens barn 

att ha kunskap om dess olika möjligheter.  

”man behöver kanske inte programmera, men du behöver kunna förstå vad finns det för 

möjligheter.” (respondent 1)   

Samtliga respondenter upplever att IKT och digitala verktyg är en viktig del av barnens 

lärande och utveckling. Flera pedagoger menar att IKT är ett lärverktyg som har en positiv 

påverkan i relation till barnens kunskapsinhämtning på fritidshem, där barnen lär sig på 

olika sätt. Två pedagoger ser ett pedagogiskt värde med IKT i fritidshem, och menar att 

kollegialt lärande är något som mest utmärker barnens användande av IKT på fritidshem. 

De belyser att barnen samarbetar med varandra i större utsträckning under genomförande 

av IKT-baserade aktiviteter på fritids, vilket är en viktig aspekt av sitt lärande. 

”[…]dem får sitta två och två med en Ipad för vi har inte så många. Och då hjälper dem 

varandra. Dem är otroligt bra på att hjälpa varandra och ställa upp för varandra. Det 

känns jätteskönt.” (respondent 2)  

En pedagog belyser att användandet av IKT och digitala verktyg främjar barnens lärande 

på flera olika sätt. Hon förklarar att IKT-verktyg fungerar bland annat som stimulans för 

barnens kreativa förmåga, vilket är avgörande för sitt lärande och utveckling. Utöver det 

utvecklar barnen sin kognitiva förmåga när de arbetar med IKT och digitala verktyg på 

ett interaktivt sätt, belyser en annan pedagog.  

Flera respondenter lyfter vikten av den kommunikativa aspekten av barnens lärande i 

relation till IKT och digitala verktyg i fritidshem. De menar att barnen interagerar med 

varandra när de arbetar med IKT-verktyg, vilket anses vara en drivkraft för social 

gemenskap och relationer i barngruppen. Det beskrivs av flera pedagoger att IKT ger 

barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till socialt samspel, där de lär sig och utvecklas 

genom att ta del av varandras kunskaper. En annan pedagog belyser att lärandet sker 

genom samtalen som bygger på barnens ifrågasättande under genomförande av IKT-

aktiviteter.  

”När man, i rollspels sammanhang, jag tänker att det vi tränar på är ju gruppdynamik 

och det är att sitta och titta på varandra och se, alltså kommunikation, att vinna att 

förlora. Lagkänsla, muntligt uttryck, historieberättande, beslutsfattande, vi tränar på så 

otroligt mycket av de grundläggande färdigheter skulle jag säga.” (respondent 1) 

”Framförallt diskutera, du har gjort det här och hur gör du då? Alltså att man hela 

tiden har ett samtal med eleverna där man kan dela med sig och lära av varandra.” 

(respondent 5) 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Samtliga pedagoger i denna undersökning upplever olika begränsningar i sitt arbete med 

IKT och digitala verktyg på fritidshem. De beskriver att de har för stora barngrupper, 

vilket resulterar i att tiden inte räcker till för att kunna använda IKT inom verksamheten. 

Detta stämmer överens med vad litteraturen säger om att tidsbrist är en viktig faktor som 

begränsar användandet av IKT och digitala verktyg inom olika verksamheten på skola, 

bland annat fritidshemmet (Ghavifekr & Rosdy 2015; Schwarz & Stolow 2006). Enligt 

skolverket (2018) visar statistiken att antalet barn som är inskrivna på fritidshem ökar 

ständigt.  

Majoriteten av pedagoger uttrycker att de har ett tidspressat schema och har det svårt att 

kunna finnas tid för att använda IKT på fritidshem. Påföljden till detta är att IKT och 

digitala verktyg i det svenska fritidshemmet används i låg utsträckning, vilket i sin tur 

negativt påverkar kvalitet i verksamheten (Skolinspektionen, 2018). Özdemir (2017) 

menar att brist på tid och hög arbetsbelastning är stora begräsningar som utgör hinder för 

användandet av IKT inom skolan.  

