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Abstract 

 
I juli 2018 började den nya reviderade läroplanen med utökat fokus och nya krav på 

digitala kompetenser och digital utveckling för bland annat grundskolan och 

fritidshemmet gälla. Innan dess hade inte digitaliseringen varit lika definierad som 

uppdrag i läroplanen. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka möjligheter och 

utmaningar utbildade lärare i fritidshem och fritidspedagoger i nuläget uppfattar 

gällande digitaliseringen utav fritidshem. Denna studie är en fenomenografisk studie 

som samlat data genom intervjuer med sex respondenter från fyra skolor i två städer 

belägna i Mellansverige. Databearbetningen har skett genom att respondenters 

uppfattningar sorterats in i beskrivningskategorier och tematiserats. Uppfattningarna har 

sedan även jämförts med tidigare forskning kring digitalisering, för att sätta dem i en 

forskningskontext.  

 

Studiens resultat visar att fritidshemmet delar vissa utmaningar med andra skolformer, 

såsom tekniska problem och resursbrist, samt att det även tycks finnas utmaningar som 

är mer specifika för fritidshemmen, såsom att finna en balans mellan digitala aktiviteter 

och icke-digitala. Resultaten indikerar vidare på att fritidshemmet har goda möjligheter 

till arbete med elevers sociala utveckling med hjälp av digitala verktyg. Fritidshem 

verkar dessutom utifrån sitt verksamhetsuppdrag vara väl anpassade för att arbeta 

elevutvecklande med digitalisering. Då det finns möjligheter för elevcentrerad, kreativ, 

kommunikativ, individanpassad och problemlösande undervisning genom 

fritidshemsaktiviteter, vilka tycks kunna komplettera skolans användning utav 

digitalisering.  
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1. Inledning och problemformulering 
 

I juli 2018 implementerades den nya reviderade läroplanen (Skolverket, 2017b) som 

tillförde tydligare krav kring arbetet med digitalisering i undervisningen inom skola och 

fritidshem. Digitaliseringen har gradvis kommit att bli en del av det svenska 

skolväsendet sen mitten av 90-talet och framåt. Digitaliseringsutvecklingen inleddes 

utifrån allmänna visioner kring utbildningsförbättringar, till att bli ett tydligare 

formulerat pedagogisktuppdrag med rötter i den digitalisering som skett i hög takt inom 

samhället i övrigt (Hylen, 2011). Fleischer och Kvarnsell (2015) skriver att det 

sammantaget finns fyra övergripande behov för att digital teknik ska integreras in i 

skolväsendet och för den utveckling vi ser i samhället i stort. Motiven beskrivs som 

samhällsekonomiska, ett behov av samhällseffektivisering, ett behov av att skapa 

jämlika möjligheter för människor, och behovet i att skapa handlingskraftiga 

medborgare. Fleischer och Kvarnsell (2015) menar även på att grundskolan, och 

utbildningsformer utifrån ett funktionsperspektiv ständigt behöver anpassar sig till nya 

samhällsbehov, och vara ledande i att möta de kunskapsbehov som behövs för framtiden 

genom att ge elever relevant utbildning. Ovanstående behov bekräftas i följande citat 

ifrån Skolverkets läroplan ”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex 

verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt” 

(Skolverket, 2017b, s.9). och ” Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för 

hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.” (Skolverket, 2017b, 

s.9).  

 

Hylén (2011) konstatera att det inte längre är en kontroversiell fråga att digitalisering 

ska användas inom utbildning på olika nivåer, digitaliseringen existerar redan som en 

del av skolors vardag. Aktuella frågeställningar inom debatter och forskning handlar 

istället om på vilka vis och när är det lämpligt att nyttja digitala resurser och pedagogik.  

Så hur ska fritidshemmet arbeta med digitala utveckling utifrån det som finns inskrivet i 

Lgr11? I läroplanens första del som behandlar skolans värdegrund och uppdrag hittas 

följande citat som övergripande definierar vad arbetet med digitalisering ska innebära 

både inom skola och fritidshem:  

 

Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De 

ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningsätt till 

digital teknik för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera 

information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla 

digital kompetens och ett förhållningsätt som främjar entreprenörskap. (Skolverket, 

2017b, s.9)  

 

Vidare så finns följande citat i läroplanens första och andra del gällande att elever ska 

lära sig.”[…] uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering 

medför.” (Skolverket, 2017b, s.12) och att elever ska kunna: ”[…] använda såväl 

digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, 
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problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.” (Skolverket, 2017b, s.13). 

Lärarna inom skola och fritidshem ska dessutom möjliggöra så att elever: ”[…] får 

använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling,” (Skolverket, 

2017b, s.15). I del fyra i läroplanen som är fritidshemmets egna kapitel, beskrivs 

slutligen också fritidsverksamhetens centrala innehållsmål och hur de relaterar till 

digitaliserings uppdraget. Däri beskrivs hur undervisning bör inkludera arbete med 

”Digitala verktyg och medier för kommunikation […] Säker och ansvarsfull 

kommunikation, även i digitala sammanhang […] Digitala verktyg för framställning av 

estetiska uttryck.” (Skolverket, 2017b, s. 26). Samt att eleverna ska kunna ta hjälp av 

digitala medier vid utforskandet inom samhälle, teknik och natur. Behovet av 

ovanstående arbete med digitalisering inom fritidshemmet ges vidare stöd i 

Skolinspektionens (2018) rapport som analyserade hur fritidsverksamheten arbetade 

kring ett par av sina kunskapsmål. Rapporten nämner bland annat att digitala verktyg 

inom fritidshem kan utveckla elevers kommunikations och problemlösningsförmågor, 

och vara en resurs i att stärka och höja utbildningskvalitén inom verksamheterna. 

 

Debatter och forskning kring skolans digitalisering är återkommande. Bland 

skolpersonal så hörs och representeras klasslärarnas, förskolelärarnas och 

skolledningens uppfattningar kring digitaliseringen av skolan i media och forskning 

relativt ofta enligt min egen erfarenhet. Dock så verkar lärarna i fritidshem och 

fritidspedagogernas upplevelser samt erfarenheter kring digitaliseringen vara mindre 

synliga i både media och forskning. Exempelvis saknar de egna professions-

mediekanaler i nuläget, exempelvis i form av fackliga tidskrifter (Andersson, 2017). 

Falkner och Ludvigsson (2016) stödjer uppfattningen om att fritidshemmet är ett relativt 

outforskat forskningsområde och är i behov utav utökade studier.  

 

Skolorganisationer, media och forskning skulle dock tjäna på att lyfta fram 

fritidshemspersonalens upplevelser och tankar kring digitalisering. Det skulle troligen i 

större grad möjliggöra digital utveckling inom skolan genom samverkan och 

erfarenhetsutbyte. Eventuellt även ge en större helhetsbild inom forskning kring 

digitalisering inom skolväsendet. Detta då det ingår i fritidshemmets 

verksamhetsuppdrag att samverka med skolan och förskoleklassen under hela skoldagen 

och vara ett kompletterande inslag med pedagogik som skiljer sig ifrån klassrummens 

(Skolverket, 2017b; Falkner & Ludvigsson, 2016). Fritidshemmen hade dessutom runt 

86% av eleverna i lågstadiet och förskoleklass inskrivna i fritidsverksamheter runt om i 

landet enligt Skolverkets (2018b) senaste genomgång. Vilket innebär att fritidshem är 

en återkommande del utav många elevers skoldag. Pihlgren (2017) skriver att skolan 

och fritidshemmet dessutom ofta delar på gemensamma lokaler. Det är därför även 

nödvändigt att hitta pedagogiska samarbetsmetoder för att skapa en god helhet i elevers 

skol- och fritidsvistelse. Samarbetet har i praktiken dock visat sig vara problematiskt, då 

klassrummet och fritidshemmet både historiskt och fram till idag har haft olika 

pedagogiska synsätt, som krockat med varandra snarare än att komplettera varandra 

(Pihlgren, 2017).  
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Motivationen för genomförandet av denna studie bygger utöver samhällsutvecklings 

behov, pedagogiska och organisatoriska behov slutligen även på mina egna 

observationer och egna experiment kring digitalisering inom skolan och fritidshem. 

Under tiden för min verksamhetsförlagda utbildning så har jag upplevt att det finns 

utmaningar men även möjligheter kring digitalisering inom fritidshemmets verksamhet. 

Vilket har väckt en önskan om att få ta del av fler uppfattningar kring arbetet med 

digitalisering.  

 

Studiens mål är därmed att tillföra kunskap och insyn i fritidslärares och 

fritidspedagogers uppfattningar kring det pågående digitaliseringsarbetet inom 

fritidshem. Då digitaliserings uppdraget är mer aktuell än någonsin tack vare läroplans 

revideringen. Studien är tänkt att vara till nytta för nuvarande såväl som blivande lärare 

i fritidshem i deras egen digitala kompetensutveckling, genom att ge en inblick i de 

utmaningar och möjligheter som existerar kring digitaliseringen i nuläget.  

 

Dispositionen för detta arbete är följande: Först beskrivs syfte och frågeställning. 

Bakgrundskapitlet ger därefter en översikt kring fritidshemmens uppdrag, vad 

digitaliseringen i skolan inneburit och innebär i dagsläget. Bakgrunden avslutas med en 

genomgång av tidigare forskning kring möjligheter och utmaningar gällande 

digitalisering inom skolan. Därefter följer metodkapitlet som beskriver hur en 

fenomenografisk metodansats använts i denna studie, vad den innebär samt hur den 

tillämpats. Även etiska forskningsaspekter och studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet belyses i metodkapitlet. Resultatkapitlet presenterar därefter en 

översikt kring de uppfattningar som studien funnit bland respondenter gällande 

digitalisering inom fritidshemmet. Resultatredovisningen har delats upp i teman och 

kategorier, som även relateras till den tidigare forskningen i bakgrundskapitlet. 

Examensarbetet avslutas med ett diskussions kapitel som binder ihop alla studiens 

tidigare delar, följt av en avslutande personlig reflektion, samt ger till sist förslag kring 

möjligheter för vidare forskning. 

 

2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka fritidspedagogers och fritidslärares 

uppfattningar kring arbetet med digitalisering i fritidshemmet. Studien utgår från 

forsknings frågeställningen: 

 

• Vilka möjligheter och utmaningar uppfattar fritidspedagoger samt lärare i 

fritidshem att det finns gällande digitaliseringen av fritidsverksamheten? 
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3. Bakgrund 
 

Detta bakgrundskapitel kommer beskriva vad fritidshemmets olika uppdrag innebär, i 

syfte att ge en kontext till vilken slags verksamhetsuppdrag som digitaliseringen 

behöver stödja. Därefter beskrivs begreppet digitalisering och vad det i nuläget innebär 

för den svenska skolan enligt skolverket. Den tredje delen av bakgrundskapitlet ger en 

inblick i tidigare forskning kring digitaliseringen av skolväsendet, utifrån 

grundskolelärares och förskolelärares perspektiv gällande möjligheter och problem med 

digitaliseringen.  

 

Lärare i fritidshem och fritidspedagoger kommer i resterande del av denna studie 

innefattas i begreppet fritidshemspersonal för att underlätta läsandet. Undantag görs om 

sammanhanget kräver att yrkestitlarna skrivs ut specifikt.  

 

3.1 Fritidshemmens uppdrag 

 

I sin nuvarande utformning riktar sig fritidshemsverksamheten enligt skollagen (SFS 

2010:800) till elever inom skolan då de är mellan åldrarna 6–13 år. Verksamheten ska 

erbjudas alla eleverna efter skoltid och är frivillig. Fritidshemmens verksamhetssyfte 

beskrivs på följande vis i skollagen: 

 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt ska utföras i. 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 

meningsfylld fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå ifrån en helhetssyn på eleven och 

elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och gemenskap. (SFS 2010:800, 

kap 14, §2) 

 

Det första som beskrivs i citatet är ett kompletteringsuppdrag som handlar om att 

verksamheten ska komplettera de övriga skolformerna (Skolverket, 2017b). Perselli och 

Hörnell (2019) visar i sin studie hur kompletteringen kan uppfattas på fyra olika vis av 

fritidshemspersonal. Den första uppfattningen handlar om att skolan och fritidshemmet 

samarbetar genom att exempelvis skapa en röd tråd genom elevernas skoldag, men att 

båda yrkeskategorierna arbetar utifrån sina egna kompetensområden och på sina egna 

vis. Den andra uppfattningen handlar om att fritidshemspersonal främst arbetar i 

skolklasser under skoltid för att hjälpa till som resurser eller extralärare. Den tredje 

uppfattningen anser att kompletterings arbetet handlar om att låta elever arbeta praktiskt 

i fritidshemmet med saker som det lärt sig teoretiskt i klassrummet under skoltid. Den 

fjärde uppfattningen handlar om att fritidshemmet kan erbjuda aktivitet och lärande som 

inte är möjligt inom ramen för den vanliga skoldagen, med betoning på att 

fritidshemmet har en egen särskild pedagogik och egna unika aktiviteter att tillföra till 

elevernas lärande. 
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Fritidshemmet har, i den nya läroplanen, även ett lärande och elevutvecklande uppdrag i 

och med att det nu räknas som en undervisningsverksamhet där barnen beskrivs som 

elever (Pihlgren, 2017; Skolverket, 2016b). Jensen (2011) skriver att lärande i 

fritidshem kan bestå av både informellt och formellt lärande. Det informella lärandet är 

inte lika synligt och handlar ofta om att elever lär sig exempelvis förmågor som är svåra 

att bedöma, drivs av den egna viljan, är spontant och oplanerat. Medan det formella 

lärandet är det som ofta förknippas mer med klassrumssammanhang. Där är lärandet är 

strukturerat, plats- och tidsbestämt, består av färdigt material som ska läras ut och där 

läraren är aktiv i att se till att undervisningen fortskrider som tänkt. Det finns inte heller 

fasta ämnesmål kring vad som ska uppnås av eleverna inom fritidshemmet, utan 

läroplanen ger rekommenderar centralt innehåll som verksamheten bör arbeta med 

(Läroplanen, 2017b). Andra saker som är karaktäristiska för lärande i fritidshemmet är 

att det ofta sker sociala sammanhang där elever lär sig av varandra och tillsammans. 

Lärandet är dessutom ofta situationsbundet eller lekbaserat. Vilket betyder 

fritidshemspersonal kan ta tillvara på oplanerade händelser eller något som eleven gör 

eller säger i stunden, med syfte att utveckla elevens kunskaper och färdigheter 

(Johansson, 2011; Orwehag, 2013). Förutom att utveckla elevers färdigheter och 

kunskaper ska fritidshemmet även erbjuda rekreation samt utgå ifrån vad eleverna själva 

är intresserade av att göra (Johansson, 2011; Skolverket, 2016b).  

 

Slutligen beskrivs även ett socialiseringsuppdrag, i citatet från skollagen på förra sidan, 

som fritidshemmet ska verka för att uppfylla. Uppdraget innebär att fritidshemmen ska 

främja elevernas utveckling utav sociala förmågor, uppmuntra samspel och samverkan, 

motverka mobbing, kränkningar samt diskriminering (Skolverket, 2017b). Det är utifrån 

ovanstående uppdrags beskrivningar även viktigt att fritidshemmet arbetar aktivt med 

att skapa goda läromiljöer som skapar variation i vad som erbjuds, utmanar, bjuder in 

och samtidigt får elever att känna sig trygga (Skolverket, 2016b). Fritidshemmet har 

liksom skolan och förskoleklassen ett uppdrag att arbeta systematiskt med att utveckla 

sin verksamhet inom de ovanstående uppdragsområdena och stärka utvecklingsarbetet 

med forskning samt beprövad erfarenhet (Pihlgren, 2017; Skolverket, 2016b).   

 

3.2 Vad innebär digitalisering inom skola och fritidshem? 

 

Perselli (2014) skriver att den digitala utvecklingen inom svenska skolor har varit en 

utveckling som gått i steg och genom olika typer av digitaliserings experiment. En av de 

större digitaliseringsförändringarna skedde först 2007 genom att varje elev skulle få en 

egen dator, så kallat en-till-en, vilket hade stor effekt på skolans digitalisering. Därefter 

har digitaliseringen av skolan med hjälp av tekniska resurser ökat stadigt, med tillgång 

till datorer, surfplattor, internet (Skolverket, 2016a). Enligt siffror från Skolverkets 

(2016a) utredning fanns det år 2015 i genomsnitt 1,8 surfplattor eller datorer fördelade 

per elev i svenska grundskolan. Hur många av dessa som är åtkomliga inom 

fritidshemmet finns det inte statistik enligt ovanstående regeringsrapport som utförs var 

tredje år. Utredningen visade även på att samtliga lärare i princip hade tillgång till dator 
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eller surfplatta. Vilket pekade på en kraftig ökning i digitala resurser överlag från 

föregående års undersökningar. Skolverket (2016a) visar dock även i sin utvärdering av 

de svenska skolorna att digitala resurser är snedfördelade. Exempelvis så har 

förskoleklasser mindre tillgång till digital teknik än grundskolan både gällande personal 

och elever.  

