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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva och analysera några fritidspedagogers attityder kring 

användning av datorer i fritidshemmet. Avsikten var även att studera eventuella samband eller 

motsättningar mellan fritidspedagogernas attityder till datorer och den faktiska 

datorverksamheten i fritidshemmen. Med utgångspunkt i syftet beskrivs fritidspedagogernas 

attityder till datoranvändning samt hur datoranvändningen ser ut i de fritidshem de arbetar 

inom. Studien är uppbyggd på kvalitativ information utifrån intervjuer och i resultaten visade 

det sig att syfte, attityd och användning hör ihop när det gäller datoranvändning i 

fritidshemmen. Det framkom även att fritidspedagogernas attityder inte är avgörande för hur 

datoranvändningen genomförs i fritidshemsverksamheten. Slutligen framkom det att avsaknad 

av utbildning och kunskap kan vara orsak till att det ser så olika ut i fritidshemmen vad gäller 

datoranvändning. Fritidspedagogernas attityder kring datoranvändning är därmed inte helt 

avgörande för hur datorverksamheten ser ut i fritidshemmen. 
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1 INLEDNING 
Digitala teknologier har en central del i vårt samhälle då dessa återfinns på många 

arbetsplatser och i privatlivet. Idag växer många barn och ungdomar upp med mobiltelefoner, 

datorer, läsplattor och digitala kameror. Det är en snabb utveckling som sker och ständigt 

introduceras nya digitala teknologier. Samhället ställer krav på medborgarna att kunskaperna 

bör vara tillräckliga tekniskt och det förväntas även finnas ett kritiskt förhållningssätt till vad 

de digitala teknologierna erbjuder. Det finns både utmaningar och möjligheter med de digitala 

teknologierna och en digital teknologi som ständigt utvecklas och används är datorn.  

Denna studie kommer fortsättningsvis behandla datorer i traditionell bemärkelse eftersom det 

är den digitala teknologi som är fokus i detta arbete och som ligger till grund för studiens 

frågeställningar. Då uttrycket ”digitala teknologier” används avses ett bredare perspektiv på 

teknologi och där är dator en ingående teknologi bland många möjliga. Som samhället ser ut 

idag är datorer en självklar del och kan ibland till och med vara en avgörande komponent 

inom olika arbeten. Inom skola testas kontinuerligt olika arbetsmetoder med datorer som 

verktyg. Det kan vara allt ifrån olika kortare projekt till att alla elever får en varsin dator som 

de dagligen ska använda sig av i flera år (Hallerström & Tallvid, 2008). Målsättningarna med 

projekten visar ofta ambitioner av att förbereda barnen inför samhället samtidigt som de också 

utgår från barnens vardagserfarenheter. Vad som problematiserar datorernas existens i skolan 

är den förekommande osäkerheten i hur själva användningen av verktyget dator ska gå till 

(Lindström, 2012). 

Fritidshemmet är anslutet till skolan och dess läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet. De mål och riktlinjer som står i läroplanen är riktade till skolan men lämpliga 

delar uppmanas följas även i fritidshemmet (Skolverket, 2011). Fritidshemsverksamheten ska 

enligt skollagen erbjuda en meningsfull fritid samt stimulera barnens utveckling och lärande 

(SFS 2010:800). 

Kunskapsintresset i denna studie är riktat mot att skildra och förklara några fritidspedagogers 

attityder till planering och användning av datorer i fritidshemmet. Fritidspedagogerna styr till 

stor del fritidshemsverksamheten utifrån sina egna kunskaper, intressen och erfarenheter för 

att sedan motivera det med hjälp av styrdokumenten som de har till uppdrag att tolka. Detta 

ger fritidspedagogerna möjligheten till frihet i att utforma verksamheten. Samtidigt är det en 

stor utmaning att utifrån egna kunskaper och intressen forma en verksamhet som uppfyller de 

krav och förväntningar som finns. Både när det gäller det som fritidspedagogen har ett 

intresse för men också de andra delarna där kunskapen och viljan att vara drivande kanske 

inte finns. 

1.1 Bakgrund 

Denna studie är uppbyggd på tidigare forskning som övervägande handlar om förskola eller 

grundskolans lägre årskurser. Barnens ålder i den tidigare forskningen är således i det 

närmaste samma som barnen på fritidshemmet d.v.s. sex till tolv år. När det gäller 

fritidspedagoger är det en yrkeskategori som i flera avseenden ligger nära förskollärare. I 

vissa fall arbetar förskollärare i fritidshem och tvärtom. En skillnad mellan de två 

yrkeskategorierna är att förskollärare till skillnad från fritidspedagoger har en målstyrd 
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läroplan att följa. Ytterligare en skillnad är att det är mer omsorg i förskoleverksamheten än i 

fritidshemmet. Skillnaden mellan grundskolans tidigare år och fritidshem är även där de 

målstyrda kraven som finns inom skola. Ännu en skillnad är att barnen på fritidshemmet inte 

går efter något schema. En anledning till valet av forskning i den fortsatta framställningen är 

avsaknaden av forskning från fritidshem med inriktning på datorer. 