Utöver detta ser pedagogerna ett behov av en ökad personal täthet på fritidshem för att 

kunna använda IKT och digitala verktyg på ett effektivt sätt. Detta är ett annat upplevt 

hinder som begränsar användandet av IKT inom skolan. Skolinspektionen (2010) belyser 

situationen kring detta och menar att det finns brister i kvalitet på fritidshem till följd av 

stora barngrupper och låg personal täthet. Samtidigt som Schwarz & Stolow (2006) menar 

att brist på tid och resurser är en av de största begränsningarna för att använda IKT och 

digitala verktyg i fritidshem. En pedagog i undersökningen lyfter vikten av samverkan 

mellan fritidshem och skola, vilket anses vara nödvändigt för att kunna klara de 

ovannämnda begräsningarna i relation till användandet av IKT i fritidshem. Skolverket 

(2014) menar att personalen i fritidshem har i uppdrag att samverka med skola i syfte att 

stödja elevernas lärande och utveckling. 

Det visar sig tydligt att fritidshemmets verksamhet prioriteras bort när det gäller den 

finansiella IKT-satsningen i verksamheten. Många pedagoger beskriver att det saknas 

tillgång till IKT-verktyg på sin fritids, i synnerhet vad gäller tillgången till hård- och 

mjukvara. Detta är ytterligare en begränsning för användandet av IKT i fritidshem, vilket 

ställer krav på att satsa mer på IKT i fritidshem. Pedagogerna i undersökningen efterlyser 

flera digitala verktyg som går att användas i sin undervisning, där de ser ett behov av att 

införskaffa mer IKT-verktyg på fritidshem. Detta går att koppla till vad litteraturen säger 

om att bristfällig IKT- satsning är en stor begränsning som i sin tur medför brist på 

tillgång till IKT och digitala verktyg i skolan (Ikolopoulou & Gialamas 2015; Özdemir 

2017). 

När det kommer till digital kompetens, beskriver många pedagoger att de saknar kunskap 

om IKT och menar att sin digitala kompetens är för låg, vilket i sin tur påverkar 

effektivisering av IKT-användning på fritidshem. Det tyder att IKT inte utnyttjas optimalt 

av pedagogerna till följd av kompetensbristen. Det framgår även att bristande digital 

kompetens hos pedagogerna har en negativ påverkan, både vad gäller implementeringen 

av IKT i undervisning samt uppfyllelse av kravet att stärka barnens digitala kompetens. 

Skolinspektionen (2010) menar att brist på digital kompetens hos övriga fritidspersonalen 

är en av de stora begräsningarna för användandet av IKT och digitala verktyg, vilket 

medför att fritidshemmets verksamhet inte lever sin fulla potential. Skolverket (2014) 
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belyser vikten av personalens kunskap och kompetens för att kunna tillgodose barnens 

behov och intresse, vilket i sin tur bidrar till att höja kvalitet i fritidshemmet.  

Utöver ovannämnda begränsningar visar resultatet att det finns en ojämvikt mellan 

pedagogernas digitala kompetens och barnens behov och intresse för IKT, där barnen 

beskrivs vara mer kunniga inom detta område. Detta i sin tur är ytterligare en faktor som 

begränsar användandet av IKT i fritidshem till följd av IKT- kompetensbristen hos 

pedagogerna, vilket varierar mellan olika fritidshem. Tidigare forskning visar att brist på 

digital kompetens hos läraren begränsar användandet av IKT i både skola och 

fritidshemmet (Ghavifekr & Rosdy 2015; Schwarz & Stolow 2006). Jämterud (2010) 

anser att lärarens digitala kompetens är ett viktigt inslag i undervisningen, samt den är en 

förutsättning för det pedagogiska arbetet i relation till elevers kunskapsinhämtning och 

utveckling. Även Holmberg (2011) betonar att fritidspedagogen behöver ständigt 

utveckla sin kompetens i syfte att bemöta barnens behov och intresse.   

