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Abstract 
Barnen idag växer upp i ett digitaliserat samhälle, ett samhälle som ställer högre krav på 

individernas digitala kompetens. Tekniken utvecklas och förnyas ständigt och det är 

viktigt att skol och fritidsverksamheten hänger med i utvecklingen. Skolan och 

fritidshemmet har ett ansvar att utbilda eleverna i digitalt användande för att utveckla 

digital kompetens hos eleverna. Därför har vi i detta arbete valt att undersöka om 

fritidsverksamheten har de förutsättningarna som krävs för att uppnå målsättningarna 

gällande digitala verktyg som finns i styrdokumenten. Studien innefattar både en 

kvalitativ och kvantitativ metod där vi genomfört både enkäter och intervjuer. Resultatet 

av studien visar att fritidslärarna i vissa fall saknar kompetens för att bedriva digitala 

aktiviteter och att det saknas formell utbildning i digitalt användande hos fritidslärarna. 
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1. Inledning 

 

I dagens samhälle så har de digitala verktygen en stor plats och fyller i de flesta fall en 

viktig funktion, till exempel inom diverse yrkeskategorier. Digital kunskap är något som 

barn behöver få idag, genom att dessa kunskaper är viktiga när barnen i framtiden ska ut 

i arbetslivet. Detta gör det viktigt att skolan och fritidsverksamheten kan utveckla barnens 

digitala kunskaper och att det digitala lärandet prioriteras i utbildningen. Sedan har 

fritidshemmet ett kompensatoriskt uppdrag som handlar om att bidra och skapa 

förutsättningar till barns nyttjande av digitala verktyg för att tillgodogöra deras utbildning 

(Skolverket, 2014). Det betyder att fritidshemmet ska använda sig av digitala verktyg i 

verksamheten. Fritidshemmet kan använda sig av digitala verktyg på ett friare sätt en den 

ordinarie skolan, genom att verksamheten inte är lika målstyrd.  

 

Idag handlar det inte längre om datorer ska användas i skolan eller inte, utan det ses som 

en självklarhet. Det handlar snarare om vilka de bästa sätten att använda sig av datorn i 

skolan är. Den ska användas på ett sätt som bidrar till elevernas kunskapsutveckling. 

Sedan sker utvecklingen av tekniken så snabbt så skolan behöver ständigt utveckla sina 

metoder och program för att hänga med i ett snabbt föränderligt samhälle (Hylèn, 2013).  

 

Utifrån ovan sagda menar vi att det digitala lärandet är viktigt för fritidshemmet, eftersom 

dessa kunskaper är något som eleverna med all sannolikhet kommer att behöva i 

framtiden. Utifrån läroplanen har vi kunnat se att digitala verktyg ska användas i 

utbildningssyfte i fritidsverksamheten. Skolverket (2019) menar att genom användning 

av digitala verktyg ska eleverna utveckla digital kompetens, vilket handlar om att förstå 

hur digitaliseringen påverkar samhället och individen, att kunna använda digitala verktyg, 

få ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik samt att kunna lösa 

problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt. Men vi är osäkra på hur 

fritidshemsverksamheten prioriterar det digitala användandet. I detta arbetet kommer vi 

därför att undersöka vilka förutsättningar det finns för det digitala lärandet prioriteras ute 

i verksamheten.  
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2. Bakgrund 

Följande avsnitt kommer att ta upp vad fritidshemmen har för uppdrag utifrån 

styrdokumenten, hur fritidslärarens yrkesroll ser ut samt fritidslärarens yrkesroll utifrån 

IKT-användning. 

 

 

2.1 Fritidshemmets uppdrag 

 

Fritidshemmets uppdrag har förändrats under de senaste decennierna. Verksamheten 

handlade från början i regel om att ge barnen omsorg och tillsyn, medan dagens 

fritidshem har ett alltmer kunskapsorienterat och skolnära fokus, även om det inte finns 

några kunskapskrav för verksamheten. Det skolnära fokuset synliggörs genom att 

fritidshemmet ska vara ett komplement till skolan, genom att stödja elevernas lärande 

och kunskapsutveckling. Fritidshemmet ska genom varierande arbetssätt och 

uttrycksformer integrera omsorg och lärande för att stimulera elevernas utveckling och 

ge dem en meningsfull fritid (Skolverket, 2016). 

 

Läroplanen LGR11 reviderades år 2016 och kompletterades därmed med ett eget kapitel 

för fritidshemmet. I den reviderade läroplanen förtydligas fritidshemmets syfte. Centralt 

för fritidshemmet ur ett lärandeperspektiv är gruppens trygghet, elevers samspel och 

samarbetsförmåga (Skolverket, 2016), elevernas samspel, kommunikation och 

interaktionsförmåga (Pihlgren, 2017). En förändring för fritidshemmet är att termen 

undervisning är utgångspunkt för arbetet med elever i fritidshem (Skolverket, 2016). 

Skolan har även ett kompensatoriskt uppdrag, enligt Skollagen (SFS 2010:800) har 

skolan som uppdrag att kompensera för elevernas olika bakgrunder. Det betyder att alla 

elever utifrån individuella förutsättningar ska erbjudas samma möjligheter i skolan. 

 

Definitionerna om digital kompetens har förtydligats och förstärkts i läroplanerna. 

Skolverket tar upp fyra olika aspekter av digital kompetens. Digital kompetens handlar 

om att kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen och att kunna 

använda och förstå digitala verktyg och medier. Även att ha ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningsätt till digital teknik samt att kunna lösa problem och omsätta idéer i 

handling på ett kreativt sätt med användningen av digital teknik (Skolverket, 2019). 
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2.2 Fritidslärarens yrkesroll  

 

Andersson (2013) har genom sin studie undersökt fritidslärarens yrkesroll och hon 

beskriver att fritidslärare har kallts för fritidspedagog, hjälplärare, lärare med inriktning 

mot fritidshem sam grundlärare i fritidshem. Detta är något som enligt Andersson 

(2013) bidragit till att fritidslärarnas yrkesroll kan upplevas svårdefinierad, och något 

som har försvårat för att skapa en tydlig identitet för yrkesrollen. Enligt Hippinen 

(2011) anses fritidslärarens yrkesroll ofta diffus genom att betydelsen för yrkesrollen 

aldrig stått fast, eftersom yrkesrollen har formats efter skolan och fritidsverksamhetens 

behov som är under ständig utveckling. Hon menar även att yrkesrollen är diffus för att 

fritidsverksamheten har förändrats sedan verksamhetens uppkomst tills att den idag 

integrerats med skolan verksamhet (ibid.)  