 

I nuläget definieras det pedagogiska arbetet med digitalisering inom skolan främst 

genom begreppet digital kompetens, vilket innebär att elever ska lära sig olika digitala 

färdigheter. Lärare och pedagoger ska dessutom själva använda digitala verktyg för att 

organisera undervisning och i pedagogiskt syfte enligt läroplanen (Skolverket, 2017a). 

Gällande kompetensutveckling bland lärare och pedagoger inom den svenska skolan 

beskriver Skolverket (2016a) i sin utredning att 80% av lärare inom grundskolan och 

70% av förskolepersonal upplever sig vara kompetenta inom IT-användning. 

Utredningen visar dock också på att de har fortsatt behov av diverse kompetens-

utveckling inom många områden. Exempelvis anges behov av fortbildning kring 

programmering bland ca 50% av tillfrågade lärare (Ibid.).  

 

3.2.1 Användning av digitalisering inom fritidshemmet 

Skolverket (2017a) ger exempel på hur digitaliseringen kan utföras inom fritidshemmets 

verksamhet. Inom fritidshemmen uppdrag finns en stark koppling till praktiska 

aktiviteter, som dessutom i stor grad bör utgå ifrån elevers egna intressen och behov. 

Därmed kan digitaliseringen användas till att arbeta med konkreta projekt och 

aktiviteter som låter eleverna utforska sin omvärld, uttrycka sig som individer och i 

gruppsammanhang, utifrån de centrala mål som finns angivna för verksamheten. I och 

med verksamhetens praktiska fokus bör elever även få prova på att skapa samt öva upp 

färdigheter med hjälp av digitala verktyg och arbetsprocesser. Vidare beskriver 

Skolverket (2017a) hur elever bör få möjlighet att lära sig ansvarsfull kommunikation, 

vara källkritiska på internet och kommunicerar med varandra med hjälp av digitala 

verktyg. Eleverna ska även ges möjlighet att pröva idéer och realisera dem och leka med 

hjälp av digitala verktyg och i digitala miljöer.  

 

3.2.2 Digitalisering, IKT och andra närliggande begrepp  

I denna studie har valet gjorts att använda termerna digitala resurser, digitala verktyg, IT 

och IKT synonymt och beroende på vad exempelvis forskare har valt av ovanstående 

benämningar i sina texter. En vidare bakgrund till ovanstående val ges här nedanför. 

 

Skolverket (2017a) påpekar att digitaliserings begreppet inte är entydigt utan skiljer sig 

inom olika samhälls- och kunskapsområden. Därför behöver begreppet konkretiseras 

utifrån kontext som det används inom. I sin avhandling skriver Perselli (2014) att 

begreppet digitalisering innefattar den övergripande introduktionen av digitala verktyg 

och andra teknologier i olika delar utav samhället. Skolans digitalisering handlar 

därmed om att vara en del av det samhälle som stegvis blir allt mer uppkopplat emot 
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internet, integreras med datorteknologi, sociala medier, digitala tjänster och andra typer 

av digital utveckling.  

 

Definitioner av begrepp såsom IKT, IT, digitalisering kan vara svåra att hålla isär. 

Svenska datatermgruppen (http://dataterm.termado.net/) som utger rekommendationer 

kring datatermer för högskolor, företag och branchmedia problematiserar definitionen 

kring begreppet Informations- och kommunikationsteknologi, förkortat IKT. Det är ett 

begrepp som frekvent används inom pedagogisk forskning när man talar om 

informationsteknologi, förkortat IT. IKT/IT betyder användande utav olika digitala 

verktyg, resurser och tjänster såsom datorer, Ipad och internet med mera. Termerna IKT 

och IT är närmast synonyma och vaga i vad som skulle skilja dem åt enligt Svenska 

datatermgruppen (u.å.). Skolverket (2017a) påpekar att begreppet IKT inte används i 

läroplanen utan främst praktiskt inom skolan och deras definition samstämmer med den 

som ges av Svenska datatermgruppen. Styrdokumenten (2017a) skriver istället om 

digitala verktyg och digitala medier när det handlar om digitalisering.   

 

3.2.3 Begreppet digital kompetens  

Skolverkets bestämmelser och råd kring digitalisering i skolan utgår ifrån begreppet 

digital kompetens (Skolverket, 2017a). Begreppet digital kompetens innefattar fyra 

aspekter som alla utbildningar som innefattas av styrdokumentet ska arbeta med i 

undervisningen (Skolverket, 2017a; 2017b). Aspekterna sammanfattas förenklat av 

Skolverket själva såhär:  

 

• förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället 

• stärkt förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster 

• stärkt förmåga att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt 

sätt 

• stärkt förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med 

hjälp av digitala verktyg (Skolverket, 2018a, s.44).  

 

Syftet med att inkludera digitala kompetens i läroplanen handlar om att elever ska 

utvecklat dem så att ”[…] de kan klara sig i livet och som samhällsmedborgare när de 

avslutat grundskolan eller motsvarande skolform.” (Skolverket, 2017a, s.4).  

 

3.3 Tidigare forskning - Digitaliseringens utmaningar och möjligheter  
 

I litteratursökningen till denna studie återfanns flera aspekter som skapar utmaningar 

och möjligheter kring digitalisering inom grundskolan och i förskoleklasser, sett utifrån 

lärares perspektiv. Forskning kring grundskolans och förskoleklassers digitalisering har 

inkluderats av två huvudsakliga anledningar. För det första, har skolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet visa delade uppdrag och likheter som tydliggörs i Läroplanen 

(Skolverket, 2017b). De tre verksamheterna ska exempelvis arbeta med elevers lärande 

och samverka kring elevers utveckling och välmående. Förskoleklasser och fritidshem 
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delar dessutom uppdraget kring elevers sociala utveckling. För det andra, så tycks 

forskning kring fritidshemmet ännu vara väldigt begränsad i sin omfattning inom en rad 

områden (Falkner & Ludvigsson, 2016). För att därmed få ihop ett större 

forskningsmaterial kring digitalisering sökte denna studie forskning i en bredare kontext 

gällande yrkesgrupper och forskning både inom Sverige och internationellt.  Tanken är 

att den tidigare forskningen ska synliggöra och skapa en referensram kring 

digitaliseringens utmaningar och möjligheter ur lärarperspektiv, som sedan kan 

jämföras med de resultat denna studie finner i fritidspersonalens uppfattningar.  

 

Under kommande rubriker redovisas dessa fynd uppdelat i övergripande 

områdestematiseringar. De problem- och möjlighets aspekter som skildras nedan är 

dock inte på något vis uttömmande gällande digitalisering inom grundskolan och 

förskoleklasser, utan är begränsade till fynd kring aspekter som ryms inom ramen för 

denna studies litteratursökning (Bilaga 3).  

 

3.3.1 Lärares attityder gentemot digitala arbetssätt och verktyg 

Willis et al. (2019) lyfter i sin studie fram hur lärarnas tilltro kring att IKT-kunskaper är 

en viktig del av elevers framtid och är en av de största indikatorerna på att IKT används 

på ett genomtänkt sätt i undervisningen. I flertalet studier har lärare en övervägande 

positiv syn till digitaliseringen och arbetet med digitala verktyg (Zvezdan & Boško, 

2016; Bindu, 2017; Mertala, 2017; Willis & Lynch & Fradale & Yeigh, 2019). 

Marklund och Dunkels (2016) redovisar i sin studie kring förskolelärares användning 

utav pekplattor för utveckling av språkfärdigheter, hur attityder kring lärarnas 

användning i huvudsak kan delas upp i två läger, de som är tveksamma och inte riktigt 

vet vilka fördelar pekplattorna tillför undervisningen samt de som känner tilltro till att 

introducera det digitala verktyget i verksamheten.  

 

Men vad är det som formar lärares attityder och synsätt kring nyttan med IKT? Uluyol 

och Şahin (2016) lyfter fram att det dels handlar om lärarnas egna förväntningar kring 

teknologi och vad de kan uträtta, såsom att skapa effektivare undervisning och mer 

engagerade elever, dels om att bli inspirerad av arbetskamrater och andra i 

omgivningen. Stieler-Hunt och Jones (2015) utforskar i sin studie varför lärare är 

positiva till att använda digitala spel i sin undervisning. Resultaten i studien tyder på att 

lärarnas positiva attityd till både IKT och pedagogiska arbete med digitala spel byggde 

på tre faktorer. För det första, att det hade fått uppleva framgångsrik undervisning med 

digitala spel. För det andra, att de haft tillgång till information om hur digitalisering 

kunde användas i klassrummet. För det tredje, att deras egna personliga erfarenheter av 

spel, exempelvis med sina egna barn, uppmuntrat dem att arbeta med digitalisering. 

Stieler-Hunt och Jones (2015) betona att det är viktigt att i första hand arbeta med 

lärares attityder, innan framgångsrikt arbete i övrigt kan implementeras gällande digitala 

spel i undervisning. Mertalas (2017) studie kring finska förskolelärares syn på 

digitalisering visar på att positiva attityder kring digitaliseringen också kan vara 

ogrundade och okritiska. Studien belyser hur intervjuade förskolelärare är positiva till 
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och uppfattar en stor lärande potential i appar som till exempel behandlar matematik 

och språkinlärning. Detta trots att de själva inte har praktiska erfarenheter utav 

användning av de digitala verktygen i fråga. De utgår ifrån förväntningar på 

digitaliseringen snarare än utifrån egen erfarenhet och utvärdering (Ibid.). 

 

3.3.2 Lärares tekniska kompetenser 

Ökad teknisk kompetens bland lärare tycks öka mängden genomtänkt användning av 

IKT inom undervisning och är därmed en viktig faktor för att utöka digitalisering inom 

skolan (Sipilä, 2014; Willis et al., 2019). Bindu (2017) visar dock i sin studie på att det 

finns brister i träning bland lärare gällande IKT och hur det ska användas för utbildning. 

Vilket kan leda till att de digitala verktygen främst blir använda som ett hjälpmedel i att 

stödja mer traditionellt upplagd undervisning snarare än att ta tillvara på digitala 

verktygs vidare möjligheter (Ibid.). Bindu (2017) skriver även att kvalitén på digital 

undervisning troligen kan ökas genom ökad teknisk kompetens.  

 

Sipilä (2014) skriver att en anledning till att inte IKT-integreras mer i undervisning är 

att tekniken skapar olika typer av problem under undervisningstid. Vilket leder till att 

vissa lärare undviker IKT i klassrummen. Walsh och Farrens (2018) småskaliga studie 

baserad på lärares Ipad användning i klassrummet bekräftar ovanstående problembild. 

De lyfter fram lärare som beskriver hur de måste överge digitala moment under sina 

lektioner på grund av att tekniken slutat fungera. Några exempel på vanliga tekniska 

problem under lektionerna var att arbete gick förlorat då det ej sparats ordentligt, 

urladdade batterier, bristande återkomst till internet och att olika fel som uppstod i 

appar. Lundgren och Lundgren (2011) argumenterar för hur lärare behöver skaffa sig 

teknisk kompetens när en-till-en datorer involveras i skolan då det alltid finns en risk för 

att teknik inte ska fungera i undervisningssituationer. Tekniskt kunnande hos lärare ökar 

chanserna för att lösa problem som uppstår. Därmed kan lärare också bli mer flexibla i 

sin undervisning (Lundgren och Lundgren, 2011).  

 

Willis et al. (2019) pekar på att det i nuläget är osäker vilka färdigheter det är som 

behöver övas upp för att specifikt öka kvalitén på IKT integrerad undervisning. 

Exempelvis tycks meningsfull och engagerande användning av IKT som skapar 

kvalitativ digitalisering i klassrummet inte handla om grundläggande datakunskaper 

såsom att mejla, använda ordbehandlingsprogram och liknande vanliga 

användningsområden. Studien (Ibid.) visar snarare att det som främst indikerar ett 

avancerat användande och lärande med IKT är färdigheter som handlar om att elever 

arbetar med att länka online information, producera digitala videos och bilder, sköta om 

bloggar etcetera. Vilket därmed eventuellt kan vara några exempel på konkreta 

färdigheter som lärare behöver öva sig på. 
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3.3.3 Lärares behov av stöd vid digitalisering  

Även om digitala verktyg finns inom skolan så är det ingen garanti för att de kommer 

att kunna användas inom undervisning av lärare. Till det behövs en rad andra faktorer 

sammanfalla varav en av de viktigare är att det finns stöd för fortbildning kring 

digitaliseringspraktiker och verktyg (Saxena, 2017). Walsh och Farren (2018) skriver 

hur lärare upplevde att de behövde mer kontinuerlig fortbildning kring Ipad användning 

för att framgångsrikt integrera verktyget i grundskolan. Något som Sipilä (2014) även 

påpekar behövs, är stöd i form av instruktioner och manualer för hur IKT ska användas 

inom undervisning, anpassade för de situationer de ska användas i. Zvezdan och Boško 

(2016) skriver i sin studie kring förskolelärares attityder till datoranvändning i Kosovo 

att många förskolelärare skaffar sig digitala kompetenser främst genom egna 

läroinitiativ, snarare än genom organiserad kompetensutveckling på sin arbetsplats. 

Något som rektorer enligt Petersens (2016) studie tycks förväntar sig att lärare gör 

självmant även i några grundskolor i Skandinavien. 

 

Rektorers engagemang för lärarnas och skolornas digitala utvecklingsarbete är överlag 

en framgångs faktor enligt Petersens (2016) fallstudie. Studien observerade, utifrån 

lärares uppfattningar, två olika typer av ledarskap hos rektorer gällande IKT-

undervisning inom skolan. Den ena typen gav lärarna fria händer att arbeta som de ville, 

vilket lärarna i det fallet tycktes välkomna. Allt utvecklingsansvar och genomförandet 

låg hos lärarna själva. Studiens resultat visade att fler tekniska och organisatoriska 

problem uppkom i denna form av tillbakadragna digitala ledarskap. Det största 

problemet enligt Petersen (2016) gällande denna ledarstil var att digitala kunskaper ej 

spreds vidare inom skolan och kom alla till nytta, utan det bildades det Petersen (2016) 

kallar för ”öar” gällande kunskaps organiseringen emellan lärarna och elever. I den 

andra formen av rektorsledarskap så var rektorn starkt involverad och stödjande i 

skolans arbete med digitaliseringen. Detta genom att både utbilda sig själv, anordna 

återkommande organisatoriska möten och samla skolans personal samt elever genom en 

gemensam vision för hur arbetet skulle gå till gällande IKT-utvecklingen. Resultaten av 

ett aktivt ledarskap blev det motsatta jämfört med de mer fria ledarskapet och problem 

med digitaliseringsutvecklingen kunde lättare undvikas. Vad lärarna tycks behöva 

stödjas med, enligt studien (Petersen, 2016), är främst att få tid att arbeta med IKT-

uppdraget, kunna dela med sig av det de lär sig, samt tillräcklig tillgång till digitala 

verktyg. 

 

Uluyol och Şahins (2016) studie med 101 lärare i grundskolan i Turkiet beskriver från 

lärares håll ett behov av stöd och uppmuntran likväl som fortbildning, som en viktig 

faktor för ökad användning utav IKT. Dock så visade studien även på att majoriteten av 

lärarna upplevde att de saknade detta stöd av varierande anledningar. Sipilä (2014) har 

gjort en studie kring 292 lärares syn på införandet av IKT i den finska skolan. Lärarna 

upplever att även om teknologin finns inom många skolor i Finland samt att 

digitalisering stödjs av skolansstyrdokument, så upplever de inte i många fall att det har 

de kompetenser eller får den träning som behövs för att arbeta med digitaliseringen. 
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Saxena (2017) beskriver på likande vis i sin internationella genomgång av forskning hur 

lärare upplevde att de saknade färdigheter och kunskap till att arbeta med IKT. 

 

3.3.4 Hur digitala verktyg används för undervisning av lärare 

Uluyol och Şahins (2016), Sipiläs (2014), Bindus (2017) studier visar att lärare främst 

associerar och använder IKT till planering av lektioner, skapa e-post grupper, för 

bedömning av elever, sätta samman och presentera lektionsmaterial. Att söka 

information samt läromaterial på internet är ytterligare ett vanligt användningsområde 

för IKT i undervisning. Vilket lärarna även i vissa fall låter eleverna göra i klassrummet. 