I detta kapitel avser jag göra några nedslag i tidigare forskning som behandlar 

datoranvändning inom skola, förskola samt fritidshem. Inledningsvis ges en inblick i hur 

datoranvändningen såg ut för flera år sedan samt vad senare tids forskning visar om villkoren 

för datoranvändningen. Vidare belyser forskningen hur datoranvändning kan kopplas till 

lärande samt olika infallsvinklar på risker med datoranvändning inom skolan. Slutligen 

beskrivs hur pedagogers osäkerhet och kompetens kan påverka datoranvändningen. 

1.2.1 Datoranvändning i skola, förskola och fritidshem 

Internet ger möjlighet till en stor värld av tillfällen och utmaningar, bland annat i form av det 

som benämns som webb 2.0 - resurser
1
 av olika slag. Ny forskning visar att barns dagliga 

internetanvändning har ökat med cirka 40 procent mellan 2011 och 2012. Största ökningen är 

bland barn mellan åtta och tio år (Findahl, 2012). Många barn i just den åldern spenderar delar 

av sin fritid inom fritidshemmet. Fritidshemmen använder sig till viss del av datorer i sin 

verksamhet. I läroplanen för grundskolan (där fritidshem ingår) framgår det inte som något 

ordagrant krav att datorer ska vara en del av fritidsverksamheten men bland skolans 

övergripande mål och riktlinjer framgår att: 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande 

och lärande” (Skolverket, 2011, s 13-14). 

Johansson (2011) förklarar att fritidshemmet har till uppdrag att samverka med skolan och 

därmed ska fritidshemsverksamheten styras av läroplanens mål och principer. Han beskriver 

vidare att det inte står särskilt mycket om fritidshemmet i läroplanen vad gäller innehållet i 

verksamheten som ska bedrivas. Johansson menar att verksamhetens utformning och 

förhållningssätt gentemot skolan således blir beroende av skolans ledning samt de pedagoger 

som arbetar inom såväl skolan som fritidshemmet. De riktlinjer som framkommer i läroplanen 

är dock viktiga eftersom de framhåller den pedagogiska uppgift som åligger fritidshemmet 

(Johansson, 2011). 

Tidigare framgick det i statens offentliga utredning (SOU 1997:157) att användningen av 

datorer i förskolan till stor del syftade till att göra tekniken tillgänglig för de barn som 

eventuellt inte hade datorer i hemmet (Ljung-Djärf, 2004). Dessa direktiv i skollagen kan 

tänkas fungera som ett syfte att ge alla barn liknande möjligheter. Skolan eller fritidshemmet 

skulle således fungera som en kompenserande komponent till barnens förutsättningar i 

hemmet. Ljung-Djärf (2004) belyser utifrån SOU (1997:157) att även förhållningssättet till 

                                                 

1
 Webb- baserade program och tjänster där användarna kan interagera genom att skapa innehåll, samarbeta och 

dela med sig. Några exempel är Flickr, Facebook och Wikipedia. 
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och arbetsmetoderna vid datorerna är viktigt för att ge barnen lika möjligheter. 

Datorkompetens framgår som en självklar förutsättning hos pedagogerna eftersom deras 

attityder gentemot teknik omedvetet kan överföras på barnen.  

 

I statens offentliga utredning (1997) konstaterades att: 

”Tillgång till dator, databaser och nätverk, samt kunskaper om hur dessa skall 

utnyttjas, är en rättvise – och demokratifråga. För att inte skapa nya ojämlika 

villkor mellan grupper i samhället måste kunskaper om och utnyttjandet av 

tekniken göras så tillgänglig som möjligt för alla barn. Barn som saknar tillgång till 

IT-teknik och datorer hemma bör ges extra hög prioritet” (SOU 1997:157, s. 92). 

 

Tillgången till internet har sedan dess ökat för varje år och en rapport från 2012 visar att 89 

procent av Sveriges befolkning idag har tillgång till internet. Detta kan jämföras med 

situationen 1995 då andelen var två procent (Findahl, 2012). En sådan jämförelse mellan olika 

år visar tydligt hur villkoren har förändrats och barnen som idag saknar tillgång till dator är 

inte alls lika många som förut. Med tanke på detta är det även möjligt att syftet med 

datoranvändningen i skolan har förändrats under dessa år.  