I undersökningen framgår det att bristande digital kompetens omfattar även barnen på 

fritidshem. En pedagog belyser att IKT och digitala verktyg används mestadels av barnen 

för nöjesskull, vilket innebär att IKT beskrivs mer som underhållande verktyg. Det 

antyder att barnen inte har de kunskaper som krävs för att arbeta med IKT och digitala 

verktyg på ett önskvärt och effektivt sätt. Med andra ord anses barnens digitala kompetens 

vara bristande, vilket gör att de inte är fullständigt rustade med de IKT-färdigheter som 

behövs för att kunna möta framtidens behov. Kiva, Povis & Martinez (2015) beskriver att 

brist på digital kompetens hos barnen varierar mellan olika fritidshem, vilket är också en 

begränsande faktor för användandet av IKT i verksamheten. Skolinspektionen (2018) 

menar att barnen på fritidshem behöver ges möjlighet att använda IKT och digitala 

verktyg i större utsträckning, vilket krävs för att stärka och utveckla sin digitala 

kompetens. Detta i sin tur ställer krav på alla som arbetar i fritidshem att erbjuda barnen 

bästa förutsättningar för att kunna använda IKT och digitala verktyg på ett stimulerande 

och utvecklande sätt (Skolverket, 2017). 

Alla respondenter i undersökningen ser fördelar med att använda IKT och digitala verktyg 

i fritidshem. Pedagogerna lyfter olika pedagogiska värden med IKT och talar om vilken 

positiv skillnad användning av IKT gör för dem i sin undervisning. De menar att IKT 

bidrar till att motivera barnen och fånga deras intresse samt skapa nyfikenhet hos dem, 

vilket i sin tur gynnar både lärare och barnen. Det tyder att IKT betraktas som verktyg 

som underlättar undervisning i fritidshemmet. Ghavifekr & Rosdy (2015) menar att IKT 

och digitala lärresurser påverkar lärarens undervisning positivt, vars användande ger 

läraren möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Detta i sin tur underlättar 

fritidspedagogens uppdrag med att erbjuda barnen en meningsfull fritid (Skolverket, 

2014). Likaså anser Klerfelt & Haglund (2011) att personalens förhållningssätt är en 

viktig aspekt som utmärker fritidspedagokik.   

I skolverket (2017) går det att läsa att IKT och digitala verktyg är en central del i 

fritidshemmets undervisning och omfattar olika ämnesområden, där elever ska erbjudas 

en variation av aktiviteter. Detta är något som alla respondenter uttrycker att de arbetar 

aktivt med och menar att de använder IKT i fritidshem bland annat i programmeringssyfte 

samt för digitalt skapande, nätetiken och rörelse glädje. Andra pedagoger beskriver att 

IKT används även för att träna elever på matematik samt skapa digitalfrågesport.  

Flera pedagoger i undersökningen belyser vikten av att ha ett pedagogiskt syfte med 

användandet av IKT i fritidshem. De menar att det är väsentligt att utgå från barnens 

behov och intresse för att kunna utnyttja de möjligheter som IKT erbjuder, och därmed 

använda IKT på ett produktivt och effektivt sätt. Hylén (2011) anser att implementering 
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av IKT i undervisning ska vara baserad på ett visst förhållningssätt främst inriktad mot 

att stödja barnens lärande, vilket i sin tur är nödvändig för ett optimalt och effektivt IKT-

användande.   Skolverket (2014) menar att personalen i fritidshem har i uppgift att 

tillgodose elevernas behov och intresse samt stärka sin kunskapsutveckling utifrån ett 

medvetet förhållningssätt.  

En pedagog ser en annan fördel med IKT i fritidshem och menar att IKT- aktiviteter ger 

barnen möjlighet att stärka och utveckla sin digitala kompetens samt motivera dem genom 

att pröva något nytt. Malmsten & Hedlund (2016) menar att IKT är att kraftfullt lärverktyg 

med stor potential för barnens kompetensutveckling. Skolverket (2017) menar att 

undervisning i fritidshem ska ge elever möjlighet att använda digitala verktyg, med syfte 

att uppmuntra och utmana dem genom att pröva nya idéer och därmed utveckla sin 

kreativitet och nyfikenhet. Carlsson (2010) anser att barns- och ungas kunskap om den 

moderna tekniken och dess möjligheter är central för att skapa ett demokratiskt 

informationssamhälle. 