De digitala verktygen blir enligt dessa studier (Ibid.) mest hjälpmedel för att stötta 

traditionella metoder kring undervisning och för att sköta administrativa uppgifter. De 

visar vidare att lärares användning av IKT för mer avancerade, kreativa, kommunikativa 

och elevcentrerade arbetssätt inom undervisning i många fall saknas. 

 

Willis et al. (2019) studie visar att det verkar finnas ett starkt samband mellan 

meningsfull användning av IKT och att möjliggöra skapandeaktiviteter för eleverna i 

undervisningen. Likväl bör lärarna vara välbekanta med teknologierna som de har 

tillgång till, eller valt att arbeta med, för att veta hur de kan användas för att förhöja 

undervisnings och lärandemöjligheter (Ibid.). Som en kontrast till Willis et al. (2019) 

studieresultat visar Marklund och Dunkels (2016) studie på att det inom svenska 

förskoleklasser kan förekomma mer elevcentrerad användning av digitala verktyg för att 

utöka lärandemöjligheter. Studien visar hur appar kan användas inom förskoleklasser 

som stöd för exempelvis språkinlärning och i arbetet med elever med särskilda behov, 

eller har ett annat modersmål än svenska. Vidare så användes pekplattor för att öva 

exempelvis matematikkunskaper för kommande grundskola genom olika pedagogiska 

och lekfulla appar. Studien (Ibid.) visar dock på att osäkerhet rådde bland vissa 

förskolelärare kring hur plattorna skulle användas i förskoleklasser. Denna osäkerhet 

sågs genom att förskolelärare kontinuerligt diskuterade mängden tid som bör läggas på 

skärmtid och vad som egentligen blir lärarnas roll när pekplattorna används. Vilket 

vidare även uttrycktes genom att vissa deltagare i studien visade oro för att bli för 

passiva när pekplattor användes av eleverna.  

 

Saxena (2017) beskriver i sin studie, av IKT integration i olika länder, hur bristen på 

digital utrustning är en utmaning inom skolor internationellt. Vilket därmed även 

påverkar övriga försök till att arbeta digitalt i klassrummen, även om viljan finns. Walsh 

och Farren (2018) studie synliggör även att digitalisering kan vara en kostnadsfråga för 

skolor. Då exempelvis Ipads, med tillhörande skyddsutrustning och appar, eventuellt 

kan bli synliga kostnader inom vissa verksamheter. Tidshantering är också en aspekt 

som lärare själva lyfter fram som en utmaning gällande användningen av digitala 

verktyg i undervisning. Perselli (2014) visar i sin studie, kring lärares användning av 

digital teknik, hur bristen på tid är en faktor gällande om digitala verktyg kommer till 

bruk i undervisningen. Detta då det tar tid att hantera IKT-tekniken. Något som dock 

underlättats, enligt studien (Ibid.) sen elever som delat på gemensamma datorvagnar 
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övergick till att få varsin dator som de hade ansvar för. Lärare beskrev hur detta 

underlättade rent organisatoriskt och uppmuntrade införandet av mer digitala moment i 

undervisningen, då en-till-en datorer ledde till tidsbesparingar. Även Petersen (2016) 

beskriver hur lärare överger datoranvändning när det krävs för mycket tid till att ställa i 

ordning dem och när fungerande organisation kring den digitala tekniken i skolan 

saknas.  

 

3.3.5 Digitaliseringens pedagogiska effekter enligt lärare 

Lundgren och Lundgren (2011) skriver att en av fördelarna som lärarna i deras studie 

såg med datorer i undervisningen, är att det skapade möjligheter för fler typer av 

samarbeten och interaktion mellan eleverna. Eleverna uppfattades fråga och hjälpa 

varandra mer än vid användning av traditionella läromedel enligt studiens resultat. Det 

såg lärarna som positivt då de själva inte alltid hade tid hjälpa till. Kroksmark (2016) 

beskriver på liknande vis att elever samarbetar mer i arbete med en-till-en datorer och är 

nyfiknare och hjälpsammare mot varandra, än i arbete med mer traditionella 

lektionsmaterial. Vilket i sin tur kan påverka hur undervisningsupplägg och arbetssätt 

kan planeras av lärare. Även Lundgren och Lundgren (2011) skriver, utifrån lärares 

egna uttalanden, att lärarrollen ändras när digitalisering införs och handlar mer om att 

möjliggöra samarbeten samt att planera lektionen i förväg. Dock noterar Lundgren och 

Lundgren (2011) i sin analys att just elever som hjälper varandra inte är problemfritt när 

det leder till att lärare börjar förlita sig på elever i för stor grad gällande att 

undervisningen ska fungera.  

 

Walsh och Farren (2018) påtalar sina resultat hur det bland lärare kan finnas en oro för 

vad elever kan komma åt när de har tillgång till Ipads med internet och vilken slags 

kommunikation elever ägnar sig åt med de digitala verktygen. Detta sågs speciellt som 

ett problem när alla elever hade tillgång till egna Ipads. Författarna beskriver i sin 

slutsats att oron delvis verkade grunda sig i en rädsla för att förlora kontrollen kring 

undervisningen och att lärare under undervisningstid hade funderingar kring om elever 

gör det de ska på sina Ipads. I Lundgren och Lundgrens (2011) studie ger lärare 

exempel på hur olämpligt material kan dyka upp på elevers datorer när internet-

användning är involverat i undervisningen. Lärare beskriver det dock inte endast som 

problematiskt. Då olämpligt material även kan skapa pedagogiska lärsituationer. I vilka 

elever får chans att öva sig i att filtrera och tänka kritiskt kring sin internetanvändning. 

 

Kroksmark (2016) beskriver hur endel lärare upplever en förvirring kring en ökad 

komplexitet i undervisningen, men samtidigt har förståelse för att den digitala 

pedagogiken och verktygen öppnar upp samt tvingar fram helt nya arbetssätt inne i 

klassrummen. Detta skapar i sin tur både utmaningar kring att hantera överväldigande 

mängder information och mindre översikt gällande klassrumsarbetet från lärarens 

perspektiv. Samtidigt som möjligheter öppnas upp med hjälp av digitaliseringen för att 

erbjuda ett mer skräddarsytt och individanpassat lärande än med mer traditionell 

pedagogik.  
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Willis et al. (2019) påpekar att det är viktigt att införliva digitala verktyg och digital 

pedagogik inom undervisning med meningsfulla pedagogiska syften i åtanke. Sipilä 

(2014) påpekar på liknande vis att alla läroverktygs fokus inom skolan bör stödja 

elevers lärande och utvärderas utifrån det kriteriet, oavsett om de analoga eller digitala. 

Ovanstående behovs benämns i Holmbergs (2019) avhandling genom begrepp added 

pedagogical value som även kan översättas till pedagogiskt mervärde. Det pedagogiska 

mervärdet skriver Holmberg (2019) handlar om hur IKT kan användas för att tillföra 

kvalitéer till undervisning, som gör att lärandemöjligheterna utvecklas och förstärks på 

många olika vis. IKT kan exempelvis tillföra nya sammanhang för i vilka lärande kan 

ske, nya sätt att arbeta formativt i undervisning och nya former av gemensamt skapande. 

 

Att som lärare anse att digitala verktyg har pedagogiska mervärden behöver inte betyda 

att de tillämpas i undervisningen. Aldama och Pozos (2016) visar på att även om lärare 

uppfattar och uttrycker att digitala verktyg kan skapa fördelar inom undervisningen, 

såsom ökad motivation, ökade lärostrategier för eleverna och arbete med mer komplexa 

lärofärdigheter. Så använder sig inte lärarna av dessa uppfattade fördelar i sin faktiska 

undervisning. Lärarna använde istället, vilket studiens analys av de 16 deltagarnas svar 

visade på, digitala verktyg till att presentera färdig strukturerat läromaterial på ett 

traditionellt vis med tillhörande slutna undervisningsfrågor, som inte tillåter 

interaktivitet från elevernas håll.  Lundgren och Lundgren (2011) definierar 

interaktivitet som möjligheten att vara med att påverka hur läroprocessen utformas. 

Elever fick enligt lärarnas egna svar i Aldama och Pozos (2016) studie, lärostrategiskt 

främst arbeta med att leta efter färdiga svar som läraren valt ut. Därmed visar studien att 

det fördelar som lärarna uppfattade pedagogiskt kring digitalisering och vad de gjorde i 

sin pedagogiska praktik, kan vara skilda ting. 

 

Digitala verktyg har enligt lärare visat sig höja intresse och arbetsmotivation hos elever 

(Walsh & Farren, 2018). Den digitala tekniken har även utökat omfånget av läromedel 

som pedagoger har tillgång till för att undervisa, enligt lärarna själva. Vilket gör att det i 

vissa fall går att special anpassa material mer utifrån elevers behov (Ibid.). Andra 

exempel på fördelar med IKT i undervisning som lärare framhållit är högre grad av 

problem lösning, bättre förståelse av läromaterial, mer kreativa lösningar och mer eget 

beslutsfattande (Uluyol och Şahin, 2016). 

 

3.4 Sammanfattning av bakgrunden 
 

Detta bakgrundkapitel har tittat på tre områden som är relevanta för att arbeta vidare 

med och förstå hur digitaliseringen skapar utmaningar och möjligheter i fritidshemmet. 

Först beskrevs fritidshemmet uppdrag översiktligt för att ge kontext till i vilken slags 

verksamhet digitaliseringen ska utföras. Denna del tog upp hur verksamheten har olika 

uppdrag som bland annat handlar om att komplettera skolan, erbjuda vila, utveckla 

eleverna både socialt och kunskapsmässigt. Vidare så beskrevs det hur verksamhetens 
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pedagogiska upplägg skiljer sig ifrån skolans och därmed även vilka typer av lärande 

som är i fokus. Såsom informellt, grupp fokuserat och situationsbundet lärande i 

praktiska sammanhang. 

 

I den andra bakgrundsdelen gavs kontext till vad digitaliseringen inom skolan innebär i 

nuläget för fritidshemmet och skolan. Begrepp såsom IT, IKT, digitala verktyg 

avhandlades, och ansågs som synonyma i denna studie. Begreppet digitala kompetenser 

beskrevs innefatta fyra aspekter som elever ska utveckla inom skolan och 

fritidshemmet; förståelse digitaliseringens påverkan, förstå hur olika former av digitala 

verktyg fungerar, utveckla digital källkritik och lära sig att använda digitalisering för 

skapande samt problemlösning.  

 

I tredje och avslutande delen av bakgrundskapitlet gavs en inblick i tidigare forskning 

kring möjligheter och utmaningar kring digitalisering utifrån lärares perspektiv. Fem 

översiktliga teman behandlades kring lärarnas syn på digitaliseringen. I det första temat 

behandlades hur lärare både kan se på de digitaliseringen positivt, men att det även finns 

lärare som är tveksamma till digitaliseringen. Samtidigt visar studier att för att arbeta 

meningsfullt med digitaliseringen så behöver lärare skapa tilltro och vilja till att ta till 

sig de digitala verktygen och ges olika former av stöd. I det andra temat beskrevs hur 

undervisningskvalitet kan ökas genom större teknikkunskaper bland lärare. Vilket 

hjälper lärare att lösa de tekniska problem som är en återkommande del av digital 

undervisning. Det tycks dock vara osäkert vilka specifika tekniska färdigheter lärare bör 

besitta. Det tredje temat beskrev hur rektorer och organisering på högre nivå behöver 

fungera för ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. Vidare uppvisade studier behovet av 

fortbildning bland lärare och att det tycks vara bristfälligt, enligt lärarna själva. Det 

fjärde temat visade på att de digitala används mycket av lärare till att bedriva traditionell 

undervisning utan att ta tillvara på de möjligheter till förändrat lärande som digitala 

verktyg erbjuder. Även om undantag finns. Det femte och sista temat beskrev 

undervisning med digitala verktyg som komplext och att det förändrar pedagogiken 

både för hur lärare behöver planera och genomföra lektioner. Men även för hur eleverna 

deltar och lär sig. Studier visade på hur det kunde skapa oro hos lärare i att inte veta vad 

elever riktigt gjorde med sina datorer och Ipads. Samtidigt som andra lärare såg stora 

möjligheter till elevcentrerad undervisning, där bland annat samarbete, problemlösning 

och kommunikation ökar i undervisningssituationerna.  
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4. Metod 
 

I detta kapitel introduceras först den kvalitativa forskningsstrategin och den 

fenomenografiska metodansatsen som bildat ramverket för studiens övriga metodval 

och arbetsprocesser. Därefter är kapitlet uppdelat i rubriker som i tur och ordning 

beskriver studiens utformning, urval av respondenter, genomförande, analys och 

bearbetning av data, samt hur studien uppfyllt de etiska kraven för forskning.  

 

Denna studie har inriktat sig på en kvalitativ forskningsstrategi. Enligt Bryman (2018) 

kan de huvudsakliga forskningsstrategi inriktningarna delas upp i en kvalitativ och en 

kvantitativ inriktning. Bryman (2018) beskriver även hur kvalitativ forskning bland 

annat är lämplig när det som ska studeras innefattar individers egna uppfattningar om 

fenomen inom de miljöer där de vistas. Vidare så är den lämplig om dataanalysen består 

av att bearbeta ord och göra tolkningar utav betydelser utifrån ostrukturerade data, 

såsom exempelvis intervjuer kring människors reflektioner kring ett fenomen. Den 

kvalitativa forskningen beskrivs enligt Larsson (1986) handla om att ta reda på hur 

något beskrivs och redovisa det genom kategorier samt teman. I motsats till den 

kvantitativa forskningen som snarare vill ta reda vad orsaken till något är, hur något är 

fördelat, eller om det är sant eller falskt.  

 

Denna studie ska utforska uppfattningar kring fenomenet digitalisering bland 

respondenter inom fritidshem. Därmed är det som ska undersökas bättre anpassat för 

kvalitativa forskningsstrategier utifrån ovanstående beskrivningar av Bryman (2018) 

och Larsson (1986).  

 

4.1 Fenomenografisk metodansats 

 

Inom kvalitativ forskning finns det många olika metodansatser att välja mellan, även 

kallade teoretiska ansatser. Valet av metodansats avgör hur studien ska utformas genom 

att exempelvis styra vilka datainsamlingsmetoder som ska användas, hur data ska 

bearbetas och vad som ska studeras i det insamlade datamaterialet (Fejes & Thornberg, 

2015). Denna studie har valt att arbeta med en så kallad fenomenografisk metodansats 

som passar väl när forskare vill analysera hur människor uppfattar olika typer utav 

fenomen (Uljens, 1989). Kravet för att fenomenologi ska gå att använda i en studie är 

att studiens frågeställning måste vilja undersöka personers uppfattningar kring ett 

fenomen (Dahlgren & Johansson, 2015). Fenomenografin är även väl anpassad för 

forskning inom ämnesområdena pedagogik och didaktik, inom vilken metodansatsen 

har vuxit fram (Larsson, 1986).  

 

En uppfattning enligt fenomenografin är ”[…] ett sätt att förstå något eller ett sätt att 

erfara något” (Dahlgren & Johansson, 2015, s.162). Både Larsson (1986) och Uljens 

(1989) pekar på att en uppfattning inte är samma sak som en åsikt, utan snarare något 

som en person anser är sant på ett undermedvetet plan. Dahlgren & Johansson (2015) 
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skriver att människor kan uppfatta samma sak på olika vis och beskriva sina 

uppfattningar på många sätt, samtidigt finns det dock ett begränsat antal uppfattningar 

enligt det fenomenografiska perspektivet. Dock är det närmast omöjligt att veta om man 

hittat alla möjliga uppfattningar kring något fenomen. Större urval av deltagare i 

fenomenografisk forskning ökar dock chanserna att hitta åtminstone de vanligast 

förekommande uppfattningarna enligt Dahlgren & Johansson (2015).  

 

Slutmålet för den fenomenografiska metodansatsens är att hitta de varierande 

uppfattningar hos individer som existerar kring utvalda fenomen och som särskiljer sig 

ifrån varandra (Larsson, 1986; Dahlgren & Johansson, 2015). Sedan kategorisera alla de 

funna uppfattningarna i syfte att kunna analysera och redovisa den variation av olika 

uppfattningar som existerar kring studiens valda forskningsfrågor (Larsson, 1986; 

Uljens, 1989). Att upptäcka vilka uppfattningar som existerar kan exempelvis vara av 

nytta för olika former av reflekterande arbete. 