1.2.2 Datorer och lärande 

I en rapport från Teknikdelegationen (2010) framställs det som att en viktig anledning till att 

barn bör lära sig använda digitala teknologier är att barnen ska bli förberedda inför deras 

framtida yrkesliv. I rapporten menar man även att skolan bör förbereda eleverna inför ett 

modernt informationssamhälle. Möjligheterna skolan har med tillgången till dator som 

redskap skapar nya chanser till lärande i interaktionen mellan elev och dator. Dock saknas en 

allmän förståelse bland pedagoger om innebörden av att ge elever tillfällen att lära sig 

använda dessa teknologier. En av slutsatserna i rapporten är att Sverige bör sträva mot att öka 

elevernas tillgång till datorer i skolan men också på fritiden (Teknikdelegationen, 2010). 

Användning av datorer kan alltså ge möjligheter till lärande. Teknikdelegationen (2010) 

refererar också till en brittisk rapport (Becta, 2009) som analyserar betydelsen av digital 

kompetens hos de brittiska medborgarna. Den forskningen visar positiva effekter på 

resultatutvecklingen vid användning av digitala teknologier. Vidare refererar 

Teknikdelegationen (2010) till en amerikans forskning (Kozma, 2008) som även den 

diskuterar betydelsen av IT. Utifrån denna forskning argumenterar författaren hur viktigt det 

är att ha ett syfte och mål med användandet för att fokuset ska bli pedagogiskt istället för 

tekniskt. 

 

I en artikel i Fritidspedagogen av Eliasson (2005) uttalar sig Else Nygren, docent i människa - 

dator- interaktion, om flertalet fördelar med datorer. Att leta kunskap och att utveckla 

engelska språket är några av de fördelar hon ser med att barn använder datorer. Det negativa 

med datoranvändning förklarar Nygren som det så omdebatterade problemet med 

stillasittande. Hon beskriver att risken med stillasittande och andra ergonomiska frågor måste 

tas på allvar då datoranvändandet kan leda till ett slitage av olika kroppsdelar. I artikeln 

framgår även att datorspel låter hjärnan arbeta och det renderar i sin tur till att barnen 

utvecklar färdigheter som de kan använda sig av i livet. Nygren framhåller dessutom att vuxna 
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borde ”delta i sitt barns intresse” för datorer istället för att enbart ”förfasas” över det 

(Eliasson, 2005). I Myndigheten för skolutvecklings översikt för språkinlärning och 

kommunikation framhåller Frykholm (2007) att användandet av datorer kan skapa 

pedagogiska tillfällen för barn med läs- och skrivsvårigheter. Han lyfter fram internet som en 

källa till att öva just läsning och skrivning genom att exempelvis skicka e-post eller chatta. 

Frykholm rekommenderar också ett kritiskt förhållningssätt till olika datorprogram och att 

vuxna tillsammans med barnen bör diskutera de för och nackdelar som finns med internet och 

dess språk som kan leda till att barn ändrar sitt vardagliga tal- och skriftspråk. I en 

undersökning som gjorts om lärares uppfattning om förskolebarn i Japan och USA uttrycker 

pedagogerna att små barns utveckling kan påverkas både positivt och negativt vid användning 

av digitala teknologier (Taylor, Ito & Gibbons, 2012). Bland de negativa tog pedagogerna upp 

att barnen kan utsättas för att ofrivilligt se våld, samt att de digitala teknologierna begränsar 

barnens användning av uppslagsböcker och lexikon. Det positiva med användningen menar 

pedagogerna är resurser som Internet samt chansen till interaktion (Taylor, Ito & Gibbons, 

2012).  

 

Jensen (2011) menar att trots att internet erbjuder en mängd information så behövs en vuxen 

som vägledare vid barns och ungdomars datoranvändning för att göra informationen och 

användningen begriplig. Bransfords refererad i en rapport från det amerikanska 

utbildningsdepartementet (Department of Education, 2010) förklarar att man med hjälp av 

digitala teknologier (där dator kan inräknas) kan komplettera det lärande som ges i 

klassrummet av läraren. Med detta menas att eftersom det i dagens samhälle erbjuds så fri 

tillgång till teknologierna så finns även informationen och lärandet tillgängligt. Teknologierna 

möjliggör på så sätt en större möjlighet till kunskap där lärandet inte enbart är beroende av en 

mänsklig lärare. 