Flertalet forskare lyfter att fritidslärarens uppdrag är att stärka och utveckla elevernas 

sociala förmågor. Enligt Ursberg (1996) så handlar fritidslärarens yrkesroll om att ge 

stöd, omsorg och stimulans till barnen. Han beskriver vidare att yrkesrollen är som ett 

här och nu perspektiv och syftar till att det väsentliga för yrkesrollen är att finnas till för 

barnen i verksamheten för stunden (ibid.). Kärrby (2000) beskriver att yrkesrollens 

uppdrag är att arbeta med att stärka grupprelationer i sociala sammanhang, även att 

arbeta med barnens allmänna och sociala utveckling för att barnen ska bli goda 

samhällsmedborgare. Detta är något som även Ihrskog (2006) lyfter fram, att 

yrkesrollen ska arbeta med stärkandet av barnens identitetsskapande i samspel med 

omgivningen. Hansen (1999) lyfter fram att fritidshemmet ska vara en plats för 

avkoppling och trivsel. Där blir fritidslärarens uppgift att samtala och lyssna på barnen 

samt vara en god förebild för att skapa en miljö som barnen upplever som lugn och 

trygg. Enligt Klerfelt (1999) så bör fritidsläraren bidra till att utveckla barnens sociala 

kompetenser, kulturellt skapande, informationsteknik och vardagslärande. För att göra 

det använder sig fritidshemmet av leken, i leken utvecklar eleverna sina sociala 

kompetenser. I leken får eleverna träna till exempel på turtagning och att förhålla sig till 

lekens regler (ibid.).  
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2.3 Fritidslärarens yrkesroll i IKT-användningen  

 

Digitalt användande kan fungera som ett roligt och lustfyllt inslag i fritidshemmets 

verksamhet. Genom att fritidshemmet är en relativt fri verksamhet så går det att göra 

många spännande saker med hjälp av digitala verktyg. Forsling (2011) lyfter fram 

pedagogernas engagemang som avgörande då den digitala användningen ska fungera 

som en utvecklande och rolig undervisning. Pedagogerna behöver känna en lustfylldhet 

för att kunna grunda sig i ämnet och göra det intressant för eleverna (ibid.). 

 

Enligt Ljung-Djärf (2004) kan även pedagogerna använda digitala verktyg i samband 

med dokumentationer. Digitala verktyg skulle kunna användas vid observationer, vilket 

möjliggör att pedagogerna skulle kunna studera visuella aspekter, och se sådant som de 

kanske inte annars skulle ha sett (ibid.). 

 

Lindqvist (2015) beskriver att det digitala användandet kan bidra till att öka elevernas 

motivation för skolarbetet. Det framkommer även att de flesta pedagoger i skolans 

verksamhet är i behov av kompetensutveckling inom IT för att de ska kunna använda de 

digitala verktygen på ett utvecklande och genomtänkt sätt (ibid.). 

 

2.4 Digital användning i pedagogiska verksamheter 

 

Informations och kommunikationsteknik är ett pedagogiskt verktyg som används av 

skolorna idag och förkortas IKT. Digitala verktyg är ett samlingsnamn för tekniska 

verktyg, som till exempel surfplatta, smartphones, dator och kamera som kan användas 

som hjälpmedel. Med dessa verktyg kan eleverna utbyta information, dokumentation, 

samarbeta och även kommunicera (Lindh & Svedberg, 2012).  

Skolverket (2017) beslutade att under 2018 ska skolan ta nästa steg i 

digitaliseringsarbetet. Skolverket (2017) anser att digitaliseringen ska ske så snabbt som 

möjligt genom att dagens barn och ungdomar växer upp i ett modernt samhälle där 

mycket kretsar kring det digitala, därav behöver eleverna kunskap inom digital 

användning mer än någonsin. Med hjälp och utbildning i digitalt användande kan skolan 

förbereda eleverna så att det kan kritiskt granska dagens snabba informationsflöde. 

Kunskap som även är viktig för att eleverna ska få en förståelse för hur digitaliseringen 

påverkar de själva men även samhället i stort (ibid.). 
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Den digitala användningen ökar i skolans verksamheter och de flesta pedagoger är 

positivt inställda till att använda sig av digitala verktyg (Bindu, 2017). Cetin (2016) lyfter 

fram vikten av att använda digitala verktyg i skolan, detta för att förbereda eleverna för 

att leva och arbeta i ett informationssamhälle. Därför är det viktigt att eleverna får 

använda sig av dom digitala verktygen som verksamheten förfogar över för att bygga upp 

och utveckla digital kompetens. (ibid.). Det är därav viktigt att eleverna får använda sig 

av de digitala verktyg som skolan förfogar över för att öka elevernas digitala kompetens. 

Det digitala användandet kan ses som positivt om man är villig att satsa på det. Dock 

finns det studier som visar att lärare överlag inte använder sig av digitala verktyg trots att 

skolan är välutrustad med sådan teknik. Något som försvårar arbetet med digitala 

användning är de stora barngrupperna som finns i dagens skola. Det gör att lärarna inte 

hinner med och hjälpa till och stötta på det sättet som de vill under digitala aktiviteter 

(ibid.). 

Saxena (2017) beskriver problematiken med att pedagogerna ofta saknar kompetens för 

att lära ut användandet av digitala verktyg. Många pedagoger kämpar för att integrera 

det digitala användandet i skolan eftersom pedagogerna är drivkraften i en sådan 

process. Detta medför en press på pedagogerna eftersom de ofta saknar de kunskaper 

som krävs för att förmedla kunskap inom ämnet, samt att tillgången till digitala resurser 

är bristande i vissa fall. Laxman & Salleh (2014) lyfter fram pedagogernas kunskap om 

digital användning och vilka faktorer som påverkar arbetet. Undersökningen visar att 

lärares attityder påverkar det digitala användandet, andra faktorer som ansågs viktiga 

var kunskap, tillgång till digitala verktyg samt färdigheterna som pedagogerna besitter 

(ibid.). 