 

För att kunna analysera och redovisa de varierande uppfattningar kring fenomen som 

den fenomenografiska databearbetningen letar efter, så grupperas uppfattningarna in i så 

kallade beskrivningskategorier (Uljens, 1989). Inom varje beskrivningskategori 

redovisas kvalitativt olika uppfattningar kring ett visst fenomen eller en vis aspekt av ett 

fenomen. Vilket exempelvis senare möjliggör jämförande av uppfattningarna som 

framkommit i studien (Ibid.). För att få fram uppfattningar och gruppera dem i 

beskrivningskategorier så behöver det empiriska material som samlats in tolkas och 

sorteras (Uljens, 1989). Vanliga sätt att samla in empiriskt material inom 

fenomenografin är genom observationer och semistrukturerade intervjuer (Larsson, 

1986; Dahlgren & Johansson, 2015).  

 

4.2 Studiens utformning  

 

Dahlgren och Johansson (2015) beskriver hur djupgående svar är av största vikt inom 

fenomenografi för att kunna göra bra analyser. Därmed är ställandet av följdfrågor 

kritiska så att respondenten verkligen utvecklar svaren kring sina uppfattningar. Därför 

valdes ett semistrukturerat intervjuformat med öppnafrågor som datainsamlingsmetod. 

Vilket möjliggör att respondenten ger mer fylliga och reflekterande svar (Bryman, 

2018). Den semistrukturerade intervjun består utav en lista med tematiserade 

intervjufrågor, som sedan ställs i varierande ordning under intervjun. Intervjufrågorna 

kan även framföras med en del variation i hur de ställs (Ibid.). Enligt Bryman (2018) är 

det viktigt att skapa tilltro mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. Valet av 

semistrukturerade intervjuer kan tillåta att respondenter i högre grad leder intervjun 

genom sitt reflekterande kring de öppna frågorna. Vilket i sin tur förhoppningsvis kan 

skapa mindre formella möten med respondenterna. 

 

En lista med huvudsakliga intervjufrågor skapades utifrån olika områden som 

digitaliseringen behöver arbeta med inom skolan enligt läroplanen och utifrån 
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litteraturgenomgången. Dessa frågor tematiserades i viss mån som ett sätt att göra 

intervjuguiden överskådligare. Tematiseringen av frågorna var inte något som 

nödvändigtvis skulle inkluderas i den senare resultatbearbetningen och analysen utan 

var ett sätt att formatera den så kallade intervjuguiden som precis som namnet avslöjar, 

guidar intervjuaren under intervjutillfället (Bryman, 2018). Huvudfrågorna 

kompletterades även med förslag på följdfrågor som skulle kunna användas under 

intervjun, om inte respondenten själv tog upp visa aspekter kring digitaliseringen i sina 

svar. Intervjufrågorna utformades med ett vardagligt språk för att minska missförstånd, 

vilket annars enligt Bryman (2018) är en risk i intervjuer. Detta då det annars kan leda 

till att respondenter kan misstolka frågorna. Vilket sin tur kan göra att den data som 

samlas in ej möter forskningsstudiens behov. För att kontrollera att en intervjuguide 

med intervjufrågor fungerar som tänkt rekommenderar Bryman (2018) även att göra en 

så kallad pilotstudie. För denna undersökning bestod pilotstudien av en testintervju som 

gav en vägledning till att längden för varje intervju troligen skulle bli mellan 20–30 

minuter. Även vissa frågerevideringar gjordes. Testet visade även att huvudfrågorna 

med hög sannolikhet skulle kunna ge relevanta svar till studiens frågeställningar, och 

var tillräckligt öppna så det inte endast kunde besvaras med ja eller nej svar.  

 

4.3 Urval av respondenter 

 

Målet för denna forskningsstudie var att rekrytera 6–7 respondenter vilket motiverades 

utifrån denna studies tidsomfattning. Det urvalskriterium (Bryman, 2018) som användes 

var att respondenterna skulle vara utbildade fritidspedagoger eller lärare i fritidshem. 

Därför att respondenterna både behövde ha förtrogenhet med vad som står i läroplanen 

kring digitalisering och förståelse för fritidsverksamhetens olika uppdrag. Sex utbildade 

fritidspedagoger och lärare i fritidshem deltog i studien ifrån fyra olika skolor belägna i 

två stora städer i Mellansverige. Tabellen här nedan ger ytterligare information om 

respondenterna, vars namn har anonymiserats. 

 

Person Arbetade år 

inom fritidshem 

Skola  Yrkestitel Arbetar aktivt med 

digitalisering i nuläget 

”Olivia” 1 1 Lärare i fritidshem Ja 

”Jocke” ½  2 Lärare i fritidshem Ja 

”Mathilda” 10 2 Lärare i fritidshem Ja 

”Lisa” 30 3 Fritidspedagog Nej 

”Fia” 1 ½  4 Lärare i fritidshem Ja 

”Elinor” 23 4 Fritidspedagog Ja 

Tabell 1. Information om studiens respondenter. 

 

Urvalet av respondenter kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2018), då 

de valdes utifrån vilka som fanns att tillgå inom studiens tidsram. Enligt Larsson (1986) 

är det viktigt hitta respondenter som inte bara kommer att ge samma typ av 

uppfattningar som svar. Därmed bör forskare medvetet försöka möjliggöra så att många 

uppfattningar kan hittas. Vilket gör att slumpat urval inte är av stor vikt i en 
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fenomenografisk studie, då det i sig självt inte garanterar ett stor mängd uppfattningar. 

Denna studie försökte få tillgång till en bredare mängd uppfattningar genom att 

respondenterna var i olika åldrar och med olika lång yrkeserfarenhet. Respondenterna 

bestod även av både fritidspedagoger och lärare i fritidshem, vilket är innebar att de 

hade olika utbildningsbakgrund. Alla respondenter som inkluderades i studien behövde 

inte heller själva aktivt utföra digitaliseringsarbete i nuläget för att kunna delta. Dock så 

arbetade fem av de sex respondenterna med digitalisering inom fritidshemmet på något 

vis vid tiden för intervjuerna.  

 

4.4 Genomförande  

 

Kontakt togs med potentiella respondenter genom att besöka skolor i vilka missivbrev 

delades ut (Bilaga 1). Kontakt söktes även genom e-post och sociala medier. De 

enskilda intervjuerna varade tidsmässigt mellan 18–29 minuter och sammanlagt 

spelades 126 minuter material in. Samtliga respondenter fick bestämma tid och om 

intervjun skulle utföras på en av dem vald plats, eller via röstsamtal. Intervjuerna 

genomfördes i fyra av fallen i grupprum på skolor i vilka respondenterna var 

yrkesverksamma. Grupprummen minskade störningsrisken och upprätthöll 

konfidentialitet gällande vad som blev sagt. Inga störningsmoment uppstod under 

intervjuerna.  Därutöver genomfördes en intervju via röstsamtal på dator och en via 

telefonsamtal. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av ljudinspelningsappar som 

installerats på två separata smartphones för att säkra att inget inspelningsmaterial skulle 

gå förlorat. Bryman (2018) pekar på många fördelar med att spela in intervjuer om 

deltagare tillåter det, speciellt då mängden kvalitativdata blir större. 

 

Under intervjutillfällena användes en intervjuteknik som inom fenomenografin kallas 

probing, detta innebär att intervjuaren ställer många följdfrågor för att få djupgående 

svar (Dahlgren & Johansson, 2015). Även icke-verbal probing tillämpades, vilket går ut 

på att aktivt visa intresse till det som sägs, genom till exempel bekräftande nickningar 

eller ord. Syftet med att använda teknikerna är att få respondenten att öppna upp och bli 

mer avslappnade (Dahlgren & Johansson, 2015). Vilket kan hjälpa i att undvika reaktiva 

effekter som kan få deltagare att bete sig onaturligt i intervjusituationer (Bryman, 2018).  

 

4.5 Fenomenografisk analys & bearbetning 

 

Intervjuinspelningarna transkriberades först över till textfiler på en dator. Transkriber-

ingarnas fokus i denna studie var på vad respondenterna sa kring digitalisering, då deras 

olika uppfattningar var det studien sökte efter. I transkriberingar kan det även vara 

viktigt att inkludera hur något sägs, i form av exempelvis andningspauser, tonlägen och 

liknande (Tholander & Cekaite, 2015), för denna studies syften och frågeställning var 

dock inte det aktuellt. Vissa ord från intervjuerna klargjordes därmed i transkriberingen 

för att få mer läsbarhet i utsagorna. Även osammanhängande ord och läten uteslöts till 

vis del. Tholander och Cekaite (2015) menar att det är en balansgång att transkribera så 
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att inte det som sagts under intervjun förvrängs, vilket kan påverkar vilka tolkningar 

som görs i analysen av datamaterialet. Det är därmed viktig att vara konsekvent i den 

detaljnivå man väljer att transkribera på. Transkriptionen bör dessutom inkludera fler 

detaljer än vad forskaren tror sig behöva till en början (Ibid.).  

 

Efter transkriberingen påbörjades databearbetningsprocessen genom analys och 

sortering i flera steg och omgångar. Dahlgren och Johansson (2015) nämner att det finns 

många sätt att göra en fenomenografisk analys och de olika stegen inte nödvändigtvis 

utförs linjärt under analysprocessen, utan det är en mer organisk process där till exempel 

visa steg kan behöva utföras i omgångar. Denna studies analysprocess och 

stegbeskrivning är främst baserad på den mer generella fenomenografiska analysprocess 

som beskrivs i Dahlgren och Johansson (2015) med stöd ur ytterligare fenomenografisk 

litteratur (Larsson,1986; Uljens, 1989). Inledande så lästes det transkriberade materialet 

igenom flera gånger för att bli bekant med det. Därefter färgmarkerades textpassager 

baserat på de två kategorier av övergripande uppfattningar som denna studie försökte 

hitta. Nämligen digitaliseringens möjligheter och digitaliseringens utmaningar inom 

fritidshemmen. Textpassager i transkriberingarna som beskrev möjlighetsuppfattningar 

markerades i en färg, utmaningsuppfattningar i en annan färg. All den text som inte blev 

färgmarkerad togs bort ur dokumenten. Detta steg inom fenomenografin kallas 

kondensation, i vilket forskaren letar fram de mest relevanta textpassagena och tar bort 

det resterande irrelevanta materialet (Dahlgren & Johansson, 2015). 

 

Efter ovanstående kondensation sammanställdes alla textpassager gällande uppfattade 

möjligheter och uppfattade utmaningar i varsitt textdokument. På detta vis blev alla 

textpassager som hade något gemensamt gällande möjligheter eller utmaningar 

ihopsamlade. Bearbetning gjordes därefter utifrån ett dokument i taget. Nästa steg var 

att börja göra jämförelser (Dahlgren & Johansson, 2015) mellan textpassagerna för att 

hitta likheter och se vilka textpassager som kunde grupperas (Ibid.) ihop för att beskriva 

en viss aspekt av digitaliseringen som innefatta möjligheter eller utmaningar. De två 

skilda dokumenten med möjligheter och utmaningar sammanställdes igen för att se om 

visa utmaningar och möjligheter platsade i samma beskrivningskategori. Målet var att få 

fram beskrivningskategorier i vilka inkluderade textpassager har mer gemensamt än vad 

som skiljer dem åt (Ibid.) Varje beskrivningskategori skulle representera en aspekt som 

kunde innefatta möjligheter eller utmaningar med digitaliseringen i fritidshemmet. Varje 

kategori gavs en egen textmarkerings färg i dokumenten för att göra sorteringen 

överskådlig.  

 

De olika beskrivningskategorierna som utformats skulle i slutet av bearbetnings-

processen inte överlappa med varandra utan vara exkluderande och besitta olika 

egenskaper i så hög grad som möjligt (Dahlgren & Johansson, 2015; Uljens, 1989). 

Dahlgren och Johansson (2015) samt Larsson (1986) beskriver hur kontraster mellan 

uppfattningar är det fenomenografin i slutändan fokuserar på. Detta steg benämns 

därmed som den kontrastiva fasen (Dahlgren & Johansson, 2015). Därför kontrollerades 
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de textpassager som sorterats upp i beskrivningskategorier ett antal gånger för att se att 

de ej överlappade. Revideringar av beskrivningskategorier och vilka textpassager de 

innefattade gjordes vid behov. Enligt Dahlgren & Johansson (2015) är det dock 

nödvändigt att göra avvägningar kring hur stora skillnader det ska vara mellan varje 

beskrivningskategori, då det är svårt att uppnå fullständig avgränsning mellan 

kategorierna. När ovanstående process var klar namngavs beskrivningskategorierna 

baserat på de likheter som fanns bland textpassagerna kategorin innehöll. Till varje 

beskrivningskategori valdes specifika citat ut ur det transkriberade intervjumaterialet. 

Larsson (1986) skriver att referenser till intervjucitat är en teknik som är central inom 

fenomenografin. Detta för att illustrera kategoriernas innehåll och visa var gränsen 

mellan dem går. Det resultat som uppnåtts efter att ha analyserat och bearbetat empirin i 

flera steg och omgångar är ett antal beskrivningskategorier kring möjligheter och 

utmaningar. Inom varje kategori synliggörs olika respondenters uppfattningar kring det 

kategorin beskriver. 

 

4.6 Etiska aspekter  

 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver att det inom forskningsetiken finns krav kring att 

individer som deltar i forskning behöver skyddas. Dock består forskning även av 

intressen som behöver balanseras, såsom kunskapsintresset kontra integritetsintresset. 

Detta gör vetenskaplig forskning komplex ur ett etiskt perspektiv och gör att många 

svåra beslut kan behöva tas av forskare. I denna studie är det respondenternas 

fullständiga rätt att skyddas och medverka på sina egna villkor som prioriterats. Nedan 

beskrivs hur detta har möjliggjorts. 

 

Information om vad studien innebar och förväntade sig av deltagarna gavs i det 

missivbrev (Bilaga 1) som respondenterna fick när de tillfrågades om studien. 

Information gavs även en gång till innan intervjutillfällena till de respondenter som valt 

att medverka i intervjuerna. Vilket uppfyller det grundläggande krav kring information 

om en studie som alla deltagare bör få ta del av enligt Vetenskapsrådet (2017). 

Respondenterna skulle dessutom ge sitt samtycke genom att de fick skriva under 

missivbrevet ifall de godtog att bli intervjuade (Bilaga 1). Respondenterna hade även 

möjlighet att påverka förutsättningarna för sitt deltagande genom att bestämma tid, plats 

och intervjuform. De kunde dessutom avbryta studien när helst de ville.  

 

Krav kring konfidentialitet gällande respondenternas deltagande har upprätthållits i 

denna studie genom att inspelade intervjuer anonymiserats direkt. Deltagarnas riktiga 

namn har inte heller använts i skrivprocessen, eller under intervjuinspelningarna. Alla 

namn har istället kodats. De inspelade intervjuerna har därutöver förvarats krypterade 

med lösenord under forskningsprocessen. Respondenterna informerades även om att 

inspelat och transkriberat material raderas efter att studien blivit godkänd och 

publicerad. Ovanstående gjordes därför att hanteringen och skyddandet av personliga 

uppgifter är en av grunderna för att kunna skydda individer i forskning enligt 
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Vetenskapsrådet (2017).  Vidare så har ingen känslig personinformation, annat än 

namnunderskrifter i missivbrevet (Bilaga 1) har samlats in utöver intervjuerna. Inget 

intervjumaterial från respondenterna har delats till personer utanför studien, såvida inte 

examinator eller handledaren för denna studie velat ta del av något specifikt. Inget 

material kommer heller att delas med framtida forskningsstudier. Vilket respondenterna 

även blev informerade om i förväg innan de gav samtycke till att delta. Ovanstående 

görs så att obehöriga inte kan komma åt uppgifterna, vilket är av vikt inom forskning av 

flera skäl när det gäller att skydda individer (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

4.7 Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 

En grundläggande fråga kring en forskningsstudie är om den undersökt det som avsätts 

att undersökas, vilket innefattas inom begreppet validitet (Bryman, 2018). Det 

intervjumaterial som samlats in i denna studie har kunnat användas för att besvara dess 

forskningsfråga. Vilket lett till framställande utav begreppskategorier som är relevanta 

för studiens frågeställning. Studiens validitet har stärkts i planeringsstadiet genom att 

endast välja att intervjua utbildade fritidspedagoger och lärare i fritidshem, vilket 

överensstämmer med den population forskningsfrågan efterfrågar. Intervjuguiden 

(Bilaga 2) har utgått ifrån frågeställningen i sin utformning samt tidigare forskning och 

dess frågor testats för att se om den ger rätt typer av svar. 