I Fritidspedagogen (Löfstedt, 2012) skrevs en artikel om Annedalsskolans fritidshem som 

under fem veckor arbetade med surfplattor. Surfplattorna användes till att spela spel, att göra 

film och att skapa konst. Efter de fem veckorna menade pedagogerna att surfplattor genererar 

flertalet pedagogiska möjligheter där samarbete, kommunikation, turtagning och demokrati är 

några av dessa. Pedagogerna ser surfplattorna som ett komplement i verksamheten men Ann 

Charters Rowe, fritidspedagog och pedagog i informations- och kommunikationsteknik- IKT 

på Annedalsskolan, poängterar att dessa hjälpmedel inte får ta över rollen som pedagog utan 

att personalen måste stötta och handleda barnen med tekniken (Löfstedt, 2012). I samma 

artikel lyfter Anders Carlsson, utvecklingsledare inom IKT, fram vikten av att pedagogerna 

har rätt kompetens i arbetet med surfplattor och liknande resurser. I och med kunskapen hos 

pedagogerna kan en surfplatta bli ett naturligt inslag i fritidshemmet. Han betonar även att en 

fördel med surfplattor är att de är mobila vilket gör att fritidshemmet kan använda dessa både 

inomhus och utomhus (Löfstedt, 2012). Eftersom att detta är skrivet som artikel i en facklig 

tidsskrift och ingen vetenskaplig forskning kan det vara så att endast en viss information 

synliggörs. Noterbart är de genomgående positiva aspekter som lyfts fram i denna artikel, 

vilket kan vara en följd av ett vissa redaktionellt syfte. 
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1.2.3 Osäkerhet och kompetens hos pedagoger 

För drygt tio år sedan formulerade Ljung-Djärf (2002) att det var viktigt att utveckla digital 

kompetens hos såväl vuxna som barn. Hon menade att många vuxna, som växte upp under en 

tid då datorn ännu inte var en självklar del i samhället, förmodligen kunde se datorn som såväl 

”skrämmande” som ”motbjudande”. Om pedagoger framhåller vikten av att barn inte ska vara 

rädda för datorer menade Ljung-Djärf (2002) att man bör fundera över vem som egentligen 

kan tänkas uppleva den osäkerheten. Vidare ansåg Ljung-Djärf (2002) att pedagogers 

osäkerhet i hanteringen av datorer även framträder som ett hinder för barnens användning av 

dem. En osäker pedagog begränsar eventuellt barnens frihet i datoranvändningen. Ett annat 

alternativ kan vara att detta faktiskt leder till att barnen ges en större frihet vid datorerna 

eftersom pedagogens osäkerhet kan göra att gränssättning och ramar blir otydliga. 

Osäkerheten som Ljung-Djärf beskrev kan alltså leda till både små samt stora möjligheter och 

friheter. Med tanke på att tillgången till datorer och internet är större idag kan det tänkas att 

andelen osäkra pedagoger är färre än för tio år sedan. Däremot kanske kraven på 

användningen är högre vilket i så fall ställer högre krav på de pedagoger som ska arbeta med 

datorer tillsammans med barnen.  

 

Ljung-Djärfs analyser och slutsatser ligger som tidigare nämnts tio år tillbaka i tiden. Närmare 

i tiden ligger analyser och slutsatser som Andersson (2011) gör där han menar att det i 

fritidshemmen ofta är tro och tyckande istället för vetande som styr verksamheten. 

Anderssons utsaga kan å ena sidan tolkas som att personalen i fritidshemsverksamheten har 

för lite kunskap och därför utgår från vad de tror. Å andra sidan kan det tolkas som att 

personalen har vetskapen men väljer att istället följa sin personliga åsikt vid bestämmandet av 

hur verksamheten ska se ut. Det är även möjligt att Andersson anser att det inte finns 

tillräckliga riktlinjer i styrdokumenten angående hur fritidshemsverksamheten ska bedrivas. 

Att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet framställer Andersson (2011) som 

grundläggande när det gäller att utveckla fritidshemmen. Skolinspektionen (2010) har 

granskat fritidshemmens verksamhet och även där framgår det att pedagogernas intressen och 

kunskaper ofta speglar aktiviteterna i fritidshemsverksamheten. Skolinspektionen belyser 

dessutom att många pedagoger har bristfällig kompetens vad gäller användning av datorer. De 

menar att den låga kompetensen var ett överraskande resultat med tanke på vilka lärdomar 

och upplevelser ett genomtänkt användande av datorer kan ge barnen. Datorer är dessutom ett 

stort intresse bland många barn och ungdomar vilket skulle kunna vara skäl nog till att 

utveckla kompetensen bland fritidspedagogerna. Jensen (2011) anser att de aktiviteter och fria 

val som barnen får göra i fritidshemmet bör styras utifrån barnens intressen eftersom 

fritidshemsverksamheten handlar om barnens fria tid.  