Definitionerna om digital kompetens har förtydligats och förstärkts i läroplanerna, 

Skolverket (2019) beskriver fyra aspekter av digital kompetens som elever ska 

undervisas. Men det saknas både forskning och digital kompetens inom 

fritidshemsverksamheten, samtidigt som digitaliseringen växer. Det medför att eleverna 

är i behov av kunskaper inom digitalt användande. I fritidshemmet saknar lärarna ofta 

utbildning i att använda digitala verktyg i pedagogiska aktiviteter. Därför kommer vår 

studie att belysa vom fritidshemmet har det förutsättningar som krävs för att uppnå 

målsättningarna gällande användningen av digitala verktyg som finns i styrdokumenten.  
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3. Syfte 

Syftet med vårt arbete är att belysa om fritidsverksamheten har de förutsättningar som 

krävs för att uppnå målsättningarna gällande användningen av digitala verktyg som 

finns i styrdokumenten. 

 

3.1 Frågeställningar 

 

1. Hur arbetar personalen i fritidshem för att uppnå målsättningarna gällande 

användningen av digitala verktyg? 

 

2. Har fritidspersonalen den kompetens som krävs för att använda digitala verktyg i 

verksamheten? 

 

3. Har fritidshemmen tillräckliga materiella resurser för att uppnå målsättningarna? 
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4. Metod 

 

I följande del av arbetet tar vi upp vilka metoder som använts i undersökningen samt 

vad dessa har för relevans för studien. Även urvalet av respondenter beskrivs samt hur 

de undersökningarna genomfördes. Efter metoden och urvalet av respondenter kommer 

vi också att presentera den etiska processen. 

 

 

4.1 Metodval 

Vi har i denna studie valt att använda oss av både en kvantitativ och en kvalitativ metod 

i form av en enkät samt intervjuer. Den kvantitativa metoden genomfördes med en enkät 

med slutna frågor till samtliga fritidshem i kommunen, detta för att ge oss en överblick 

av fritidshemmens sätt och syn på den eventuella användningen av datorer i 

verksamheten.  

Valet att använda slutna frågor i enkäten grundade sig i att vi endast ville få en överblick 

gällande verksamheternas användande av datorerna och att då använda sig av slutna 

frågor gav inte respondenterna möjligheten att kunna fördjupa sina svar. Frågorna i 

enkäten utformades för att vara entydiga och inte ta för lång tid för respondenterna att 

besvara vilket kan bidra till en högre svarsfrekvens enligt Olsson & Sörensen (2011).  

Den kvalitativa metoden kom att genomföras i form av semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuer är en av de mest förekommande metoderna för datainsamling i ett kvalitativt 

syfte och kan genomföras på flera olika sätt. Valet av semistrukturerade intervjuer kom 

sig att utifrån respondenternas svar på enkäten kunna göra ett urval utifrån vad som var 

mest lämpat för studiens frågeställning och syfte. Frågorna utformades därefter med 

möjlighet för respondenten att vidareutveckla sina svar eller göra egna tillägg med 

anknytning till frågorna. Dessa intervjuer kom att spelas in med våra mobiltelefoner 

som verktyg vilket enligt Bryman (2011) är en fördel för både respondenten men även 

intervjuaren, då man i efterhand kan transkribera det som sagts och göra anteckningar 

ordagrant istället för under intervjun som kan medföra distraktion hos båda parter. 

Olsson & Sörensen (2011) tar upp vikten av att låta respondenten känna sig viktig och 

att alltid få tala till punkt vilket också det underlättas när intervjun spelas in då det inte 

uppstår någon brådska i att ställa en följdfråga. 
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4.2 Val av fritidshem 

Den utvalda kommunen är en så kallad IKT-kommun och klassas som en medelstor 

kommun med cirka 40 000 invånare och har totalt 15 kommunala skolor med lika många 

fritidshem. Fritidshemmen är dock uppdelade i olika enheter och detta skiljer sig från 

skola till skola. Majoriteten av dessa skolor är placerade i områden som ligger utanför 

den centrala kärnan av kommunen vilket försvårar möjligheterna för eleverna att ta sig 

till skolan på egen hand då även utbudet av kollektivtrafik är begränsat vilket kan vara 

avgörande i valet av skola (Skolverket, 2019) 

Utifrån svaren på den utskickade enkäten, där vi ville ha skillnader mellan varandra 

genom användningen av datorer, den eventuella pedagogiska tanken samt om 

fritidspersonalen anser att det är viktigt med datortid, valde vi sedan ut fem olika 

fritidshem som är lokaliserade på tre olika skolor för vidare fördjupning i form av 

intervjuer. Anledningen till valet av följande fritidshem var att de uppfyllde de kriterier 

vi eftersökte men också att verksamheterna inte skiljer sig nämnvärt från varandra utifrån 

ett socioekonomiskt perspektiv men ändå har olika arbetssätt gällande användningen av 

datorerna. Då det endast var skolor i de socioekonomiskt starka områdena som svarade 

på enkäten blev urvalet inte lika stort som planerat, därav likheterna mellan de valda 

fritidshemmen. 

Det första fritidshemmet är beläget i en skola som ligger relativt centralt i kommunen och 

som inrymmer låg, mellan och högstadium med sammanlagt cirka 430 elever varav cirka 

160 elever är inskrivna i fritidshemmet. Fritidsverksamheten består av fyra enheter och 

är uppdelade efter årskurser, av vilka vi valt ut personal på två av dessa enheter att 

intervjua. Skolan är belägen i närheten av villaområden samt bostadsrättsområden vilket 

gör den socioekonomiska statusen hög. Fritidshemmens lokaler består av grupprum samt 

klassrum.  

Det andra fritidshemmet är beläget i en skola som ligger relativt centralt i kommunen och 

som inrymmer låg- och mellanstadium med sammanlagt cirka 250 elever varav cirka 160 

elever är inskrivna i fritidshemmet. Fritidsverksamheten består av tre enheter där varje 

enhet har elever i samtliga årskurser och vi har valt ut personal på två av dessa enheter att 

intervjua. Skolan är belägen i kärnan av olika villa- och radhusområden vilket gör den 

socioekonomiska statusen hög. Fritidshemmens lokaler består av ett stort samlingsrum, 

små grupprum samt klassrum.  
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Det tredje fritidshemmet är beläget i en skola som ligger cirka 1,5 mil från kommunens 

centralort och som inrymmer låg- och mellanstadium med sammanlagt cirka 130 elever 

varav cirka 90 elever är inskrivna i fritidshemmet. Fritidsverksamheten består av två 

enheter och är uppdelade efter årskurser av vilka vi har valt ut en av dessa enheter att 

intervjua. Skolan är omgiven av villaområden vilket gör den socioekonomiska statusen 

relativt hög. Fritidshemmens lokaler består av grupprum.  