Samtliga pedagoger i undersökningen märker att det sker något lärande när barnen 

använder sig av IKT-verktyg på fritidshem. De menar att införande av IKT i fritidshem 

har en positiv inverkan på barnens kunskapsinhämtning och utveckling, där de lär sig på 

olika sätt. Pedagogerna beskriver hur barnen lär sig av varandra när de samarbetar kring 

olika IKT-baserade aktiviteter. Här identifieras IKT och lyfts som redskap för lärande och 

samarbete. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande menar Säljö (2005) att IKT-

verktyg är fysiska redskap/artefakter genom vilken barnen lär sig, där interaktion och 

kommunikation med andra är viktiga aktörer i lärandeprocessen. Ikolopoulou & Gialamas 

(2015) menar att IKT är ett lärverktyg som stödjer barnens samarbete, och vars 

användande bidrar till att skapa innovativa och engagerade inlärningsmöjligheter. 

Samtidigt som Malmsten & Hedlund (2016) anser IKT erbjuder barnen en värld av 

kommunikations möjligheter detta genom att stimulera sin kreativa- och 

samarbetsförmåga, vilket främjar barnens lärande och kunskapsutveckling.  

Andra pedagoger beskriver att barnen lär sig genom ömsesidigt samtal som sker mellan 

barnen själva och även mellan pedagogen och barnen. Säljö (2005) menar att lärande sker 

genom socialt samspel med andra, där IKT och digitala verktyg är intellektuella redskap 

som har en medierande och kommunikativ funktion, vilket är avgörande för barnens 

inlärning och utveckling. Detta är något som Ghavifekr & Rosdy (2015) också pekar på 

och menar att användandet av IKT i skola ger elever möjlighet att kommunicera med 

varandra och därmed blir delaktiga i sitt eget lärande. Johanson (2011) menar att lärande 

i fritidshem utmärks av sin informella karaktär, där barnen lär sig genom att observera 

och imitera varandra.  

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod har använts i denna studie, vilket anses har bidragit till att uppfylla 

syftet och därmed besvara frågeställningar som tas upp i undersökningen.  Med en metod 

av kvalitativ ansats har det varit möjligt att få ett djupare perspektiv på respondenternas 

resonemang kring IKT i fritidshem, vilket jag inte anser att endast en kvantitativ metod 

hade lett till. Därmed hade det inte varit möjligt att få en helhetsförståelse av 

respondenternas uppfattning om möjligheter och svårigheter med IKT i fritidshem, om 

en kvantitativ metod hade använts. Bryman (2011) beskriver skillnader mellan kvantitativ 

och kvalitativ forskning och menar att i den ena är det siffermässiga mätmetoder och 

forskarens uppfattning som styr undersökningen. Medan i den andra utgår forskaren från 

deltagarnas perspektiv och uppfattning, vilket är viktigt och betydelsefullt i en kvalitativ 

metod.    
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Insamlingen av data i den här undersökningen har skett med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer i avsikt att få utförliga och innehållsrika svar, där möjlighet att ställa eventuella 

följdfrågor finns (Bryman, 2011). Det visade sig i undersökningen att användning av både 

uppföljnings- och tolkande frågor var av stor hjälp. Detta i sin tur gav möjlighet till att 

respondenternas svar fångades upp, förtydligades och tolkades på ett flexibelt sätt. 

Intervjuguiden som användes under genomförande av intervjuerna fungerade bra och gav 

relevant information gällande IKT i fritidshem, men kunde också förbättras och 

utvecklas. Exempelvis skulle det vara bra om några följdfrågor rörande möjligheter och 

svårigheter med IKT hade ställts, vilket i sin tur stärker och ökar trovärdighet i studien. 