Ljung-Djärf (2004) framhåller att flertalet studier gjorda i förskolan visar att datorspel ofta 

faller inom ramen för det som anses vara fritid, nöje och underhållning. Det framkommer 

således att nytta och nöje ses som motsatser och att kommunikation och skapande aktiviteter 

inte återfinns vid datoranvändning. Ljung-Djärf (2004) relaterar sedan till Lundmark (2000) 

och hennes undersökning bland förskolepedagoger, som visar att datorns närvaro i 

verksamheten har bemötts med skepsis bland förskolepedagogerna. I den studien förhöll sig 

många av pedagogerna avvaktande gentemot datorer eftersom de menade att datorn 
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inkräktade på barns möjlighet till lek, språkutveckling och kreativt skapande. Ljung-Djärf 

(2004) redogör även för Jönssons studie (1999) där det framkom att pedagogerna var 

skeptiska till datoranvändning då barnens kreativitet och fantasi hämmades om datorn skulle 

få ta tid av lek, kommunikation och skapande aktiviteter.  Pedagogers inställning till datorer 

synliggörs genom att de ser datorn som ett viktigt men inte alltid passande redskap (Ljung-

Djärf, 2002). Anledningen till att datoranvändning inte alltid är passande är enligt 

pedagogerna att det kan ta tid från andra aktiviteter samt att det kan leda till beroende och 

missbruk (Ljung-Djärf, 2002). I Jönssons undersökning från (1998) ”Dataskola för 

förskolebarn” (som behandlas i Ljung-Djärf, 2004) framkom att pedagogerna såg ett missbruk 

i datoranvändningen där datorn fungerade som en extra barnvakt. 

 

En pedagog som menar att datoranvändning inkräktar på språkutveckling och kreativt 

skapande kan bli svårtolkad om pedagogen samtidigt lyfter fram datoranvändning som viktigt. 

Det kan också uppfattas som att det bland pedagogerna finns en rädsla för att barnen skapar 

ett beroende just för datoranvändning och att det skulle vara mer förödande än ett beroende 

inom någon annan aktivitet. Dunkels (2012) lyfter fram just det att om ett barn sitter vid 

datorn mycket kallas det för beroende eller missbruk. Om ett barn å andra sidan ständigt läser 

böcker framstår det mer som mysigt och bra. Problematisk användning är ett begrepp som 

används av bland annat Linderoth och Bennerstedt (2012) i en studie som visar problematik 

som kan uppstå vid högkonsumtion av datorspelande. Föräldrakonflikter, dåliga matvanor, 

slarv med läxor, hygien och sena kvällar är några av de saker som lyfts upp i studien som 

baseras på ungdomar i åldrarna 17-19 år som spelar World of Warcraft.  Något som kommer 

upp till diskussion med jämna mellanrum är frågan om huruvida datoranvändning kan 

påverka hälsan. I Statens folkhälsoinstituts systematiska genomgång av olika studier gällande 

hälsoeffekter av dator-/tv-spel bland barn och ungdomar framkom inget stöd för att det skulle 

leda till aggressivt beteende eller aggressiva känslor (Bremberg & Lager, 2005). Ett samband 

som däremot påträffades var att dator-/tv-spel hade positiva effekter på reaktionstid och 

spatiala förmågor (Bremberg & Lager, 2005).  

1.2.4 Regler, möjligheter och begränsningar i datoranvändandet 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010) visar att aktiviteter vid datorerna inom 

fritidshemmen är begränsade till att spela datorspel. Det är alltså ovanligt att datorerna 

används i andra syften. I undersökningen fanns även fritidshem som avsiktligt valt bort 

datorer helt med motiveringen att barnen använder datorer hemma.  

Datoranvändning i förskolan regleras ofta i form av tid eftersom pedagogerna upplever att 

vissa barn skulle kunna sitta hur länge som helst vid datorerna (Ljung-Djärf, 2002). 

Pedagogerna framhåller även att såväl datoranvändning som TV-tittande är vanliga aktiviteter 

som barn ägnar sig åt i hemmen vilket gör att de vill begränsa detta i förskoleverksamheten. 