 

Reliabilitet är ett annat viktigt begrepp i forskningssammanhang. Begreppet handlar om 

att försöka förstå ifall studieresultaten skulle bli det samma om studien utfördes av 

exempelvis andra forskare. Med andra ord, om studieresultaten går att återskapa 

(Bryman, 2018). För att öka reliabiliteten har denna studie försökt att i detta 

metodkapitel noggrant beskriva studiens forskningsprocess och metodval. Vilket 

förhoppningsvis öppnar upp studiens tillvägagångsätt för analys, återskapande och 

kritik ifrån de som tar del av studien. Detta anses stärka studiens pålitlighet, vilket är ett 

alternativ begrepp för reliabilitet inom kvalitativ forskning (Bryman, 2018). Uljens 

(1989) argumenterar för att reliabilitet även måste prövas gällande beskrivnings-

kategorierna som en fenomenografisk studie producerar, men menar också att det är 

problematiskt att veta hur det ska prövas på ett pålitligt vis. Bryman (2018) beskriver att 

reliabilitet kan prövas inom kategorisering av kvalitativt material, om exempelvis flera 

personer analyserar och kategoriserar datamaterial separat. För att sedan kunnat jämföra 

vilka kategorier de skapat och i hur hög grad de överlappa överensstämmer mellan de 

olika personernas tolkningar av materialet. Ett annat potentiellt problem som Bryman 

(2018) påpekar gällande reliabilitet är att det forskningsdeltagare gör och vad de säger 

inte nödvändigtvis överensstämmer. Vilket gör att det ibland kan finnas tillrättalagda 

svar i det insamlade intervjumaterialet som därmed även påverkar studiers resultat. 

Problemet kan enligt Bryman (2018) till vis del motverkas genom att bland annat 

komplettera intervjuerna med andra former utav datainsamling, såsom observation av 

intervjudeltagares handlingar. 
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Generaliserbarhet hos en studie handlar om ifall det studien undersökt även kan gälla 

en större population än den som undersöktes i studien (Bryman, 2018). Kvalitativ 

forskning är svårare att generalisera än kvantitativ forskning då det inte finns lika 

precisa verktyg för ändamålet (Bryman, 2018; Svensson, & Ahrne, 2015). Vilket beror 

på att kvalitativa data och dess databearbetning processer inte är mätbara på samma vis 

som kvantitativa metoder (Ibid.). Svensson och Ahrne (2015) skriver att 

generaliserbarheten kan ökas om en studie jämförs med liknande studier som utförts. 

Därmed skulle generaliserbarheten i denna studie kunna påvisas till en vis grad om det 

visar sig att de beskrivningskategorier som studien funnit överlappar med liknande 

utmaningar och möjligheter i den tidigare forskningen. Vidare kan generaliserbarhet 

ökas genom att skaffa fler studiedeltagare ifrån en större mängd miljöer, i denna studies 

fall fritidshem, som skulle kunna intervjuas kring sina uppfattningar (Svensson & 

Ahrne, 2015). Urvalet av antal fritidshem i denna studie är fyra, vilket i kombination 

med att välja respondenter utifrån bekvämlighetsurval minskar generaliserbarheten 

(Bryman, 2018). Dock är denna studies främsta syfte att ge en inblick i vilka 

uppfattningar kring utmaningar och möjligheter som går att finna med 

digitaliseringsarbetet inom fritidshem.  
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5. Resultat och analys 
 

De uppfattningar kring möjligheter och utmaningar som sorterats kring digitalisering 

redovisas i detta resultatkapitel under fyra olika teman. De beskriver digitaliseringens 

pedagogiska påverkan, attityder kring digitaliseringen, organisering av digitaliserings 

arbetet och behovet av digitala kompetenser. Som underrubriker till varje tema så finns 

det ett antal fenomenografiska beskrivningskategorier som var och en handlar om en 

aspekt av digitaliseringen. De tolv kategorierna som redovisas i detta kapitel utgår i 

första hand ifrån de uppfattningar som framkom tydligast och hade stöd hos minst två 

av respondenterna. Varje kategori i sin tur innehåller olika uppfattningar respondenterna 

haft inom den beskrivningskategorin. Varje beskrivningskategori avslutas med ett 

textstycke som relaterar till den tidigare forskningen för att försöka sätta resultaten in i 

en allmän forskningskontext gällande digitaliseringen i inom skolan.  

 

5.1 Tema 1: digitaliseringens pedagogiska påverkan på fritidshemmet 

 

Under detta tema redovisas de beskrivningskategorier som är relaterade till möjligheter 

och utmaningar gällande hur digitaliseringen påverkar fritidshemsverksamheten 

pedagogiskt enligt respondenterna. Tre beskrivningskategorier har skapats som 

beskriver den sociala utvecklingsmöjligheter med hjälp av digitala verktyg, vilka slags 

aktiviteter digitalisering tillfört till fritidsverksamheterna och hur appar ökat mängden 

språk och matematik övning inom fritidsverksamheter. 

 

5.1.1 Tillför nya lärosituationer som utvecklar elever socialt 

Samtliga sex respondenter ser möjligheter i att använda digitala aktiviteter för att arbeta 

med elevernas sociala utveckling i fritidshemmet. Det vanligaste digitala verktyget som 

nämns är spelet Minecraft Education Edition (https://education.minecraft.net/). Spelet 

kan beskrivas som ett digitalt lego. Det spelas i en delad spelvärld tillsammans med upp 

till 30 andra elever. I spelvärldarna går det att bygga hus eller andra typer av strukturer 

eller landskap med olika typer av block. Elinor uttalade sig kring Minecrafts pedagog-

iska möjligheter under intervjun och speglar även de övriga respondenternas uppfatt-

ningar kring spelet: 

 

[…] med Minecraft, [att] bygga lego digitalt. Är ju också en bra inlärning och där har du ju 

också möjlighet att jobba i grupp. När du kan logga in och bygga och jobba tillsammans och 

där får du ju faktiskt det sociala samspelet också. (Elinor) 

 

Men det är inte endast i Minecraft de socialt utvecklande möjligheterna syns. Fia 

beskriver i citatet nedan hur hon uppfattar att grupparbeten i att skapa film och Stop 

Motion animation med hjälp av Ipads öppnat upp för nya elevsamarbeten:   

 

https://education.minecraft.net/
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Sen fick man väl ihop eleverna, på ett annat sätt. Dom jobbade tillsammans, som dom kanske 

inte jobbade med dom personerna annars […] Jag tror att dom samarbeta mer. Att det har 

varit liksom över gränserna, åldrarna. (Fia) 

 

Respondenternas uppfattningar ovan, kring användningen utav digitala verktyg som en 

möjlighet för att utveckla socialkompetenser hos elever överensstämmer med 

skollärares uppfattningar i den tidigare forskningen. Inom vilken lärare ansåg att mer 

kommunikation och samspel uppstod mellan elever i arbetet med digitala verktyg 

jämfört med traditionellare undervisningsmetoder (Lundgren & Lundgren, 2011; 

Kroksmark, 2016). 

 

5.1.2 Tillför nya pedagogiska aktiviteter till fritidsverksamheten 

Samtliga respondenter uppfattar att digitala verktyg har fört med sig nya typer av 

aktiviteter och även nya möjligheter gällande tidigare aktiviteters utformning i 

fritidshemmets undervisning. Huvudsakligen beskriver respondenterna att de i nuläget 

låtit elever använda Ipads och datorer fritt i grupper. Dock har flera respondenter planer 

på mer organiserad verksamhet, såsom att låta elever bygga städer tillsammans i 

Minecraft. Vilket illustreras i citatet nedan: 

 

Tanken där är väl kanske, och öppna upp en ny värld [i Minecraft] och kunna bygga upp till 

exempel, ja men skolan här. Att dom får en uppgift liksom och sen, att man får tänka till. Om 

man ska bygga en stad, vad som behöver finnas i en stad för att människorna ska klara sig? 

Hur funkar samhället liksom? (Fia) 

 

En annan digital aktivitet som Fia beskriver är att låta elever arbeta med Stop-Motion 

animation med hjälp av Ipads. Vilket kan möjliggöra att digitala arbetssätt kombineras 

med andra estetiska uttrycksätt inom fritidshemmet. Hon sa: 

 

[…] jag vilja jobba vidare med Stop-motion […] För där kan du ju, i det kan man ju 

involvera så mycket annat än bara just paddan eller datorn, då kan du ju involvera det 

estetiska till exempel. Eller bild, du kan använda lera, du kan använda legogubbar […] Man 

kan ta in så många fler delar. (Fia) 

 

Att arbeta med fotografi, redigering och filmskapande anger två till av respondenterna 

att de vill få in i verksamheterna. Respondenterna ser dessutom möjligheter med att låta 

elever arbeta med digitalt bildskapande även i utomhusmiljöer utöver de aktiviteter som 

erbjuds inomhus. Fia delar vidare med sig av hur hon tidigare arbetat veckovis med att 

låta elever skapa och hålla i digitala frågetävlingar i fritidsverksamheten, med hjälp av 

Ipads och en app som heter Kahoot (https://kahoot.com/) ”Eleverna fick ju göra egna 

Kahoot. Och så, för varje vecka då, så var det två nya elever som fick sätta sig ner och 

tänka ut frågor.”. Digitala aktiviteter som i övrigt tillkommit enligt respondenterna 

inkluderar programmering med hjälp av Blue Bots (https://www.terrapinlogo.com-

/bluebot.html)  som är små enkla robotar vars rörelseriktning går att programmera, spela 

https://kahoot.com/
https://www.terrapinlogo.com/bluebot.html
https://www.terrapinlogo.com/bluebot.html
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pedagogiska spel på hemsidan skolplus eller i olika appar och lära sig rita via Youtube-

videos.  

 

Precis som i Lundgren & Lundgrens (2011) studie inom skolan så syns det i 

ovanstående resultat att digitaliseringen har ökat antalet pedagogiska 

undervisningsmöjligheter för fritidshemmet. Jämfört med den tidigare forskningen kring 

användningsområden för digitala verktyg inom skolan (Sipilä, 2014; Bindu, 2017; 

Uluyol & Şahins; 2016), så visar ovanstående uppfattningar att de nya digitala 

aktiviteterna även erbjuder mer elevcentrerad, kommunikativ och kreativ undervisning 

än vad icke-digitala aktiviteter inom skolan gör. Att digitaliserings aktiviteterna inom 

fritidshemmets består av flera typer av skaparaktiviteter indikerar även, enligt Willis et 

al. (2019), att en mer meningsfylld användning av digitala verktyg finns i 

undervisningen. Samt så uppfyller aktiviteter såsom att spela Minecraft, filmskapande 

och Kahoot, definitionen av interaktivitet som innebär att elever kan påverka sitt eget 

lärande (Lundgren & Lundgren, 2011). 

 

5.1.3 Utökar mängden språk-och matematikövning  

Fyra av respondenterna nämner att matematikövning och språkinlärning genom appar 

blivit aktuellare i deras fritidsverksamhet, i och med tillgången på Ipads och datorer. 

Jocke beskriver att ”det är ju mycket matte spel, svenska spel” som de använder utöver 

Minecraft. Elinor menar på att genom att använda digitala verktyg såsom Ipads och 

datorer kan fritidshemmet på ett lättare vis öva olika kunskaper elever lärt sig i skolan 

och därmed arbeta ämneskompletterande. Hon sa: 

 

Inom ämnesområden tränar man ju också vidare på fritids. Repetera. Jobba vidare med. Så 

att du har ju, du kan ju specifikt rikta in på vad du [eleven] behöver, och 

rättstavningsprogram, svenska och allt det här. (Elinor) 

 

Elinor ger även exempel på att det kan handla om att skriva berättelser på datorn och 

öva upp kunskaper genom olika appar. Olivia beskriver på liknande vis på hur hon och 

andra på hennes fritidsavdelning arbetar med mångkulturella elever för att stärka deras 

språkutveckling. De får öva en halvtimme med språk-appar innan de spelar Minecraft. 

Enligt Olivia övar apparna färdigheter och kunskaper såsom ”[…] vad är rim och hur 

stavas orden? Hur låter ljuden? Hur många bokstäver är det?” Vilket enligt henne 

uppskattas av eleverna. 

 

Ovanstående resultat visar hur appar används som hjälpmedel, för att stärka 

språkinlärning och matematikkunskaper. Vilket samstämmer med hur digitala verktyg 

används elevcentrerat för lärande enligt förskoleklasslärare (Marklund & Dunkels, 

2016). Det tycks dock finnas en skillnad i hur förskolelärarna respektive respondenterna 

ser på syftet bakom användningen utav apparna. I Marklunds & Dunkels (2016) studie 

använder förskolelärarna apparna för att förbereda eleverna inför kommande 
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grundskola, medan i resultaten ovan anser respondenterna att övnings-apparna har en 

ämneskompletterande funktion till skolan.  

 

 

5.2 Tema 2: attityder kring digitaliseringen av fritidshemmet 

 

Under detta tema redovisas de beskrivningskategorier som är relaterade till möjligheter 

och utmaningar gällande attityder gentemot digitalisering. Tre kategorier har skapats 

som behandlar fritidshemspersonalens attityder, elevattityder och slutligen 

vårdnadshavares attityder. 

 

5.2.1 Begränsat intresse för digitaliseringsarbete bland vissa anställda 

I fyra av respondenternas svar går det urskilja att det finns ett varierande intresse, eller 

till och med en motsträvighet, bland kollegor att arbeta med digitaliseringen. Även om 

fem av sex respondenter beskriver sig själva vara intresserade av att utveckla 

digitaliseringsarbetet i skolan. Mathilda beskriver situationen på hennes skola på 

följande vis: 

 

I vår personalgrupp är vi ju några yngre men även några äldre och dom äldre ser nog inte 

fördelarna på samma sätt som oss yngre. Vilket gör att man lätt skjuter åt sidan och tycker 

att ”Näe, men det är inte särskilt viktigt”. Men sen är det också bristande kunskaper i hur 

man använder en dator eller en Ipad. Så att det gör det också svårt när man har stor fritids, 

att det bara är få som kan det. (Mathilda) 

 

Även bland respondenterna hittades några uppfattningar på att digitaliserings intresset 

kan variera, om än inte i lika hög grad som i exemplet ovan. En av respondenterna 

beskriver sig själv som tidigare motståndare till digitaliseringen ”[…] jag har ju varit 

motståndare länge men nu måste jag erkänna, vi har ju faktiskt börjat med Minecraft 

Education.” och redogör för hur det fått hen att se vissa fördelar med digitala 

aktiviteter. Dock så delger hen senare i intervjun att ”Men jag har faktiskt tänkt att jag 

skulle vilja testa att dom (eleverna) filmar. […] Men jag har liksom inte bryt mig om att 

sätta mig in i det så mycket tidigare, måste jag ju erkänna.”. En av de andra 

respondenterna menar på att elevernas intresse är till hjälp om hen själv inte är 

intresserad av att lära vissa digitala verktyg, såsom exempelvis Minecraft. ”[…] jag är 

ju inte den som spelar och har det intresset själv så jag behöver ju inte lära mig spelet 

specifikt så. Där kan jag ju ta hjälp utav barn som lär barn.”. 

 

Respondenternas egna övervägande positiva syn till digitalisering överensstämmer med 

tidigare forskning som visat på att lärare inom skolan i majoritet är positiva till dess 

användning (Zvezdan & Boško, 2016; Bindu, 2017; Mertala, 2017; Willis & Lynch & 

Fradale & Yeigh, 2019). Vilket Willis et al. (2019) menar är en förutsättning för att 

använda IKT genomtänkt i undervisning. Respondenterna uppfattar dock också 

motsträviga attityder till digitalisering bland kollegor, vilket kombinerat med 
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respondenternas egna positiva attityder tycks överensstämma med Marklund och 

Dunkels (2016) observation som visade på att lärarattityder kan delas in i två grupper. 

De som har tilltro till att arbeta med digitala verktyg samt de som känner tveksamhet 

och inte uppfattar fördelarna. Vidare så indikerar ovanstående resultat att problemet 

med lärare som förlitar sig på elevernas kompetenser för att skapa fungerande 

undervisning, eventuellt även kan finnas inom fritidsverksamheter (Lundgren & 

Lundgren, 2011). Ingen av respondenterna uppvisade en ogrundad positiv syn på 

digitaliseringen, såsom de förskolelärare Mertala (2017) intervjuade i sin studie, vilka 

hade stor tilltro till digitalisering utan att ha egentlig egen erfarenhet av dess användning 

i verksamheten. 

 

5.2.2 Digitala verktyg fångar upp elevers intressen och motivation 

I fyra av sex respondenters intervjusvar syns det att digitaliseringen har gett 

fritidshemspersonalen möjlighet att knyta an till elevernas egna intressen i högre grad. 