Inom kvalitativ forskning är det av stor vikt att bedöma studiens reliabilitet och validitet, 

något som Bryman (2011) pekar på. Han menar att många forskare använder begreppen 

tillförlitlighet och äkthet för att bedöma kvalitet i undersökningen, vilket utgör alternativ 

till reliabilitets- och validitetskriterier som i sin tur förutsätter mätning och är mer 

relevanta till en kvantitativ forskning. I denna undersökning har fem stycken pedagoger 

deltagit, vilket anses vara acceptabelt för att skapa trovärdighet i studien. Det skulle även 

vara möjligt att fler aspekter av undersökningsområde hade framkommit om fler 

respondenter hade medverkat. Trots det är det möjligt att hävda att jag har fått inblick i 

vad det kan finnas för möjligheter respektive svårigheter utifrån respondenternas 

uppfattningar och erfarenheter kring IKT i fritidshem. Dock kan man inte blunda för det 

faktum att respondenternas svar speglar deras egna synpunkter och åsikter, vilket innebär 

att det resultat som har utformats kan inte generaliseras. Genom intervjuerna har jag fått 

möjlighet att jämföra likheter och skillnader i respondenternas syn och upplevelser 

träffande det område som undersöks, vilket enligt Bryman (2011) uppfyller studiens syfte 

och ger svar på mina frågeställningar. Utifrån detta anser jag att den valda metoden har 

bidragit till att skapa tillförlighet och äkthet till denna studie.  

Intervjuerna genomfördes på fyra olika skolor och skedde vid fem olika tillfällen, där var 

och en av respondenterna intervjuades individuellt. Vid genomförande strävade jag efter 

att anpassa intervjuerna efter respondenter som i sin tur valde tid och plats för respektive 

intervjuer, vilket resulterade i att intervjutillfällen ägde rum i olika tidpunkter. På grund 

av tidsbrist hos två av respondenterna fick jag vänta ytterligare en vecka innan det var 

dags för intervju, något som upplevdes vara stressigt även om detta var oavsiktligt. Vid 

bearbetningen av resultatet var transkriberingen den delen av arbetet som var mest 

tidskrävande. Att renskriva alla inspelade intervjuer tog längre tid än förväntat.  

Avslutande reflektion och vidare forskning 

I den här undersökningen har jag försökt problematisera och nyansera begreppet IKT 

genom att belysa hur verksamma fritidspedagoger ser på dess möjligheter samt vilka 

svårigheter som de upplever inom detta område. Studiens resultat visar att alla 

respondenter ser många fördelar med att implementera IKT i fritidshemmets 

undervisning, men samtidigt de upplever flera begräsningar i sitt arbete med den digitala 

tekniken.  Det framkommer i undersökningen att IKT är ett lärverktyg med många 

möjligheter för såväl lärarens undervisning som barnens lärande. Det är också viktigt att 

framhålla att IKT framstår i denna studie som ett multifunktionellt verktyg med stor 

potential att skapa nya inlärningsmöjligheter inom olika ämnesområden i fritidshem, 

främst inriktade mot barnens kunskapsinhämtning, socialisering och utveckling. Det 

framgår även att IKT i fritidshem erbjuder barnen ett stort utbud av varierade aktiviteter, 

där programmering är ett viktigt inslag i fritidshemmets undervisning i relation till IKT 

och framstår som ett dominerande ämnesområde. Med detta föreligger en risk att andra 

IKT-relaterade ämnesområden i fritidshemmets verksamhet hamnar i skymundan.  
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Studien pekar dessutom på olika begränsningar som upplevs av respondenterna när det 

gäller användandet av IKT i fritidshemmet. Stora barngrupper, brist på tid och låg 

personal täthet samt bristfällig IKT-satsning och brist på digital kompetens hos 

personalen är bland annat stora begränsningar som pekar ut en begränsande aspekt av 

IKT-användning i fritidshem. Denna komplexitet är värd att uppmärksamma och i 

efterhand resulterar i att IKT inte utnyttjas optimalt i fritidshem, vilket kan vara ett viktigt 

skäl till att undervisningen distanseras från kärnan i fritidspedagogens uppdrag. Parallellt 

med detta framgår det att barnen på fritidshem inte lär sig tillräckligt effektivt till följd av 

bristande digital kompetens hos personalen. Därmed kan man konstatera att det finns ett 

glapp mellan barnens behov och intresse för IKT och fritidspedagogers kunskap om att 

hantera digitala verktyg. En annan viktig aspekt som tas upp i denna studie är att barnen 

beskrivs av ett antal respondenter som mer kunniga och kapabla att hantera IKT och 

digitala verktyg. Detta i sin tur framför kritiken om att barnens kunskap kring IKT inte 

bör kvantifieras, utan kvalificeras. Det vill säga att fritidspedagogen bör utgå från att 

barnen kan vissa saker i tekniken, medan läraren kan andra. 