Ett exempel på hur tidsgränser kan sättas återfinns i Annedalsskolans fritidshem där de under 

fem veckors tid testade att arbeta med surfplattor. Där satte pedagogerna en tidsgräns på 20 

minuter åt gången för barnen. Tidsbegränsningen sattes i ett rättviseperspektiv där alla barn 

skulle få samma chans att arbeta med surfplattorna. Pedagogerna menade att en 

tidsbegränsning således även ledde till att barnen fick öva på klockan (Löfstedt, 2012). I 
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tidskriften Förskolan, (Nöjd, 2012) skrevs en artikel om Björk-Willéns studie. Där framkom 

att regler och begränsningar gjorde datorn mer attraktiv i förskolan. Björk-Willén gjorde en 

jämförelse med en avdelning där datorn ingick i fri lek och där inga tidsbegränsningar fanns. 

Där var datorn inte lika eftertraktad som datorn med regler och begränsningar (Nöjd, 2012). 

Ljung-Djärf (2004) refererar till Cubans (2001) studie som bland annat genomfördes i 

amerikansk förskoleverksamhet. Där framkom att pedagogerna ofta valde ut vilka 

datorprogram som skulle användas utifrån vad som ansågs vara lämpligt gällande innehåll och 

svårighetsgrad. Även en osäkerhet bland pedagogerna framkom då de inte visste hur de bäst 

skulle använda datorn i verksamheten. Ljung-Djärf (2004) menar att Cubans studie visar hur 

personalens tidigare erfarenheter påverkar användningen av tekniken i verksamheten samt att 

en begränsad erfarenhet kan leda till en mer tveksam inställning till datoranvändning. Dunkels 

(2012) beskriver hur hon funderade kring att många vuxna påstod sig inte hänga med i 

utvecklingen av internet samtidigt som de uttalade sig om farorna på internet och hur man ska 

undvika dem. 

Som det ser ut idag är det självklart att datorer ska existera men det är inte naturligt för alla att 

använda datorerna. Den tidigare forskningen tyder på att de som förespråkar datoranvändning 

är personer med kunskap inom datorer samtidigt som de som är mer tveksamma till 

datoranvändning inte besitter samma kunskaper. Möjligen beror tveksamheten på 

kompetensen hos de sistnämnda, men det kan tänkas att de fritidspedagogerna medvetet håller 

avstånd från datorer. Kompetensen uppfattas som ett krav för att datoranvändningen ska bli 

meningsfull. Med tanke på att forskningen inte visar på att datoranvändningen är en så 

naturlig del som den förväntas vara ser jag det som intressant att undersöka närmare hur det 

ser ut med användningen i just fritidshemmen. Utifrån behandlad forskning väcks tankar kring 

hur datorer prioriteras i förhållande till andra aktiviteter i fritidshemmet. Detta leder till att 

syfte och frågeställningar för denna studie kan formuleras mer precist, vilket jag gör i nästa 

avsnitt. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera några fritidspedagogers attityder kring 

användning av datorer i fritidshemmet. 

Avsikten med studien är även att lyfta fram vilka samband eller motsättningar som finns 

angående pedagogernas attityder till datorer och den faktiska datorverksamheten i 

fritidshemmen. I detta ingår även att sätta datorverksamheten i förhållande till övriga 

aktiviteter inom fritidshemmen för att få en inblick i hur datorverksamheten prioriteras och 

bedrivs i förhållande till andra aktiviteter. Utifrån detta har följande frågeställningar 

formulerats. 

Hur används datorer i de fritidshem som fritidspedagogerna arbetar i? 

Vilka regler och begränsningar gäller kring användningen av datorer i fritidshemmet? 

Hur motiveras och hur beslutas villkoren för användningen av datorer i fritidshemmet?  
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2 METOD 

2.1 Datainsamlingsmetod 

Metoden som använts i denna studie är en intervjumetod med syfte att samla kvalitativ data. 

Motivet till valet av just detta tillvägagångssätt är att en kvalitativ intervjumetod utan 

bestämda svarsalternativ ger intervjupersonen möjlighet personliga svar och utvecklade 

förklaringar. Tanken är att dessa svar sedan ska hjälpa mig att skildra fritidspedagogernas 

attityder. För att få svar på frågeställningarna utsågs den semistrukturerade intervjumetoden 

som lämplig (Bryman, 2011). Det är en flexibel intervjumetod där jag som intervjuar utgår 

ifrån en utformad intervjuguide (se bilaga 1). Utgångspunkten är i intervjuguiden men jag 

som intervjuar har möjligheten att ställa andra frågor eller att ställa frågorna i en annan 

ordning (Bryman, 2011). 