De beskriver bland annat hur digitaliseringen är en del av en synlig samhällsutveckling 

och en stor del av elevernas vardag. Alla respondenterna uppfattar att eleverna har stor 

motivation till att använda digitala verktyg. Fyra respondenter uttrycker att det är 

fördelaktigt att fånga upp digitaliseringen i fritidsverksamheten på grund av det starka 

elevintresset, i och med att fritidshemmen ska arbeta utifrån elevers intressen och 

önskemål. Vilket illustreras av citatet nedan: 

 

Det är ju ett igenkännande, dom har intresse vad de gäller telefoner och allting. Det här 

sociala medier, allting. Det är ju en värld vi lever i som är det [digitaliserad]. Så att det är 

ju en verklighet som vi också måste jobba med, med barnen och få in. Så att dom tycker att 

det är kul och det ligger mycket motivation i det. (Elinor) 

 

Mathilda beskriver hur hon uppfattar att elever tycks ha en preferens för digitalt baserad 

undervisning kontra mer traditionell undervisning. Hon menar på att det är fördelaktigt 

att fånga upp det intresset:  

 

På den här skolan är det ju som så att vi har högutbildade föräldrar vilket gör att många har 

tillgång till det senaste inom tekniken […] digitala verktyg är för dom mer intressanta än 

vanlig traditionell undervisning, vare sig det är inne eller ute. (Mathilda)  

 

Jocke ger ett exempel på hur han märker att eleverna är intresserade av att delta i den 

Minecraft Education satsning hans fritidshem i nuläget jobbar med: ”Ja, man får nog 

tusen frågor [från eleverna] när vi har måndagarna med datorerna. När ska vi köra? 

Kommer vi börja med staden?”. 

 

Beskrivningskategorin visar att även respondenterna uppfattar de fördelar såsom 

tidigare forskning (Walsh & Farren, 2018) visat kan finnas gällande motivationshöjande 

effekter vid användning utav digitala verktyg. Arbetet med att kunna fånga upp elevers 

intressen och önskemål kan i vis mån relateras till Kroksmark (2016) som beskriver att 
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lärare ser möjligheter till att skräddarsy och individanpassa undervisningen i högre grad 

med digitala medel.  

 

5.2.3 Vårdnadshavare behöver övertygas om det pedagogiska fördelarna   

Fem av respondenterna beskriver att vårdnadshavare överlag är väldigt positiva till att 

elever kan använda digitalt verktyg och delta i digitaliserade aktiviteter i 

fritidsverksamheterna. Den sjätte respondenten uppfattar att det är lite olika åsikter 

bland vårdnadshavare. Samtliga respondenter är dock eniga att det finns vårdnadshavare 

som behöver övertygas om de digitala aktiviteternas pedagogiska värde. Mathilda lyfter 

fram en av de vanligaste argumenten som respondenterna hört ifrån vårdnadshavare 

som är kritiska gällande datorer och Ipads i fritidshemmet. Hon säger: ”Men sen finns 

det givetvis dom som tycker att det blir för mycket. Att eleverna håller ju på med det 

hemma.”. Jocke lyfter fram en ytterligare kritik som kan förekomma ifrån 

vårdnadshavares håll ”Och det var inte alla vårdnadshavare som tyckte att det var bra, 

(de sa) men ni har ingen uppsikt kring vad dom gör liksom.”.  

 

För att kunna möta utmaningen kring att övertyga vårdnadshavarna om digitaliseringens 

pedagogiska funktion, så lyfter flera av respondenterna fram är att det är viktig att visa 

vad arbetet med digitalisering går ut på i fritidshemmets kontext. Att visa att det inte är 

samma sak som när eleverna sitter hemma. Vilket bland annat illustreras av Elinors 

uttalande:  

 

[...] sen är det ju också viktigt att vi som pedagoger förklarar syfte och mål med varför vi 

har Minecraft till exempel då, som en del av verksamheten. Att vi också tränar socialt och 

[...] vilket lärande vi får in i det. (Elinor) 

 

Lisa konkretiserar hur de i hennes verksamhet har löst ovanstående kommunikations 

behov till vårdnadshavare:  

 

Vi har ju skrivit en LPP [lokal pedagogisk planering], som vi har skickat ut till alla 

föräldrar. Där vi har berättat hur vi tänker och hur vi jobbar, och varför. Det tycker dom är 

bra. (Lisa) 

 

I den tidigare forskningen lyfts inte denna utmaning kring vårdnadshavares attityder 

fram av varken lärare inom skolan eller förskoleklassen. Den tidigare forskningen 

ifrågasätter inte digitaliseringens plats inom skolan, utan pekar främst på att 

digitaliseringen inte används till sin fylla potential och har brister i utförande samt 

behöver utökas i hur den används (Sipilä, 2014; Bindu, 2017; Uluyol & Şahins, 2016).  

Stieler-Hunt och Jones (2015) beskriver hur lärares attityder kan ändra genom att de får 

stöd i att förstå hur teknologin ska användas. Detta genom att ges information och får 

uppleva undervisning i vilken digitalisering används på lyckade sätt. Respondenterna i 

denna studie beskriver liknande metoder för att övertyga vårdnadshavare om värdet med 

digitalisering i fritidshemmet. Då lärarna synliggör mål och syften och försöker använda 
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digitala verktyg på ett annat sätt än eleverna gör hemma. Vilket vårdnadshavare sedan 

har möjlighet att uppleva i fritidsverksamheterna. Ovanstående resultat visar hur vissa 

respondenter försöker tänka igenom den pedagogiska användbarheten med verktygen, 

det Holmberg (2019) benämner som pedagogiskt mervärde, utifrån vilket digitala 

verktyg bör användas om det faktiskt tillför något till undervisningen och stödjer 

lärande. 

 

5.3 Tema 3: organisering av arbetet med digitalisering  

 

Under detta tema redovisas de beskrivningskategorier som är relaterade till möjligheter 

och utmaningar gällande organisering av digitaliserings arbetet inom fritidshemmet. 

Fyra beskrivningskategorier har skapats som behandlar respondenters uppfattningar 

kring elevers internet användning, skapande av balans mellan digitala och icke-digitala 

aktiviteter, hur tekniska problem är en utmaning och till sist hur det finns resursbrister 

gällande digitala verktyg. 

 

5.3.1 Hur elever ska få använda internet är en utmaning 

Tre av respondenterna nämner att internet användning i samband med datorer och Ipads 

behöver övervakas för att inte eleverna ska komma åt olämpligt innehåll, genom 

exempelvis hemsidor. Mathilda problematiserar hur Ipads och datorer har många 

möjliga användningsområden och att det kan vara svårt att ha översyn kring vad elever 

gör med digitala verktyg: 

 

Alltså det är väl generellt just att om dom får möjligheten att spela spel så kan dom komma 

åt sidor som inte är lämpliga. Dom vill gärna titta på Youtube, men i och med att det inte går 

att begränsa på Youtube så kan dom titta på mer eller mindre vad som helst. Vilket inte alls 

är bra. Så det är väl farhågan att, när dom får sitta själv framför datorn så är det lätt att det 

spårar. (Mathilda) 

 

Lisa beskriver likartade utmaningar i hennes verksamhet och hur de försöker lösa 

problemet genom att sätta upp regler gällande internet användning: ”Hos oss får dom ju 

bara använda, gå in på Bolibompa och Youtube ibland, men då måste man vara väldigt 

uppmärksam på musikvideos”. Elinor delar samma uppfattning som Lisa kring 

skapandet av regler, förutom att de i hennes verksamhet inte tillåter Youtube alls, utan 

håller sig till spel-appar, barnkanalen samt skolplus-hemsida. 

 

Denna beskrivningskategori överlappar med Lundgren och Lundgrens (2011) studie 

som visar att lärare även inom skolan ser internet som ett potentiellt problem vid 

undervisning, då elever bland annat kan hamna på olämpliga hemsidor. Respondenterna 

uttryckte dock inte att de såg pedagogiska möjligheter i mötet med oväntat material på 

nätet, vilket lärarna i Lundgren och Lundgren (2011) studien uppfattade. 

Respondenterna gav utifrån ovanstående resultat endast en problematisk bild av internet 

i sina svar, som en aktivitet som behöver övervakas och begränsas. Walsh och Farren 
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(2018) framförde i sin studie hur lärares oro kring vad elever kan göra med egna digitala 

verktyg och internet grundar sig i rädslan av att förlora kontrollen. Vilket eventuellt till 

vis del skulle kunna förklara även respondenternas vilja till att gränsa av mycket av 

internetåterkomsten för eleverna. 

 

5.3.2 Att hitta en balans mellan digitala och andra aktiviteter 

Fyra av respondenterna uppgav att de reflekterar kring mängden digitaliserings 

aktiviteter eleverna bör ha tillgång till. Det är enligt deras uppfattningar en avvägning 

mellan hur mycket digitalisering som känns rimligt i förhållande till andra aktiviteter 

inom fritidshemmet. ”[…]det är ett viktigt hjälpmedel, och vi kan ha roliga 

verksamheter med datorer och Ipads. Men vi måste ha en balans.” enligt Elinor. Hon 

tillägger ”För också med skärmtid tycker jag att det ska inte ersätta leken.” och 

betonade det fysiska, rörelse och andra typer av social samvaro i icke-digitala 

aktiviteter. Elinor uttrycker även att elevernas intresse även kan få en negativ effekt och 

behöver kontrolleras. 

 

Att vi kan erbjuda…Inte för mycket heller, man måste också begränsa det. Därför att det, 

digitaliseringen kan sticka iväg, därför att dom vill ju gärna hålla på väldigt mycket! 

(Elinor) 

 

Enligt tre av respondenterna var styrning och konsekventa regler viktiga för hitta 

lösningar kring hur mycket digitalisering som ska finnas i verksamheten. Jocke 

uppfattade det dock som att de äldre tycks vara mer kritiska till hur länge elever ska sitta 

med Ipads och datorer, medan han själv tycker att eleverna är bra på att känna av när de 

behöver röra sig och att de inte bara sitter med digitala verktyg. 

 

Dom pedagogerna som är lite äldre, som har varit här längre. Dom tycker att ”Dom 

behöver inte sitta så länge för att dom gör det hemma.” […] Men jag är lite liksom, låt dom 

sitta. (Jocke) 

 

Beskrivningskategorin ovan som redovisat uppfattningar kring behovet av balans 

mellan det digitala och icke-digitala aktiviteterna går att koppla till Marklund och 

Dunkels (2016) studie kring förskolelärares användning av appar. Deras studie visar på 

att lärarna också brottades med frågor kring hur mycket skärmtid som är rimligt, då visa 

lärare i studien ansåg sig bli mer passiva i sin yrkesroll när digitala verktyg användes. 

Det är en oro som inte framkommit bland respondenterna i resultatet ovan, utan det 

tycks mer handla om att eleverna inte ska förlora kompetenser i att leka och socialisera 

även på andra vis än genom det digitala verktygen.  

 

5.3.3 Tekniska problem är en återkommande utmaning 

Fyra respondenter beskrev att tekniska problem är en vanlig del av arbetet med digitala 

verktyg i fritidshemmet. Ett av de vanligare problemen är urladdade batterier till Ipads 
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och datorer. Vidare finns mer oväntade problem, såsom Lisa beskriver gällande arbete 

med Minecraft och andra appar: ”Ofta så råkar vi ut för att vi inte kommer in. Att vi inte 

får någon signal eller vad det är. Sen så visar det sig att vi måste göra uppdatering. Det 

hade vi ju inte tänkt på.”. Elinor beskriver även hur teknik som inte underhålls eller 

uppdateras kan skapa problem ”Innan vi byte datorerna så var det ju många datorer 

som var sega och krångla […] eftersom dom används ganska mycket i både skola och 

fritids […]”. 

 

De typer av tekniska problem som uppstår är likartade mellan skolan och fritidshemmet, 

då ovanstående resultat jämförs med den tidigare forskningen (Petersen, 2016; Walsh & 

Farren, 2018). I resultatet beskriver dock inte respondenterna att de överger den digitala 

tekniken trots att den skapar problem. Vilket dock beskrivs som ett vanligt 

tillvägagångsätt i klassrummets mer målinriktade undervisningssammanhang, enligt 

tidigare forskning (Petersen, 2016; Walsh & Farren, 2018). Däremot så finns det 

likheter med Persellis (2014) studie, som i sina resultat visar på att de digitala verktygen 

skapar extra arbetsmoment och tar upp mycket tid för lärare.  

 

5.3.4 Bristande tillgång till digitala verktyg 

Konkret brist på digitala verktyg och begränsning i vilka tider de finns tillgängliga, är 

en utmaning enligt fyra av respondenterna. Olivia beskriver hur begränsningen påverkar 

hur ofta eleverna kan använda Ipads:  

 

Ja, dom försöker ta in det mer och mer. Det gör dom ju, men det är ju liksom bara en gång i 

veckan dom gör det. Eller varannan vecka menar jag. (Olivia) 

 

En vanlig organisatorisk lösning enligt respondenterna är att datorer och Ipads delas 

mellan skola och fritidshem, samt förskoleklassen. Detta skapar i sin tur utmaningar 

gällande den effektiva tid verktygen faktiskt finns tillgängliga för elever att använda. 

Jocke beskriver situationen i sin verksamhet:  

 

[…] mellan halv tre och fyra ligger den aktiva tiden med datorer, Ipads […] Och många 

(elever) går ju hem mellan tre-fyra också. Som missar väldigt ofta, missar aktiviteterna. 

(Jocke) 

 

Delningen av resurser mellan skola och fritidshem skapar ytterligare organisatoriska 

problem enligt Mathilda.  

 

Vi har ju inte datorer så det räcker, för vi delar med skolan […] Vilket med gör att dom har 

använt dom under skoldagen och sen när vi använder som så är batteriet urladdat eller 

minnet fullt. Så det är ju såna grejer som är riktigt irriterande och tar otroligt mycket energi 

från oss för att kunna förbereda aktiviteter. (Mathilda) 
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Mathilda fortsätter även med att beskriva hur fritidshemmet kan behöva kämpa för att få 

de resurser de behöver till verksamheten då skolans behov utav digitala verktyg kan 

prioriteras över fritidshemmets behov. 

 

Jag har ju legat på när det gäller Ipads, för det har alltså funnits nya Ipads inlåsta som bara 

har legat och väntat. Men där man har tyckt att dom ska ju först och främst vara till skolan 

och sen kan fritids kanske ta äldre […] Vi tog egna, alltså ett eget initiativ till att ta ner dom, 

och annars hade dom fortfarande legat kvar där. (Mathilda) 

 

Saxena (2017) visade i sin forskning, på liknande vis som i uppfattningarna här ovan att 

brist på digitala verktyg är en utmaning gällande digitaliseringsarbetet. Enligt Petersen 

(2016) så är just tillgången på digitala verktyg en av tre viktiga faktorer för ett lyckat 

digitaliseringsarbete inom skolan. 

 

5.4 Tema 4: behov av digitala kompetenser 

 

Under detta tema redovisas de beskrivningskategorier som är relaterade till möjligheter 

och utmaningar gällande digitala kompetenser inom fritidshemmet. Två beskrivnings-

kategorier har skapats som behandlar respondenters uppfattningar kring elever som en 

kompetens resurs och hur digitaliserings fortbildning och stöd uppfattas. 

 

5.4.1 Elevers tekniska kompetens är en hjälpresurs 

 

Fem av respondenterna beskriver att eleverna utgör en viktig resurs i att lära sig hur de 

digitala verktygen och apparna kan hanteras, speciellt gällande när spel som Minecraft 

används. Vilket illustreras av nedanstående citat: 

 

Man lär väl sig ganska mycket själv genom att vara med barnen och sitta i liksom Minecraft 

eller prova saker, som ”Aha, var det så här det funka!”. För barnen har ju ganska stenkoll 

på allting på en gång. Så det finns alltid nån sådär som har suttit jätte mycket som man kan 

fråga. (Fia) 

 

Jocke och två andra respondenter berättar även hur de kunnigare eleverna är en resurs 

för även de mindre kunniga och yngre eleverna i verksamheten: 

 

Men man har ju också sett att våra ettor och tvåor som är väldigt intresserade utav 

Minecraft och är duktiga med inloggning och hjälpa till i Minecraft-spelet, [de} hjälper ju 

våra 6-åringar också. (Jocke) 

 

Elevers kompetens och vilja att hjälpa i arbetet med digitala verktyg omnämns av 

Lundgren och Lundgren (2011), men att det även skulle vara en resurs för lärare att ta 

tills sig nya digitala kompetenser omnämns inte i den tidigare bakgrundsforskningen. 
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5.4.2 Uppfattningar kring stöd och fortbildning varierar 

Samtliga sex respondenter tycker att möjligheter till fortbildning är viktig för att de ska 

kunna arbeta med digitalisering. Elinor kommer flera gånger tillbaka i till behovet av att 

få inspiration, motivation och idéer via digitaliserings fortbildning: 

 

Vi måste ju också få gå på kurser och fortbildningar och inspirationsträffar, för att få det 

hära…ide och inspiration. Vad jobbar vi med? Barnen med? Med våra datorer och Ipads. 