4.3 Förberedelse och genomförande      

För att få en så bred svarsfrekvens som möjligt hade vi som mål att skicka ut enkäten till 

samtliga fritidshem i kommunen. Det räckte om en personal per fritidshem/enhet svarade 

på enkäten. Detta för att få möjligheten att se både likheter och skillnader i 

fritidshemmens sätt att låta eleverna använda sig av sina skoldatorer i fritidshemmets 

verksamhet. Valet att endast fråga om användandet av skoldatorer enkom grundar sig i 

att den valda kommunen är en så kallad IKT-kommun. Detta innebär att samtliga elever 

i grundskolan från årskurs 1 får en egen bärbar dator att använda under sin skol- och 

fritidstid.  Utifrån den geografiska placeringen skiljer sig statusen på fritidshemmen från 

varandra, dels ur ett socioekonomiskt perspektiv men också storleksmässigt sett över 

antalet inskrivna elever samt andelen behörig personal.  

Det första steget i arbetet gjordes genom att skicka ut en samtyckesblankett (bilaga 1) till 

samtliga rektorer i kommunen för att få deras godkännande att skicka ut en enkät till de 

anställda i fritidshemmen. De fritidshem vars rektor gav sitt samtycke fick sedan ett 

utskick med en länk till enkäten samt information (bilaga 2) om varför de fått enkäten 

skickad till sig. I väntan på respons på enkäten arbetade vi fram de intervjufrågor som 

kom att kunna bli aktuella utifrån respondenternas svar. 

Totalt skickades samtyckesblanketten ut till 12 rektorer på 15 fritidshem. Det antal som 

vi fick tillbaka, av vilka samtliga gav sitt samtycke var från 8 rektorer från sammanlagt 9 

fritidshem. Vidare skickades enkäten med tillhörande information ut till 25 fritidslärare 

på dessa 9 fritidshem varav 15 stycken från 6 olika fritidshem valde att svara på enkätens 

frågor (bilaga 3). Av dessa 15 svar valde vi sedan ut 5 respondenter på 3 olika skolor för 

vidare fördjupning i form av enskilda intervjuer vilket vi i informationsbrevet skrev att vi 

eventuellt skulle komma att göra. Anledningen till valet av 5 respondenter gjordes var att 

se hur arbetssättet kring datoranvändningen skiljer sig trots att fritidshemmen tillhör 

samma skola. Vidare valde vi ut dessa 3 fritidshem utifrån ett bekvämlighetsurval då 
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samtliga responderande fritidshem knappt skiljer sig från varandra sett ur ett 

socioekonomiskt perspektiv. 

Inför intervjuerna skickades intervjufrågorna (bilaga 4) ut i förväg vilket gav 

respondenterna möjlighet att förbereda sig inför den enskilda intervjun. 

Intervjuerna spelades in vilket Bryman (2011) hävdar är ett bra verktyg att använda sig 

av vid kvalitativa undersökningar då materialet kan transkriberas ordagrant i efterhand 

vilket gör det enklare att sammanställa resultatet. 

Svaren på enkäten sammanställdes gemensamt och kom att delas upp i kategorier utefter 

frågorna för att lättare kunna få en grund till vilka respondenter vi skulle komma att 

intervjua. Vi ville få både skillnader och likheter i respondenternas svar på enkäten, och 

då främst om det förekom eller inte förekom datortid, om det finns en pedagogisk tanke 

bakom användandet samt om respondenterna anser att datortid är viktigt.  

 

Intervjuerna lyssnades igenom flera gånger samt analyserades och delades in i olika 

teman, en så kallad tematisk analys (Bryman, 2011). Dessa teman skapades utifrån våra 

forskningsfrågor där vi valde ut det som respondenterna ansåg vara viktigast samt det 

som vi forskare ansåg vara de mest relevanta styckena och citaten och detta kom att bli 

de rubriker som studien innehåller. 

 

 

4.5 Etiska aspekter    

Utifrån Vetenskapsrådets (2017) fyra etiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, har respondenterna i 

samband med att förfrågan mailades ut gällande deltagande i undersökningen fått 

information om studiens syfte, att deltagandet är helt frivilligt och att de när som helst 

kan välja att avsluta sin medverkan. Vidare informerades de om att det insamlade 

materialet endast skulle komma att användas till denna studie och förvaras för att vara 

oåtkomligt för obehöriga. Då vi ville genomföra ett visst antal intervjuer i efterhand var 

det nödvändigt för respondenten att ange vilken skola denne arbetar på så att vi hade 

möjligheten att kontakta det berörda fritidshemmet för att boka in intervjun. För att 

garantera anonymitet har fritidshemmen och fritidslärarna därför fått fiktiva namn i 

studien, inte heller kommunens namn kommer att figurera i studien.  
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4.6 Studiens tillförlitlighet  

Studien genomfördes för att belysa om personalen i fritidshemmen har den kompetens 

som krävs för att använda digitala verktyg i verksamheten. 

Enligt Bryman (2011) kan en studies reliabilitet mätas både internt och externt. Den 

interna reliabiliteten i denna studie kan ses som hög då vi som forskare kontinuerligt 

diskuterat svaren och resultaten med varandra för att vara säkra på att vi haft samma eller 

liknande åsikter kring detta. 

Med den externa reliabiliteten menar Bryman (2011) att resultatet ska bli desamma om 

studien skulle genomföras av en annan forskare. Då respondenterna arbetar i en miljö där 

det ständigt sker utvecklingar är det därför inte säkert att samma resultat skulle fås, även 

om studien skulle komma att genomföras på samma sätt som denna. 

Gällande validiteten i denna studie valde vi forskare att ändra frågeställningen något 

utifrån svaren från respondenterna. Vidare anser vi att svaren i intervjuerna kom att 

handla om det vi planerat även och samtliga intervjuer tog ungefär lika lång tid vilket 

tyder på att svaren innehöll likvärdig information. 

Då vi valt att enbart genomföra studien i en kommun kan inte svaren generaliseras 

närmare med hur övriga kommuner arbetar kring elever och datortid. 

 

 

5. Resultat 

I följande del av arbetet kommer vi presentera resultatet av de utskickade enkäterna 

samt intervjuerna i denna undersökning. Resultatet presenteras var för sig då metoderna 

för datainsamlingen genomfördes i två steg.  