2.2 Urval 

Urvalet som gjorts med utgångspunkt för denna studies undersökning är ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Det upplevdes svårt att få kontakt med fritidspedagoger 

som hade möjlighet att delta. Fem fritidspedagoger har deltagit i undersökningen och 

kontakten med dessa togs på lite olika sätt. E-post skickades ut till sammanlagt 19 

fritidspedagoger inom en och samma kommun. Valet av dessa föll på de fritidspedagoger som 

arbetade på fritidshem dit jag kunde ta mig med högst 30 minuter i buss. De som valdes ut att 

bli kontaktade hade även sin e-postadress synlig via sin skolas hemsida. Via detta sätt fick jag 

kontakt med två fritidspedagoger från olika fritidshem. Sedan gjordes ett strategiskt urval 

(Trost, 2010) då en av dessa fritidspedagoger fick hjälpa mig att få kontakt med sin kollega. 

De resterande två som deltagit i studien kontaktades via personligt besök där jag berättade om 

min studie samt frågade om de kunde tänka sig att delta på kort varsel. Risken med strategiskt 

urval kan vara att personen som ska hjälpa till försöker styra urvalet till personer de anser vara 

kunniga eller bra på att uttrycka sig. En annan risk är att personen som ska hjälpa till glömmer 

bort det eller lägger det åt sidan (Trost, 2010). 

Valet av e-postförfrågan gjordes för att så snabbt som möjligt nå ut till flera fritidspedagoger. 

Det var även ett sätt att direkt nå ut till fritidspedagogen då det på kommunens hemsida gick 

att utläsa kontaktuppgifter till skolornas personal. Genom detta val fick de tillfrågade 

fritidspedagogerna även tid på sig att ta ställning till förfrågan i lugn och ro. Med den menas 

att de fick tid att tänka igenom sin eventuella medverkan och därmed kanske inte kände sig 

tvingade att behöva delta. Eftersom två fritidspedagoger fick en personlig förfrågan kan de ha 

känt sig pressade att delta eftersom att jag fanns i lokalen och väntade på ett snabbt svar. 

Avsikten med att ha två kollegor från samma fritidshem var för att kunna jämföra deras svar 

och skildra dessa med den verksamhet som bedrivs på det fritidshem de arbetar. Tanken var 

att från början ha två datainsamlingsmetoder, intervjuer och observation. Intentionen med det 

var att skapa bredd för fler infallsvinklar i undersökningens analysdel. Under arbetets gång 

blev det dock tydligt att observationer skulle vara svåra att genomföra med tanke på att 

frågeställningarna är fokuserade på vad fritidspedagogerna berättar. Det bör poängteras att det 

begränsade urvalet medför att jag inte kommer kunna generalisera svaren då studiens 

underlag är för begränsat (Johansson & Svedner, 2010). 
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2.3 Genomförande 

Intervjuer har genomförts med fem fritidspedagoger från tre olika fritidshem. De som deltagit 

i intervjuerna har varit verksamma fritidspedagoger i 17 till 29 år. Åldern på 

fritidspedagogerna är från 39 till 52 år. För att kunna jämföra om de är överens har 

intervjuerna gjorts med två pedagoger från samma fritidshem. Vid ett av fritidshemmen har 

dock bara en fritidspedagog intervjuats då det inte gick att få kontakt med någon kollega. 

Några dagar innan första intervjun genomfördes en pilotintervju med en bekant nyutbildad 

lärare. Detta gav möjlighet till redigeringar vilket genomfördes både vad gäller intervjuteknik 

och ändringar i intervjuguiden. Utifrån pilotintervjun kunde jag också skapa mig en 

uppfattning om hur lång tid en intervju skulle ta. Intervjuerna genomfördes individuellt i olika 

samtalsrum på de respektive fritidshemmen. Plats och tid fick fritidspedagogerna möjlighet att 

välja själva. Både vid den tidigare e-postkontakten samt vid intervjutillfället tillfrågades 

fritidspedagogen om tillåtelse att spela in intervjun med hjälp av en diktafon. Samtliga 

fritidspedagoger gav tillstånd till detta och i samband med det utlovades att materialet skulle 

behandlas på ett sätt där deras identitet inte kan identifieras, samt konfidentiell behandling av 

det insamlade materialet (Johansson & Svedner, 2010). 

Som intervjuare försökte jag förhålla mig neutral genom hela intervjun. Jag ansåg det som 

viktigt för att inte påverka respondentens svar. Jag prioriterade att visa intresse för varje svar 

genom att lyssna noggrant för att eventuellt kunna följa upp med en passande följdfråga. 