Utifrån ovanstående analys av studiens resultat vore det intressant att undersöka vidare 

hur huvudmän och rektorer ser på de utmaningar som IKT för med sig inom 

fritidshemmets verksamhet, samt vilka strategier och lösningar som föreslås för att 

underlätta fritidspedagogers arbete med IKT och digitala verktyg i fritidshem. Man kan 

även utveckla denna studie genom att jämföra med andra kommuner och därmed få en 

större inblick i olika möjligheter och svårigheter med att använda IKT i det svenska 

fritidshemmet. Ett annat viktigt fokusområde kan vara att undersöka hur fritidspedagoger 

arbetar främjande för barnens lärande och utveckling genom att använda IKT och digitala 

verktyg i olika lärandesituationer.     
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Bilagor  

Bilaga 1- Samtyckesbrev 

Hej! 

Mitt namn är Marwan Ghannam och jag läser sista termin i grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i fritidshem på Högskolan i Gävle. Just nu håller jag på att skriva 

mitt examensarbete i form av en kvalitativ studie. Till detta har jag valt att inrikta mig 

mot att undersöka hur ni fritidspedagoger/fritidslärare arbetar med IKT i fritidshem. 

Studien kommer att genomföras med intervjuer som berör din uppfattning om 

användandet av IKT och digitala verktyg på fritidshem.    

Syftet med denna studie är att bidra med ny kunskap om fritidspedagogers användande 

av IKT och digitala verktyg i fritidshemsverksamhet samt öka förståelse för hur 

fritidspedagoger/fritidslärare arbetar med IKT i förhållande till barns lärande och 

utveckling. 

Alla uppgifter och information som framkommer under intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt under och efter undersökningen så att inga obehöriga kan ta del av dem. De 

information rörande ert namn och fritidshem där ni jobbar kommer inte att identifieras 

utan ersättas med nummer och bokstav (t.ex. pedagog 1 på fritidshem A). Samtliga data 

som presenteras i resultatdel kommer att bevaras, studeras och analyseras av endast jag i 

studiesyfte. Efter det kommer slutversionen av arbete att publiceras i databasen Diva-

portal och därmed vara offentlig, det vill säga synlig för allmänheten. Att delta i denna 

studie är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan förklaring. Om 

ni har frågor eller funderingar kring studien kan ni gärna kontakta mig via studentmejl 

eller telefon. 

Kursansvarig: Johan Liljestrand  

Handledare: Johan Liljestrand 

Med vänliga hälsningar, 

Marwan Ghannam   E-post: ofk15mgm@student.hig.se   Mobilnummer: 073-xxxxxxx   

 

 

 

 

 

__________________________                 □ Ja, jag vill delta i studien.                                      

Underskrift 

___________________________              □ Nej, jag vill inte delta i studien. 

  Namnförtydligande                                                                                
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Bilaga 2- Intervjuguiden 

Bakgrundsfrågor  

1. Hur gammal är du?  

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur länge har du arbetat på fritidshem? 

Frågor gällande IKT i allmänt  

4. Vilka digitala verktyg har ni tillgång till på fritidshem?  

5. Hur ofta använder ni IKT och digitala verktyg på fritidshem? 

     Frågor med fokus på svårigheter med IKT i fritidshem  

6. Kan du ge exempel på svårigheter och begränsningar med att använda IKT på 

fritidshem? 

     Frågor med fokus på möjligheter och pedagogiska värden med IKT  

7. Kan du ge exempel på fördelar när du undervisar barnen med hjälp av IKT? 

Avslutande fråga 

8. Är det något du vill kommentera eller tilläga angående möjligheter och 

svårigheter med IKT i fritidshem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