 

5.1 Resultat av enkäten 

 

Genom svaren som lämnats i enkäten har vi kunnat skapa oss en överblick i vilken 

utsträckning som fritidslärarna låter eleverna använda sina skoldatorer i fritidshemmets 

verksamhet, om det finns någon pedagogisk tanke bakom det eventuella användandet 

samt om detta är något de tycker är en viktig del av verksamheten. Totalt var det 15 

respondenter från 6 olika fritidshem som besvarade enkäten.  

 

På frågan ”använder eleverna sina skoldatorer i fritidshemmet?” svarade 13 stycken ja 

och 2 stycken svarade nej vilket visar på att majoriteten av fritidslärarna låter eleverna 



 

12 

 

använda sina skoldatorer och att det därför finns någon form av digital användning i 

verksamheten.  

 

Vidare svarade 9 stycken ja och 6 stycken nej på frågan ”Har ni planerad datortid i 

fritidshemmet?” så även om förekomsten av användning av datorerna finns så sker detta 

inte alltid under planerade former i fritidshemmen. Detta kan tyda på flera aspekter; att 

kunskapen alternativt intresset saknas eller är obefintligt hos fritidslärarna eller att 

förutsättningarna gällande tid alternativ material inte anses finnas i de fritidshem som 

inte har planerad datortid.  

 

De fritidshem som har planerad datortid har dock varierad tid avsatt för ändamålet 

enligt frågan ”Om ja; hur många timmar i veckan?” där 5 stycken svarade ”cirka 1 

timme”, 3 stycken ”mellan 1,5 - 3 timmar” och 1 svarade ”mer än 3 timmar”. Detta 

visar ändock på att det trots allt går att få in datortid i verksamheten även om val av tid 

att lägga på denna aktivitet skiljer sig. 

Ett fåtal av respondenterna låter eleverna själva bestämma vad de väljer att göra under 

datortiden. Totalt 5 stycken svarade ja på ”Får eleverna själva välja vad de vill göra 

under datortiden?” och resterande 9 stycken svarade nej vilket minskar möjligheterna 

markant för eleverna att besöka olämpliga sidor alternativt spela olämpliga spel.  

 

Den största delen av respondenterna har en pedagogisk tanke bakom elevernas 

användning av datorerna vilket uppfyller läroplanens mål som samtliga fritidshem har i 

uppdrag att följa. 12 stycken svarade ja på frågan ”Har ni en pedagogisk tanke med 

datortiden?” och 3 stycken svarade nej. 

 

Majoriteten av respondenterna anser att den digitala användningen i form av elevernas 

skoldatorer är en viktig del av verksamheten, en fritidslärare anser dock inte att det är 

viktigt men trots det får eleverna på det fritidshemmet använda sin skoldator. På frågan 

”Anser du att datortid är en viktig del av fritidshemmets verksamhet?” svarade 12 

stycken ja och 3 stycken svarade nej. De fåtal respondenter som svarat nej på denna 

fråga tillhör, enligt sammanställningen av enkät-svaren, den grupp som inte heller ger 

sina elever möjlighet att använda datorerna i fritidsverksamheten.  
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5.2 Resultat av intervjuerna  

 

Utifrån våra intervjuer har vi kunnat identifiera olika teman genom en tematisk analys 

vilket innebär att identifiera teman och mönster som framkommit ur den insamlade data 

som kan kopplas till studiens forskningsfrågor. I intervjuerna tar respondenterna upp vilka 

förutsättningar som de olika fritidshemmen har för att kunna bedriva utvecklande digitala 

aktiviteter. Respondenterna tar även upp faktorer som behöver utvecklas för att den 

digitala användningen ska bli ett fungerande inslag i verksamheten. 

 

5.2.1 Pedagogernas datakunskap 

 

Alla respondenter nämner att datorkunskapen är väldigt varierande bland personalen i 

fritidshemsverksamheten, och att detta är en bidragande orsak till att den digitala 

användningen minskar i fritidshemmen. Respondenterna nämner i intervjuerna att den 

digitala användningen uteblir eftersom det saknas kompetens bland personalen att bedriva 

digitala aktiviteter som kan kopplas till läroplanen. I dessa fritidshem där pedagogerna 

saknar digital kompetens men där de har schemalagd datortid så få eleverna själva välja 

vad de vill göra under den utsatta tiden. På fritidshemmen som har planerade pedagogiska 

aktiviteter vid datorn hade pedagogerna goda kunskaper kring datorer och hur eleverna 

kan använda dessa på ett utvecklande sätt. Dessa kunskaper har de inte fått via någon 

utbildning från skolan utan det är självlärt, alltså att respondenterna som besitter god 

datakunskap har det genom ett eget intresse. 

5.2.2 Tillgång till digitala verktyg 

 

På skolorna som vi skickade ut våra enkäter till och intervjuade pedagoger i så har 

eleverna tillgång till en egen dator. Därför var det förvånande att en av respondenterna 

hade bristen på datorer som ett argument för att de inte hade någon planerad datatid i 

fritidshemsverksamheten. Respondenten berättade under intervjun att datorerna blev 

inlåst i ett skåp i skolan och kunde därför inte användas av eleverna i fritidshemmet. 

”Främsta anledningen är att vi inte har tillgång till datorer. Elevernas datorer är inlåsta 

vid klassrummen och vi har endast två datorer på fritids, ska räcka till ca 90 elever” 

Som påföljd av detta hade de helt tagit bort digitalt användande i verksamheten. 

”Vi skulle vilja ha datortid om möjligheterna fanns” 
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På de andra skolorna använde eleverna datorerna som de hade i skolan under dagarna. 

Respondenterna berättar att samarbetet med skolan fungerar bra i detta avseende och att 

tillgången till digitala verktyg i dessa fritidshem inte är ett problem. 

5.2.3 Pedagogernas eget intresse för digitala verktyg 

 

Ett återkommande svar från respondenterna var att det egna intresset för digital 

användning var avgörande för att det skulle bedrivas någon form av digital aktivitet i 

fritidshemsverksamheten alls. 

“På den här skolan har vi inte så mycket datortid i fritidshemmet, men jag har det på 

grund av att jag har ett eget intresse” 

Respondenten berättar i intervjun att det egna intresset är direkt avgörande för om det 

överhuvudtaget finns några digitala inslag i fritidshemmet. Något som även de andra 

respondenterna pratade om i sina intervjuer, att finns inget eget intresse hos pedagogerna 

för sådana aktiviteter så gör pedagogerna andra saker de är intresserade av istället. En 

respondent nämner även att det är synd att en så pass viktig aktivitet faller bort på vissa 

fritidshem bara för att pedagogerna saknar intresse för digital användning. Respondenten 

upplever att eleverna älskar att få jobba med att skapa med hjälp av digitala verktyg. 