[…] Jag behöver ju också fortbildning att kunna vara en god pedagog, att lära ut. (Elinor) 

 

Gällande stöd i form utav fortbildning kring digitalisering så upplever tre av 

respondenterna att det erbjudits tillräckligt och att det märkbart ökat sen digitaliseringen 

fick en mer uttalad roll i läroplanen. Jocke beskriver hur han uppfattar att rektorn har 

haft ett stödjande förhållningsätt gällande fortbildning och möjliggjort vidare 

utvecklingsarbete i hans fall. 

 

Jo men, det har jag, tycker jag att jag fått bra från chefen. Dom vill skicka iväg oss på det 

här. Dom vill att vi ska få god kompetens i det. Det är inte bara Minecraft. Nu ska jag vara 

med på digitaliseringsträffarna. […] Då blir det programmering och liksom anpassade 

appar för fritids och skola. (Jocke) 

 

Vidare beskriver fem av respondenterna att digitaliseringens utökade roll i läroplanen 

även lett till att kommunala digitaliserings utvecklare kan besöka fritidshemmen. De 

kan bidra med planer och idéer för vad som går att utveckla utifrån de förutsättningar 

samt behov som finns inom verksamheterna. Tre respondenter, inklusive Mathilda, 

anser dock att fortbildnings insatserna varit bristfälliga. Bland annat så beskriver 

Mathilda hur nya digitala verktyg tidigare introducerats i skolan och fritidshemmen: 

 

[…] men det är också det här med utbildningsbiten, att lära sig. Teams eller Office 365 

överlag. […] När dom införde i kommunen, att alla ska använda det, så brast det just i att 

lära ut hur man använder det.  Så att först fick man programmet och sen fick man lära sig i 

efterhand, och det blir ju inte jättebra. (Mathilda) 

 

Respondenter uttrycker även att fler bland fritidshemmets personal skulle behöva 

utbildas samtidigt, då digitaliseringskunskaper uppfattas bli isolerade till vissa personer 

i verksamheten annars. Vilket Elinor tar upp.  

 

Nu har ju jag haft förmånen att få gå. Så det tycker jag har hjälpt mig. Men jag tycker att, 

när jag har varit på den kursen så är det svårt att hitta tillfällen att sprida det till dom 

andra. Jag tycker att man skulle satsa mer på fler som får gå. Att man får gå som flera i 

grupp. För att också kunna driva det [digitaliseringen] tillsammans. (Elinor) 

 

Fia beskriver hur hon hittills uppdaterat sin egen digitala kompetens: ”Man är väl mer 

självlärd egentligen […] Jag hade nog gärna haft lite mer liksom…kött på benen så att 
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säga.” och säger även att ” Så man har ju mycket hjälp utav barnen där också. Men ja, 

jag skulle nog vilja gå några mer kurser.”.  

 

Hälften av respondenterna tycks nöjda med fortbildningen som ges, vilket ger bilden av 

att fritidshemmet i alla fall har någon möjlighet till fortbildning, vilket många skollärare 

upplever att det inte alls har (Uluyol & Şahin, 2016; Sipilä, 2014, Saxena, 2016). Dock 

är synen på stöd varierad i övrigt bland respondenterna, som när Fia beskriver sig till 

större delen vara självlärd inom digitalisering. Hennes situation överensstämmer med 

det Zvezdan och Boško (2016) redovisar i sin studie kring hur förskolelärare tycks 

införskaffa sig digitala kompetenser genom egna initiativ i brist på annat. Medan Elinor 

ger uttryck för det som Peterson (2016) benämnde som öar av kunskap, när kunskaps 

organisationen inte är fungerande mellan kollegor och kompetenserna inte samverkar. I 

Elinors fall har hon fått fortbildning, men önskar att även andra kollegor hade fått det så 

de kunde samverka. Vilket kan vara ett problem i skolor där rektorn inte leder och 

samorganisera digitaliseringsarbetet på alla nivåer enligt Peterson (2016).  

 

5.5 Sammanfattning av resultat och analyser 

 

I tema ett (rubrik 5.1) så redovisades hur respondenterna uppfattade möjligheter till 

social utveckling med hjälp av digitala verktyg och hur digitaliseringen möjliggjorde 

nya pedagogiska aktiviteter. Även språk och matematikövning uppfattades ha ökat i och 

med att de digitala verktyg börjat användas. Den tidigare forskningen visade på hur 

både språk och matematikövning med appar är en välanvänd möjlighet gällande 

digitalisering. Fritidshemmet tycktes även arbeta mer elevcentrerat och kreativt med 

digitaliseringen än skolan. I tema två (rubrik 5.2) visade resultaten på att det fanns 

begränsat intresse för digitaliseringsarbete bland viss fritidspersonal, men 

respondenterna själva var överlag positiva till digitaliseringen. Vidare så redovisades 

uppfattningar om hur elever har ett intresse att arbeta med digitalisering och att 

fritidshemmet bör ta tillvara på den motivationen. Vissa vårdnadshavare ställer sig dock 

frågande till varför digitala verktyg och aktiviteter ska inkluderas i fritidshemmens 

verksamhet. Utmaningarna och möjligheterna i tema två fanns till viss del beskrivna i 

den tidigare forskningen. Vårdnadshavarnas kritik fanns dock inte omnämnd. Det tredje 

temat (rubrik 5.3) beskrev hur respondenterna är vaksamma kring elevers 

internetanvändning och att användningen ansågs behöva kontrolleras av fritids-

personalen. Det ansågs även viktigt att finna en balans i mängden digitala aktiviteter så 

de inte tränger undan andra typer av aktiviteter. Tekniska problem och bristen på 

digitala verktyg uppfattades som en utmaning som skapar hinder för den digitala 

utvecklingen. Uppfattningarna i tema tre överensstämde tills stor del med den tidigare 

forskningen om organisering gällande digitalisering.  I tema fyra (rubrik 5.4) 

uppfattades elever vara en användbar resurs inom fritidsverksamheterna både för 

fritidspersonalen och för andra elever. Vidare så beskrevs respondenternas uppfattningar 

till stöd i digitaliseringsarbetet. Alla respondenter upplevde att det var viktigt att få 

fortbildning, men respondenterna var delade i hur väl stödet fungerade i praktiken.   
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6. Diskussion 
 

Denna fenomenografiska studie har försökt att ge en bild över de uppfattningar om 

utmaningar och möjligheter som finns kring digitaliseringen i fritidshemmet utifrån 

intervjuer med sex respondenter. Studien indikerar på att respondenterna tycks väl 

medvetna om den pågående långsiktiga samhällsförändring som digitaliseringen innebär 

och som beskrivs av Hylen (2011). Respondenterna tycks även uppfatta att det digitala 

är en viktig del i elevernas vardag och att deras undervisning behöver anpassas till nya 

behov och krav, både för elevernas skull och för att möta samhällsintressen. Vilket 

överensstämmer med det Fleischer och Kvarnsell (2015) beskrev i denna studies 

inledning kring vad utbildningar har för funktion. Alla respondenterna svarade även att 

de var medvetna kring de revideringar som gjorts gällande digitalisering i läroplanen 

(Skolverket, 2017b). Därmed kan det tolkas som att en god medvetenheten finns kring 

själva digitaliseringsuppdraget finns bland respondenterna. 

 

Gällande praktiskt arbete med digitalisering så visar resultaten på att det finns mycket 

kvar att göra och många utmaningar som behöver övervinnas. Vilket överensstämmer 

med skolinspektionens (2018) tidigare beskrivna rapport om digitala utvecklingsbehov. 

Samtidigt finns även exempel på att arbetet fått ta upp både tid och resurser, samt att 

elever faktiskt enligt respondenterna har tillgång till digitala verktyg mellan en till tre 

dagar i veckan. Respondenterna har även idéer kring hur de kan och vill utveckla den 

digitala verksamheten. Vilket visar att utvecklingsarbetet är igång kring digitalisering.  

 

Under kommande två rubriker; digitaliseringens utmaningar inom fritidshemmet och 

digitaliseringens möjligheter inom fritidshemmet kommer diskussionen föras vidare 

kring vad respondenterna uppfattat kring digitaliseringen och hur det kan tolkas. 

Diskussionskapitlet avslutas därefter med en metoddiskussion. 

 

6.1 Digitaliserings utmaningar inom fritidshemmet 
 

De utmaningar som framkommit genom denna studie kan delas in i två grupper, 

utmaningar som verkar mer specifika för fritidshemmet och utmaningar som 

fritidshemmet tycks ha gemensamt med andra skolformer. 

 

En fritidspecifik utmaning är att vissa vårdnadshavare kan uppvisa en tvekan kring det 

pedagogiska värdet utav digitala aktiviteter och verktyg i fritidshemmet. Då eleverna 

anses göra liknande saker hemma. Enligt respondenterna så tycks nuläget gällande 

digitalisering i fritidshemmen i till stor del handla om att eleverna har tillgång till 

utvalda appar, några hemsidor och program, som eleverna kan använda relativt fritt. 

Vilket kan ge vårdnadshavare rätt i sin kritik till vis del. Enligt respondenterna är detta 

dock inget övergripande problem som gäller de flesta vårdnadshavare. Med tanke på att 

digitaliseringen som uppdrag endast funnits i snart två terminer inom fritidshemmen, så 

kan vårdnadshavares tvivel och kritik försvinna med tiden. Om fritidshemmen lyckas 
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väl med att koppla ihop den digitala användningen med syften och mål i läroplanen. 

Vilket därmed skulle kunna skapa mer pedagogiskt motiverade aktiviteter, som 

exempelvis tar stöd i fritidshemmet praktiska situationsbundna och mer informella 

lärande som Jensen (2011) redogjort för.  

 

En ytterligare utmaning som tycks vara mer specifik för fritidshemmen är frågan kring 

hur stor mängd digitala aktiviteter som ska erbjudas. Några respondenter uppfattar 

bland annat att digitala verktyg kan skärma av elever, vilket inte sammanfaller med det 

socialiserings uppdrag som är en del av fritidshemmet (Skolverket, 2016b; 

Johansson,2011). Eleverna själva uppfattas vara väldigt engagerade i den digitala 

användningen och vill ha mer tid med datorer och Ipads. Därav uppfattar flera 

respondenter att digitaliseringen behövs kontrolleras av personalen för att det inte ska gå 

över styr. Även denna oro som kan hanteras genom att mer målinriktad digitalisering 

utförs i verksamheterna. Då digitaliseringen kan göras till en användbar del av olika 

typer av aktiviteter om den används på mervärdes skapande vis, utifrån Holmbergs 

(2019) definition. 

 

En mer generell utmaning kring digitalisering är tekniska problem, som påverkar all typ 

av undervisning oavsett skolform. De tekniska problemen blir en del av undervisningen 

i både fritidshem och skola så fort exempelvis datorer eller Ipads används. För att kunna 

hantera problemen krävs både digital kompetens, support och organisatoriska lösningar 

för att undvika åtminstone de svåraste typerna av tekniska problem enligt forskningen 

(Petersen, 2016; Walsh & Farren, 2018). På vilka vis elever ska kunna använda internet, 

är en annan generell utmaning som framkommit i resultatet och som finns beskriven 

inom tidigare forskning (Lundgren & Lundgren, 2011). I fritidsverksamheterna tycks 

den främsta strategin för att hantera internet vara att begränsa vilka hemsidor som ska 

användas. En pedagogisk fråga som uppkommer ur ovanstående resultat, blir hur 

fritidshemmen tänkt arbeta med den digitala kompetensen som rör källkritik i digitala 

miljöer (Skolverket, 2018a)? Då den nuvarande pedagogiska strategin enligt 

respondenterna främst består av att stänga av och begränsa internetanvändningen, och 

att personalen i fritidshem i förväg väljer ut vilka hemsidor och appar som eleverna ska 

arbeta med. Idealt och enligt vad läroplanen förskriver (Ibid.) så skulle fritidshemmen 

behöva ge elever chansen att öva sig på att lära sig använda internet istället för att 

främst bli skyddade ifrån det.  

 

En tredje så kallad generell utmaning som relaterar till ovanstående två, är att det 

fortbildning i nuläget uppfattas som bristande enligt viss fritidspersonal. Fortbildnings-

behovet verkar bestå av samma typer av önskemål som den tidigare forskningen visat på 

bland lärare inom skolan (Skolverket, 2018; Uluyol & Şahin, 2016; Sipilä, 2014, 

Saxena, 2016). Önskemålen handlar dels om att skolledningen behöver driva en digital 

kompetensutveckling på en övergripande verksamhetsnivå. Vilket Petersen (2016) 

beskrev kunde möjliggöras genom att rektorer engagerade sig i alla delar av den digitala 

utvecklingsarbetet. Såsom forskningen (Lundgren & Lundgren, 2011; Sipilä, 2014; 
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Willis et al., 2019) nämner så finns det stor chans för att höjning av personalens 

övergripande tekniska kompetens även kommer påverka hur de hanterar de andra 

utmaningarna kring internetanvändning, tekniska problem och hur genomtänkt 

undervisningen blir i övrigt. Dock krävs det att fritidshemspersonalen själva vill delta i 

denna utveckling, vilket respondenterna uppfattar kan variera. Resultaten visar även att 

eleverna själva även kan vara till stöd för verksamheterna och hjälpa till. Lärare bör 

dock som tidigare nämnts inte bli för beroende av ett sådant stöd ((Lundgren & 

Lundgren, 2011). De generella utmaningar som beskrivits ovan tycks därmed 

förslagsvis kunna lösas genom insatser i vilka all fritidshemspersonal ges tillräcklig och 

övergripande fortbildning kring tekniken och hur den kan användas pedagogiskt, men 

även att fritidspersonalen ges stöd och motivation till att vilja fortbilda sig.  

 

En sista stor generell utmaning som tycks finnas oavsett utbildningsform är den 

uppfattade bristen på digitala resurser. Även om Hylen (2011) och Skolverkets rapport 

(2016) beskriver hur tillgången är god på digitala verktyg inom svenska skolor så 

redovisas fritidshemmen inte alls i rapporten. Enligt resultaten är tillgång till digitala 

verktyg bristande i flera fall. Då verktygen exempelvis tycks vara mer prioriterade till 

skolan än fritidshemmet. Pihlgren (2017) beskrev i inledningskapitlet hur prioriterings 

problematiken mellan skola och fritidshem existerat sen verksamheterna slogs ihop. 

Fördelarna med att utöka fritidshemmets digitala resurser tycks utifrån studiens resultat 

kunna gynna även skolan, då eleverna får mer tid till lärande och utforskande som kan 

stärka deras digitala kompetenser. Därmed tycks det kontraproduktivt att inte prioritera 

fritidshemmens tillgång till digitala verktyg och även kompetensutveckling. 

 

6.2 Digitaliserings möjligheter inom fritidshemmet 
 

En möjlighet som uppfattades med digitaliseringen inom fritidshemmet, var hur digitala 

verktyg och aktiviteter kunde användas för att arbeta med fritidshemmets socialiserings 

uppdrag. Vilket är ett viktig resultat då socialiserings uppdraget är centralt för 

fritidshemmets verksamhet (Johansson, 2011; Skolverket, 2016b; Skolverket, 2017b). 

Digitala verktyg och aktiviteter uppfattades kunna utveckla lärande i grupp, socialt 

samspel och att få elever att kunna umgås med andra elever än de vanligen gjorde i 

andra typer av aktiviteter. Respondenter beskrev att elever kunde lära och problemlösa 

tillsammans. Exempelvis i spel och genom skapande med appar och att det överlag i 

många aktiviteter fanns möjligheter till gemenskap. Det tycks därmed som 

digitaliseringen tillför fritidspersonalen fler verktyg för att kunna genomföra ett av sina 

centrala uppdrag. Vilket flera respondenter tycktes välkomna. 

 

En annan möjlighet som framkommit är att fritidshemmet tycks vara väl anpassat och 

har goda möjligheter att i sin undervisning arbeta meningsfullt med digital pedagogik 

samt aktiviteter som utvecklar elevernas digitala kompetenser. Respondenternas beskrev 

hur verksamheterna aktivt arbetar med sitt kompletterande uppdrag till skolan och 

arbetar med digitalisering på enligt forskningen meningsfulla vis. Dessa aspekter 

kommer beskrivas här nedanför.  
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Det står skrivet i läroplanen (Skolverket, 2017b) att elever ska utveckla sina digitala 

kompetenser för att få förståelse för den digitala tekniken i en samhällskontext, öva 

källkritiskt användande, pröva digitala verktyg och öva av sin problemlösande förmåga. 

Fritidshemmet tycks utifrån resultaten redan arbeta med flera av dessa bitar. Det som 

syntes tydligast i resultaten var att elever får prova på och öva upp färdighet i 

användning utav digitala verktyg. Respondenterna uppvisade även vilja att arbeta 

utvecklande med exempelvis aktiviteter i Minecraft som övade problemlösning hos 

eleverna. Flera av de aktiviteter som respondenterna beskrev tycks därutöver även tillåta 

en hög grad av olika former av estetisk skaparverksamhet, individanpassning, 

konstruktion, elevinvolvering, och eget beslutsfattande bland elever. Ovanstående sätt 

att använda digitaliseringen samstämmer med den tidigare forskningen syn på 

meningsfylld användning utav digitalisering (Aldama & Pozos, 2016; Uluyol och Şahin, 

2016; Willis et al., 2019). Användningsområdena överensstämmer även med de 

föreskrifter Skolverket (2017a) lagt fram för hur verksamheten bör arbeta med 

digitalisering. Så även om digitaliserings uppdraget är nytt och många av 

respondenterna vill ha mer fortbildning, och andra brister finns, så tycks det som att 

fritidshemmen lyckats involvera eleverna väl i digitaliseringsarbetet. Speciellt om 

jämförelse görs med de brister som framkommer i forskningsöversikten kring 

digitalisering inom skolan (Aldama & Pozos, 2016; Sipilä, 2014; Bindu, 2017).  

 

I kompletteringsuppdraget som fritidshemmet har gentemot skolan och som beskrivits i 

bakgrundskapitlet (Perselli &Hörnell, 2019; Skolverket, 2017b), så syns det att tre av 

synsätten kring det kompletterande uppdraget samstämmer med respondenternas 

uppfattningar om hur de digitala verktyg kan användas i fritidshemmet. Dels kan en röd 

tråd skapas mellan skolan och fritidshemmet då elever kan öva ämneskunskaper inom 

matte och svenska, även efter skoltid. Eleverna tycks även kunna arbeta vidare med 

ämnen ifrån skolan fast på andra vis, exempelvis genom att filma och skapa projekt i 

spelet Minecraft. Slutligen tycks fritidshemmet även kunna komplettera skolan genom 

att erbjuda digitala aktiviteter som skolan inte kan eller har tid med, såsom Stop-motion 

animation.  

 

Ett sätt att tolka och sammanfatta ovanstående möjligheter är att fritidshemmet genom 

digitala verktyg har fått lättare att koppla sin verksamhet till skolans ämnen, och tycks 

kunna arbeta väl med de digitala kompetenserna, utan att för den sakens skull förlora de 

pedagogiska egenskaper som skiljer fritidshemmet ifrån skolan. Digitaliseringen tycks 

på vissa vis även vara lättare att göra elevcentrerad och meningsfull inom ramarna för 

fritidshemmet verksamhet. Då fritidshemmet kan arbeta på många vis, med många 

färdigheter och förmågor helt beroende på hur fritidshemspersonalen utformar 

aktiviteterna. Digitaliseringens pedagogiska och tekniska möjligheter tycks kunna 

fungera som en varierad verktygslåda, som kan stärka klassrummets och fritidshemmets 

samverkan. Vilken kan användas för att skapa en helhet i elevernas skoldag såsom 

läroplanen (2017b) föreskriver. Under förutsättning att verktygslådan används 
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genomtänkt och kombineras med tillräcklig kompetensutveckling, samt att digitala 

resurser tillförs.   

 

6.3 Metoddiskussion 

 

Den forskningsansats som först övervägdes till denna studie var fenomenologi, men då 

den ansatsen strävar efter att hitta kärnan kring vad ett visst fenomen är (Szklarski, 

2015) passade den inte detta arbetes syfte. Den för studien valda fenomenografiska 

forskningsansatsen var däremot anpassad för att analysera och bearbeta data utifrån det 

syfte och den frågeställning som denna studie ville undersöka. Då fenomenografin 

utformats för arbete med att hitta och analysera människors olika uppfattningar och 

sedan redovisa dessa i beskrivningskategorier (Uljens, 1989). En kvantitativ 

forskningsstrategi (Bryman, 2018) övervägdes också som komplement till 

fenomenografin för att stärka studiens trovärdighet men valdes bort på grund av 

studiens redan breda syfte och frågeställning. Att arbeta kvalitativt har gett 

respondenterna möjlighet att reflektera på djupet och delge de reflektionerna i långa 

reflekterande svar (Bryman, 2018).  

 

Intervjutillfällena med öppna frågor i ett semistrukturerat intervjuformat bjöd på 

utmaning i att försöka fånga in allt det respondenterna sa i sina svar och ställa 

följdfrågor för att kunna få så kvalitativt användbar data som möjligt. De spontant 

ställda följdfrågorna upplevdes av intervjuaren själv ibland som lite röriga, vilket är en 

aspekt av intervjuer som troligen främst övas bort genom större intervjuerfarenhet. 

Stödjande intervjuråd för forskning ifrån Bryman (2018) tillämpades i övrigt efter bästa 

förmåga, vilket ledde till en relevant samling av intervjudata att bearbeta. Denna studie 

har i hög grad fått svar på den forskningsfråga som ställdes i början av studien. Det syns 

främst i mängden relevanta beskrivningskategorier och data som studien kunnat 

redovisa i resultatdelen, som kunnat utan problem kunnat relateras till tidigare 

forskning. 

 

Hantering av denna studies reliabilitet som beskrevs i metodkapitlet kunde ökats 

ytterligare om beskrivningskategorierna i denna studie hade analyserats utav fler än en 

person (Bryman, 2018). Databearbetning och kategorisering genomfördes endast av en 

person i denna studie vilket utifrån ovanstående får ses som en brist. Dock kan alla 

fenomenografiska studier i någon mån kan innehålla frågetecken kring hur väl 

beskrivningskategorierna sammanställts och hur respondenters svar tolkas. Då 

forskarens synsätt och tolkningar en lika stor del av resultatet som respondenternas 

uppfattningar (Larsson, 1986). För att stärka reliabiliteten så har denna studie försökt 

redovisa dess bakgrund, metod och resultat detaljerat. För att studien lättare ska kunna 

analyseras, kritiseras och testas av utomstående. Gällande validitet finns inget övrigt att 

tillägga utöver det som går att finna i metodkapitlet av denna studie. 
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Denna studies resultat är inte generaliserbara, anledningarna avhandlades i 

metodkapitlet gällande bekvämligheturval samt att forskningsansatsen är 

fenomenografisk. Om högre generaliserbara resultat skulle varit målet för studien så 

skulle studier med bland annat en större population och ett slumpat urval behövts. För 

att därmed komplettera och testa hur återkommande uppfattningarna inom 

beskrivningskategorierna var på andra platser i landet, och i fler fritidsverksamheter.  
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7. Avslutande reflektion och vidare forskning 
 

7.1 Reflektion 
 

Digitaliseringen inom fritidshemmet är enligt respondenterna, den litteratur jag läst och 

utifrån det jag själv observerat i en tidig utvecklingsfas. I vilken fritidshemspersonal 

börjat undersöka vad som är möjligt att göra med digitalisering, utifrån fritidshemmets 

egna mer praktikbaserade och socialt förankrade pedagogik. Därför har det varit 

intressant i arbetet med denna studie att se hur fritidshemmet har potential att vara en 

viktig plats för pedagogisk och utvecklande användning av digitalisering inom en rad 

områden. Att arbeta med digitala kompetenser och verktyg tycks dessutom passar väl 

ihop med verksamhetens olika uppdrag och det finns möjlighet till givande samverkan 

mellan fritidshemmen och övriga skolformer. Om utmaningarna går att bemöta så har 

fritidshemmet dessutom möjlighet att hjälpa och lära elever producera med digitala 

verktyg på en mängd lustfyllda vis. Vilket är viktigt i en tid då många barn redan är 

vana vid att bli underhållna i digitala miljöer genom exempelvis spel, sociala medier, 

och sökmotorer, men inte alltid kanske vet hur de digitala verktygen kan användas för 

att skapa saker själva.  

 

7.2 Vidare forskning 
 

Utifrån denna studies resultat och slutsatser skulle det vara intressant om uppföljande 

studier gjordes med liknande frågeställning, när ännu mer tid hunnit passera sedan 

digitalisering uppdraget utökades i läroplanen. Därmed skulle de gå att jämföra hur 

digitaliseringen inom fritidshemmet fortskrider över tid. Att arbeta med en större 

urvalsgrupp än vad denna studie haft, skulle även möjliggöra att testa denna studies 

tolkningar och analyser. Varje beskrivningskategori kring möjligheter och utmaningar 

som denna studie hittat i sitt resultat skulle även kunna bli föremål för vidare forskning. 

Nya studier skulle även kunna hitta nya utmaningar och möjligheter gällande 

digitaliseringen och finjustera beskrivningskategorier. Även kvantitativa 

forskningsansatser med mer slutna frågor skulle kunna komplettera den 

fenomenografiska ansatsen, genom att tillföra kompletterande data. Vidare skulle 

forskningsstudier som utgick ifrån elever, vårdnadshavare och rektorers perspektiv 

skapa en mer avrundad bild över digitaliseringsarbetet.   
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9. Bilagor 
9.1 Bilaga 1 – Missivbrev  

 

Hej!  

 

Mitt namn är Mikael Fisk och jag skriver just nu mitt examensarbete inom 

grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem vid Högskolan i Gävle. Jag söker 

fritidslärare och fritidspedagoger att intervjua till min studie, och hoppas på att du är 

intresserad utav att delta i en intervju som beräknas ta ca 20–30 minuter.  

 

Examensarbetet undersöker vilka möjligheter och utmaningar som fritidspedagoger 

och lärare i fritidshem uppfattar att det finns gällande digitaliseringen av 

fritidsverksamheten. Om du vill delta i studien kommer jag under intervjun att ställa 

frågor som du kan svara helt fritt på baserat på dina egna upplevelser. Det finns inga 

rätta svar på frågorna, och du behöver inte ha stor erfarenhet av digitalisering för att 

delta. Intervjun kommer spelas in med mobiltelefon för att kunna dokumentera 

tillräcklig mängd svarsinformation till studien. Du har möjlighet att själv bestämma 

plats och tidpunkt för intervjun som kan utföras via telefon, Skype eller på 

överenskommen plats. 

 

Ditt deltagande i intervjun anonymiseras, likaså kommer namnet på din arbetsplats 

samt skolkommun ej att nämnas. Namnen ersätts i examensarbetet med bokstäver och 

siffror eller påhittade namn. Intervjun kommer endast att användas som dataunderlag i 

forskningssyfte till mitt examensarbete och ett fåtal korta anonyma textcitat kan komma 

att synas i det slutgiltiga skriftliga examensarbetet. Den inspelade intervjun kommer att 

förvaras säkert och utan återkomst för obehöriga fram tills att examensarbetet blivit 

godkänt, därefter raderas ljudinspelningen och transkriberad text ifrån inspelningen helt. 

 

Som intervjudeltagare har du rätten till att tacka nej till intervjun när som helst. Du kan 

även avsluta intervjun när du känner för det utan att behöva förklara varför. 

 

Vid frågor kring studien eller deltagande kan du kontakta mig via min studentmejl 

(tfk16mfk@student.hig.se) eller min handledare Cresantus Biambas 

(cresantus.biamba@hig.se). 

 

Tack på förhand! 

 

 

Om du accepterar att bli intervjuad, vänligen signera här nedanför. 

 

Datum och deltagarens signatur:    _________________________________________ 

 

Namnförtydligande:                       _________________________________________  

mailto:tfk16mfk@student.hig.se
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9.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

De numrerade frågorna är huvudfrågorna, de bokstaverade är förslag på möjliga 

följdfrågor som kan ställas vid behov. 

 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du jobbat som fritidspedagog / fritidslärare? 

2. Använder du digitala verktyg eller anordnar digitala aktiviteter i fritidshemmet? 

 

Allmänna frågor kring om digitaliseringens påverkan, möjligheter och 

utmaningar: 

3. Tillför digitalisering något till / skapar möjligheter i fritidsverksamheten? Ge 

exempel.  

a. Kan du ge exempel på något som varit framgångsrikt i 

digitaliseringsarbetet på din arbetsplats? 

b. Skulle du vilja arbeta med någon form av digitalisering som inte görs 

just nu på din arbetsplats?  

4. Uppfattar du några utmaningar/problem/hinder med digitaliseringen av er 

fritidsverksamhet? Ge exempel. 

a. Vad upplever du är de viktigaste som behövs för arbetet med 

digitalisering i fritidshemmet? 

5. Har förutsättningarna och stöd för arbete med digitalisering i din 

fritidsverksamhet påverkats sen revideringen i läroplanen träde i kraft i juli 

2018? Hur i så fall? 

 

Frågor kring om digitaliseringens påverkat yrkesutövande / yrkesrollen: 

6. Har digitaliseringen påverkat din egen yrkesroll eller ditt yrkesutövande på 

något vis? Ge exempel. 

a. Kring förväntningar, till exempel ifrån lärare, elever, rektor eller 

skolledning? 

b. Gällande kompetenskrav? 

c. Organisering av verksamhet och hur du arbetar? till exempel 

tidsanvändning. 

d. Påverkat fritidshemmets resursfördelning? 

 

Frågor kring om digitaliseringens pedagogiska påverkan 

7. Upplever du att digitaliseringen påverkat pedagogiken inom fritidshemmet? Ge 

exempel. 

a. Vilka aktiviteter som erbjuds till eleverna? 

b. Hur fritidshemslokalerna används? 

c. Vad eleverna lär sig? Vad du lär ut? 

d. Hur upplever du att eleverna reagerar på att ha tillgång till digitala 

verktyg och aktiviteter?  
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9.3 Bilaga 3 – Litteratursökningsprocedur för tidigare forskning 

 

Forskningsartiklar söktes i flera databaser samtidigt genom Högskolan i Gävles 

samsökningstjänst Discovery. Anledningen till att Discovery användes var för att få ett 

större antal träffar gällande digitalisering inom skolan utifrån lärarperspektiv i 

jämförelse med om sökningar utfördes i den utbildningsvetenskapliga databasen ERIC. 

 

En inledande bred litteratursökning gjordes för att hitta studier kring fritidspedagogers 

och lärare i fritidshems syn på och användning av digitala verktyg i Sverige. Sökningen 

fick fram begränsat med resultat genom sökord såsom Ipad*, fritids*, IKT*, digital*, 

lärare* som kombinerades genom diverse vanliga söktekniker. Detta ledde till att 

litteratursökningen breddades till att inkludera sökningar kring förskoleklassforskning 

och grundskoleforskning inom Sverige och internationellt, för att kunna få en större 

bred och eventuellt andra perspektiv. Forskningslitteraturen filtrerades även utifrån att 

den publicerats mellan år 2014 till 2019, för att främst få fram aktuell forskning.  

 

Den bredare sökningen genererade flera av studiens inledande artikelträffar och bestod 

utav sökorden uppdelade i flera sökfält, såsom: ICT* or digital*, teacher*, beliefs or 

attitudes or perceptions, primary school or elementary school. Det kompletterades även 

med sökorden: sweden or swedish or scandinavian för att få fram mer svensk och 

skandinavist forskning. Sökord och fraser som tillkom senare i olika faser av denna 

studies litteratursöknings behov inkluderade: one-to-one, ett-till-ett, pre-school. barriers, 

issues, possibilites. primary education, elementary education, early childhood education, 

challenges. 

 

Många abstrakt lästes igenom på de studier som matchade sökorden eller fraserna i sina 

abstrakt eller i titeln, mycket material fanns att tillgå men fokus var hela tiden på att 

hitta studier som studerade digitaliseringens utmaningar och möjligheter ur 

lärarperspektiv i yngre elevåldrar, vilket filtrerade bort en hel del material. 

Litteratursökning försökte även få en viss balans mellan lokala och internationella 

studier. 

 

Vid litteraturbearbetningen hittades dock relevant vetenskaplig litteratur och några 

avhandlingar även via referenser i de forskningsartiklar och övrig litteratur som 

bearbetades, samt ifrån publicerade avhandlingar som fanns på högskolans bibliotek. Så 

litteratur lades till i flera omgångar och bestod inte endast av en enda specificerad 

sökning. Vilket Bryman (2018) nämner är en vanlig del utav forskningsprocessen, där 

litteratur tillkommer och tas bort under arbetets gång. 