På fritidshemmet där respondenterna hade ett eget intresse för digital användande så 

användes det också i större utsträckning. Respondenterna på dessa fritidshem kunde även 

erbjuda eleverna större utmaning under tiden de arbetade med digitala verktyg. 

Respondenterna som hade ett eget intresse kunde använda dataspel samtidigt som de 

arbetade mot läroplanens mål. Något som respondenterna upplevde att eleverna tyckte 

var inspirerande och roligt, samtidigt som de fanns en baktanke med aktiviteten.  

5.2.4 Pedagogerna saknar utbildning 

 

Det som var ett tema för samtliga intervjuer var att respondenterna saknar formell 

utbildning i att bedriva pedagogiska digitala aktiviteter. Respondenterna nämner i 

intervjuerna att om de vill bedriva sådana aktiviteter får de lära sig själv, eller att någon 

annan pedagog på skolan har ett brinnande intresse och vill lära ut till kollegorna. 

Respondenterna nämner även att tiden inte finns till att utbilda personal som skulle vilja 

lära sig att bedriva sådana aktiviteter. Respondenterna berättar att det borde finnas 

utbildning för de pedagoger som vill i hur de skulle kunna använda datorspel i 

utbildningen. Detta för att det är något som respondenterna har sett att eleverna uppskattar 
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datorspel i skolan och även att det ligger i linje med hur dagens samhälle ser ut. Några av 

respondenterna berättar under intervjuerna att de har sett en förändring i hur eleverna i 

fritidshemmet leker med varandra, att det är mer lekar som är kopplade till digitala spel 

och världar. Respondenterna tror att verksamheten skulle bli mer uppskattad hos eleverna 

om det digitala användandet skulle ske i större utsträckning. 

”Ser man på den här skolan så kan ju inte pedagogerna så mycket om datorer och vad 

man kan göra med dem”. 

6. Diskussion 

 

Under denna rubrik följer en resultatdiskussion om studiens resultat i förhållande till 

tidigare forskning och styrdokument. Därefter kommer en metoddiskussion om studiens 

metodologiska val. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Respondenterna nämner i intervjuerna att datorkunskapen är väldigt varierad bland 

pedagogerna, vilket bidrar till att den digitala användningen ibland tas bort ur 

verksamheten och ersätts av sådant som pedagogerna behärskar. Saxena (2017) beskriver 

svårigheterna som finns i arbetet med digitala verktyg, då kunskaperna oftast saknas för 

att bedriva sådana aktiviteter.  

Respondenterna som intervjuats berättar att de saknar formell utbildning i digitalt 

användande, enligt Lindqvist (2015) är de flesta pedagoger i skolan i behov av 

kompetensutveckling för att använda digitala verktyg på ett utvecklande sätt. För att 

bedriva digitala aktiviteter behöver respondenterna lära sig själv, och för att vilja göra det 

så nämner respondenterna att som pedagog behöver man ha ett eget intresse för att bedriva 

digitala aktiviteter.  

Enligt Bindu (2017) är de flesta pedagoger är positivt inställda till att använda digitala 

verktyg i skolan. Det som framkommer av vår studie och i tidigare forskning är att det är 

stor kunskapsvariation bland pedagogerna för att bedriva digitala aktiviteter, vilket även 

framkommer i Saxen (2017) studie. Även att det inte finns någon formell utbildning för 

pedagogerna i digital användning, de som kan är självlärda och i vissa fall blir lärare 

upplärd av någon kollega som är duktig på digitala verktyg.  
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Respondenterna nämner även att tiden oftast inte räcker till, vilket bidrar till att de 

pedagoger som inte har kunskapen att bedriva digitala aktiviteter gör andra aktiviteter 

istället, vilket är synd. Enligt Cetin (2016) är det viktigt att skolan använder de digitala 

verktygen som verksamheten förfogar över då dagens elever behöver arbeta med dessa. 

För att dessa elever kommer att leva och arbeta i ett informationssamhälle i framtiden 

(ibid.). Enligt Skolverket (2019) är en aspekt av digital kompetens att förstå hur 

digitaliseringen påverkar samhället och individen. Respondenterna som hade god 

datorkunskap är självlärd och hade ett intresse för digitala verktyg. De respondenterna 

som inte hade något intresse gjorde andra aktiviteter istället, dessa respondenter förstår 

nog inte digitaliseringens stora påverkan på samhället. Forsling (2011) belyser i sin 

studie, att det är viktigt att pedagogerna känner lust inför ett ämne för att kunna grunda 

sig i det. 

Respondenterna som tyckte sig ha en välfungerande digital användning i fritidshemmet 

berättar att de försöker ha aktiviteter som eleverna tycker är intressant. Enligt Laxman & 

Salleh (2014) så finns det några faktorer som är viktiga för ett fungerande digitalt 

användande, dessa faktorer är kunskap, tillgång och färdigheter. De respondenter som 

tycktes ha ett fungerande digitalt användande nämner faktorer som pedagogernas kunskap 

samt tillgången till digitala verktyg.  

Ett exempel som flera av respondenterna pratade om var Minecraft, som är ett spel som 

är populärt bland eleverna. Där spelet handlar om att bygga ett samhälle, och eleverna 

tränar förmågor som kommunikation, matematik samt att de får se hur ett samhälle byggs 

upp. Något som Pihlgren (2017) ser som fritidslärarens yrkesroll, att fritidsverksamheten 

ska använda lek som i detta fallet är ett datorspel för att eleverna ska utveckla förmågor 

som kommunikation och även interaktionsförmåga. För att i spelet nämner 

respondenterna att det går ut på att eleverna ska bygga samhället tillsammans, vilket gör 

att de bygger ett samhälle i interaktion med varandra. Respondenterna som använde sig 

av spelet Minecraft berättade att eleverna övar på att kommunicera med varandra i spelet 

utan att de tänkte på det. Enligt Skolverket (2019) är det en aspekt på digital kompetens 

att kunna omsätta idéer och handling på ett kreativt sätt med användningen av digital 

teknik. 

Enligt Kärrby (2000) är det fritidslärarens roll att bidra till elevernas sociala utveckling 

och arbeta med grupper. Även Ihrskog (2006) tar upp samspelet med omgivning som ett 

viktigt inslag i fritidshemsverksamheten. Sedan lyfter Klerfelt (1999) vikten av att 
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eleverna får träna sina sociala kompetenser i fritidshemmet. Minecraft är ett bra spel för 

att träna sådana förmågor eftersom respondenterna som använde sig av spelet beskrev hur 

eleverna gör uppdragen tillsammans. De behövde enligt respondenterna samarbeta och 

kommunicera för att bygga samhället.  Dessa aktiviteter är uppskattade av eleverna 

nämner respondenterna. Enligt Lindqvist (2015) kan användningen av digitala verktyg 

bidra till att öka elevernas motivation, genom att de får göra sådana saker som de tycker 

är kul. Det är även något som fritidshemmet ska ta till vara på, elevernas intresse. 

Respondenterna nämner att eleverna uppskattar att arbeta vid datorerna, och därför är det 

upp till pedagogerna att hitta på aktiviteter som inkluderar digitala verktyg. Enligt 

Ursberg (1996) har fritidshemmet som uppgift att ge stöd och omsorg samt ge eleverna 

stimulans. Där stimulans är något som eleverna känner när det får arbeta med datorerna 

enligt respondenterna. Respondenterna nämner att eleverna uppskattar tiden vid 

datorerna. Enligt Hansen (1999) ska fritidshemmet vara en plats för trivsel och 

avkoppling.  

Enligt Skolverket (2017) ska digitaliseringen ske så fort som möjligt eftersom dagens 

barn och ungdomar växer upp i ett modernt informationssamhälle. Det som försvårar 

digitaliseringen i skolan enligt respondenterna är att pedagogerna saknar kompetens och 

att det finns stora kunskapsvariationer bland fritidslärarna för att använda digitala 

verktyg. Respondenterna berättade att fritidslärarna saknar utbildning för att kunna hålla 

pedagogiska aktiviteter med digitala verktyg. Skolverket (2019) menar att en aspekt av 

digital kompetens handlar om att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. 

Alla respondenter pratar om att de flesta fritidslärarna saknar formell utbildning, vilket 

gör att de känner sig osäkra på digitala aktiviteter. Det bidrar till att digitaliseringen 

stannar upp på de fritidshem som saknar lärare med digital kompetens. 

  

Fritidslärarens yrkesroll har ändrat genom åren. Där yrkesrollen har ändrats efter skolan 

och fritidshemmet behov, något som har bidragit till att yrkesrollen har varit 

svårdefinierad och diffus (Andersson, 2013; Hippinen, 2011). Något också kan vara 

bidragande då respondenterna hade olika tankar om digitalt användande i fritidshemmet, 

att respondenterna som arbetar i fritidshemmet har olika ingångsvärden i verksamheten.  
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6.2 Metoddiskussion 

 

Vi valde att använda oss av både en kvalitativ och kvantitativ studie då vi först ville 

skapa oss en överblick gällande användning av datorer hos samtliga fritidshem i 

kommunen och därefter forska vidare på de svar vi fick av respondenterna.  

 

Den kvantitativa metoden bestod av enkäter som skickades ut via mail vilket är ett 

snabbt sätt att nå ut till många respondenter på kort tid, till skillnad mot för 

strukturerade intervjuer som både kan komma att kosta pengar men också ta mycket 

mer tid och inte alls ge den svarsfrekvens som önskas uppnås (Bryman, 2011). Dock 

kan jag som forskare inte bistå med direkt hjälp om respondenterna har en fundering 

gällande någon av frågorna samt att det inte finns möjlighet att ställa uppföljningsfrågor 

till samtliga respondenter om svarsfrekvensen visar sig bli hög. Bryman (2011) menar 

vidare att en annan negativ aspekt kan vara den risk för bortfall på respondenter som 

kan förekomma vid enkäter som skickas ut via mejl. Detta kan göra att resultatet av 

studien blir skevt jämfört med om vi istället valt att intervjua samtliga mottagare av 

enkäten. Dock var inte antalet respondenter överdrivet stort och med ovan nämna 

aspekter i åtanke valde vi ändock att använda oss av denna metod då vi i förväg beslutat 

oss för att göra ett urval utifrån för vidare intervjuer utifrån svarsfrekvensen. Den 

positiva aspekten med att använda sig av enkäter var möjligheterna att nå ut till fler 

respondenter och därmed förhoppningsvis får mer empiri att mäta och jämföra vilket 

inte är lika möjligt med intervjuer. 

Under arbetet med enkäten samarbetade vi både innan, under och efter med att 

framställa den samt att analysera svaren och därefter välja ut vilka vi kom att intervjua. 

Intervjuerna valde vi att dela upp oss och intervjua våra respondenter på egen hand då vi 

insåg att det skulle ge oss mer tid till att senare sammanställa resultatet av svaren. Dock 

blev utfallet av antal svar, totalt 15 stycken, på enkäten mindre än förväntat så resultatet 

kan ha blivit annat om svaren varit fler. Vi vet också av egen erfarenhet att tid är en 

bristvara på många fritidshem vilket vi hade i åtanke när vi arbetade fram 

intervjufrågorna. Detta blev då anledningen till att vi valde att ha ganska få frågor men 

med möjlighet för respondenten att utveckla svaren utifrån egen vilja. I efterhand inser 

vi att detta beslut borde ha kommit att ändrats då fler frågor kan ha gett djupare svar. 
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Inte alla elever har tillgång till datorer i hemmet av olika anledningar. Att då få en egen 

dator att använda sig av under hela sin skolgång kan, utifrån hur samhället ser ut idag, 

ses som positiv. Vi lever i en digitaliserad värld där tekniska kunskaper i någon form i 

stort sätt är ett måste för vuxna människor. Detta kommer bli tydligare längre in i 

framtiden och att dagens elever då får dessa förutsättningar redan i ung ålder att lära sig 

hantera digitala verktyg, i detta fall datorer, kommer bidra till att de kommer ha enklare 

att hantera sin vardag som vuxen. Enligt Skolverket (2017) ska elever ges möjligheten 

att kommunicera och uttrycka sig med hjälp av digitala verktyg. Valet att genomföra 

studien i just denna kommun grundade sig i vetskapen om att det är en IKT-kommun 

där samtliga elever har tillgång till en egen dator. Kommunens fritidshem har alltså de 

rätta materiella förutsättningarna för att kunna följa läroplanen och också för att ge 

eleverna en bra grund i digitalt användande. Ändock är detta något som inte prioriteras 

lika mycket som övriga delar i läroplanen vilket vi ser som en negativitet och där vi vet 

att okunskap och bristande intresse är de största bidragande faktorerna till detta.  

 

 6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under vårt arbete har vi kommit fram till intressanta aspekter som kan användas vid 

framtida forskning. Det första förslaget är att se vad den socioekonomiska aspekten har 

för påverkan på digitalt användande bland eleverna. Våra intervjuer utfördes på skolor 

placerade i liknande socioekonomiska områden, därav kan resultatet inte generaliseras 

på alla skolor då förutsättningarna kan skilja beroende på socioekonomiska skillnader.  

 

En annan aspekt som vore intressant att forska vidare på är att se hur det skiljer sig 

mellan skolor och kommuner i Sverige med tillgång till digitala verktyg. Digital 

kompetens är ett relativt nytt begrepp i styrdokumenten och det inte finns så mycket 

forskning inom området, därav skulle en studie med jämförelser från skolor i hela 

Sverige ge en helhetsbild av digital kompetens bland fritidslärare för att hålla 

pedagogiska aktiviteter med digitala verktyg. 

 

Vi kan även från vår studie utläsa att det finns en brist på utbildning inom digitalt 

användande vilket leder till brist i kompetensen hos fritidslärarna. Ett ytterligare förslag 

till vidare forskning baserat på detta är därför att göra en studie som identifierar vart de 

största kunskapsluckorna finns hos pedagogerna för att kunna skapa en referensram för 

en mer kvalitativ utbildning till de som ska lära ut digitalt användande till eleverna.  
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Bilaga 1 

 

Hej ……. 

Vi ska genomföra en undersökning angående förekomsten av IKT i fritidshemmet och 

du får detta mejl i egenskap av rektor på ……... 

Syftet med arbetet är att ta reda på i hur stor utsträckning elevernas datorer används i 

fritidshemmet och om det finns en pedagogisk tanke bakom detta eventuella 

användande. 

Vi studerar Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid 

Högskolan i Gävle och har valt att genomföra denna undersökning som en del av vårt 

examensarbete. 

För att kunna genomföra undersökningen ber vi om ditt samtycke till att mejla ut en kort 

enkät som vi arbetat fram och denna kommer då att skickas till dina anställda i 

fritidshemmet. Vi skulle därför uppskatta om du godkänner detta och därmed låter dina 

anställda besvara denna under sin arbetstid. Det räcker om en fritidspersonal per 

fritidsenhet besvarar enkäten. 

Undersökningen kommer att genomföras utifrån Vetenskapsrådets principer vilket 

innebär att din arbetsplats och dina anställda kommer få fiktiva namn och därmed vara 

helt anonyma. Dina anställda kan också när som helst kan välja att avsluta sin 

medverkan och det insamlade materialet kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga 

samt endast användas i denna undersöknings syfte. 

Har du några frågor kring detta ber vi dig att kontakta oss eller vår handledare via mejl 

eller per telefon. 

 

Vi önskar ett mejlat svar ifrån dig senast 23/4 oavsett om du ger ditt samtycke eller ej. 

 

Tack på förhand! 

 

Rasmus Forslund        Alexandra Tabeshnia 

ofk16rfd@student.hig.se       ofk16awa@student.hig.se 

        

 

Handledare: 

Åsa Carlson 

asa.carlsson@hig,se  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ofk16rfd@student.hig.se
mailto:ofk16awa@student.hig.se
mailto:asa.carlsson@hig,se
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Bilaga 2 

 

Hej! 

 

Enligt den nya läroplanen har fritidshemmen i uppdrag att ge elever möjlighet att 

kommunicera samt framställa olika estetiska uttryck med hjälp av digitala verktyg och 

medier. Vi planerar därför att genomföra en undersökning angående förekomsten av 

IKT i fritidshemmet och du får detta mejl i egenskap av fritidspedagog/fritidslärare på 

………….. Syftet med studien är att ta reda på i hur stor utsträckning elevernas datorer 

används i fritidshemmet och om det finns en pedagogisk tanke bakom detta eventuella 

användande. 

 

Vi, som heter Alexandra och Rasmus, studerar på Grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Gävle och har valt att genomföra 

denna undersökning som en del av vårt examensarbete. Vi har mejlat din närmaste chef 

och fått dennes tillåtelse att mejla denna enkät till dig.  Det räcker om en 

fritidspedagog/fritidslärare per fritidsenhet besvarar den. Möjligen kommer vi i ett 

senare skede också att vilja intervjua någon på din arbetsplats. 

 

Undersökningen kommer att genomföras utifrån Vetenskapsrådets principer vilket 

innebär att din arbetsplats och dina kollegor kommer få fiktiva namn och därmed vara 

helt anonyma. Du kan också när som helst kan välja att avsluta din medverkan och det 

insamlade materialet kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga samt endast 

användas i denna undersöknings syfte. 

 

Har du några frågor kring detta ber vi dig att kontakta oss eller vår handledare via mejl 

eller per telefon.  

 

Vi önskar att du besvarat enkäten senast 26/4. 

 

Klicka på följande länk för att komma till enkäten: 

…………………………………………………………    

 

Tack på förhand! 

 

Rasmus Forslund                                                   Alexandra Tabeshnia 

ofk16rfd@student.hig.se                                       ofk16awa@student.hig.se 

                                                          

 

Handledare:  

Åsa Carlson  

asa.carlsson@hig,se  
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Bilaga 3 – Enkätfrågor 

 

Använder eleverna sina skoldatorer i fritidshemmet? 

 

Har ni planerad datortid i fritidshemmet? 

 

Om ja; hur många timmar i veckan? 

 

Får eleverna själva välja vad de vill göra under datortiden? 

 

Har ni en pedagogisk tanke med datortiden? 

 

Anser du att datortid är en viktig del av fritidshemmets verksamhet? 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor 

 

Varför har ni detta antal timmar i veckan? 

Varför får eleverna välja/inte välja själva vad de vill göra? 

Vad anser du är lämpliga aktiviteter med datorn? 

Varför har ni en/inte en pedagogisk tanke? 

Vad uppfyller er pedagogiska tanke utifrån styrdokumenten? 

Varför tycker du att det är/inte är viktigt med datortid i fritids? 

Finns det något du önskar förändras utifrån datortiden i fritidshemmet? 

 

 

 