Utgångspunkten var vid varje tillfälle den intervjuguide som utformats (Bilaga 1). Beroende 

på svaren ställdes frågorna inte alltid i samma ordning, det förekom även spontana frågor för 

att skapa djupare förståelse för svaret. Det lades dock stor vikt vid att försöka beröra alla 

frågeställningar vid samtliga intervjuer även om det inte föll sig i samma ordning varje gång 

(Bryman 2011). En svårighet var att få reda på respondenternas åsikter utan att direkt fråga 

efter dem. Därför lades stor vikt vid att försöka få respondenten att förstå frågorna och att 

utveckla sina svar. Efter avslutad intervju, som vid samtliga tillfällen varade i cirka 30 

minuter, fortsatte samtalet vanligtvis en stund till.  

I studien har semistrukturerade intervjuer använts (Bryman 2011). En utformad intervjuguide 

(Bilaga 1) har legat till grund för de frågeställningar som varit underlag för intervjuerna. Som 

Bryman förklarar så ges respondenten utrymme att formulera svaren på ett öppet och 

självständigt sätt. Utifrån dessa svar får sedan intervjuaren möjligheten att vara flexibel och 

ställa följdfrågor. Eftersom följfrågor användes formades varje enskild intervju utifrån det 

respondenten berättade. Vid intervjun undveks ifrågasättande följdfrågor och istället 

prioriterades beskrivningsfrågor som ”vill du utveckla” och ”hur” (Kvale & Brinkmann, 

2009). Dessa följdfrågor fanns nedskrivna i intervjuguiden under potentiella frågor där dessa 

följdfrågor kunde behövas för att få ett mer ingående svar. 

2.4 Analysmetoder 

Redan vid transkriberingen av intervjuerna gjordes analyser. Främst i form av att jämföra hur 

jag upplevde det som sades vid intervjutillfället när jag ännu en gång hörde det fast genom 

inspelningen. Under bearbetningen med transkriberingen återkom analyser kring min 

bedömning av vilka, utifrån svaren möjliga bakomliggande åsikter som var möjliga att tolka 

ur materialet. Vid några tillfällen framträdde även svårigheten med att genomföra intervjuer 
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då jag formulerade mig på ett otydligt sätt. Resultatet bearbetades sedan i omgångar då jag 

steg för steg sorterade materialet utifrån olika analyser. Första sorteringen utgick ifrån 

studiens frågeställningar för att sedan leda till olika teman. Sedan sammanställdes samtliga 

intervjuer till en sammantagen och flytande text med rubriker. Varje intervju har sedan 

bearbetats var för sig för att upptäcka och analysera om intervjupersonen håller en rak linje 

genom intervjun eller om det finns några interna motsägelser eller inkonsekvenser. 
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3 RESULTAT  
I detta kapitel redovisas resultaten av intervjuerna som genomförts i denna studie. Avsikten är 

att skildra fritidspedagogernas svar och berättelser om hur det är på fritidshemmen de är 

verksamma inom samt vad de själva anser och upplever kring datoranvändning i 

fritidshemmet. Inledningsvis framförs förutsättningarna vad gäller digitala teknologier i de 

olika fritidshemmen. Med det menas i detta sammanhang tillgången till datorer samt hur de 

används. Efter det redovisas resultaten på hur fritidspedagogerna motiverar de val de gjort 

gällande datorer och datoranvändning. Därefter belyses fritidspedagogernas åsikter om att ha 

ett syfte med användandet av datorer samt förslag på vad som skulle kunna vara dessa syften. 

Slutligen redovisas fritidspedagogernas tankar vad gäller datoranvändningen, för- och 

nackdelar med datoranvändning samt prioriteringar inom verksamheten framförs. 

Fritidshemmen benämns som Tallen, Granen och Eken vilket är fingerade namn. De 

deltagande fritidspedagogerna har tilldelats namn med samma begynnelsebokstav som sina 

respektive fritidshem.  

3.1 Tillgång till och användning av datorer i fritidshemmet 

I de tre fritidshem som deltagit i studien skiljer sig både tillgången och användningen av 

datorer Med detta menas i sammanhanget enbart tillträdet till- och användningen av datorerna 

under fritidshemstiden.  

Gemensamt är att inget utav fritidshemmen har tillgång till surfplattor. Vad gäller datorer så 

har samtliga fritidshem tillgång men det varierar i antal. Fritidshemmet Tallen har tillgång till 

tre datorvagnar med sammanlagt trettiosex bärbara datorer. Granen har tre bärbara och två 

stationära datorer att disponera medan Eken har tillträde till en datorvagn med upp till tjugo 

datorer. Studien är baserad på fritidshemstiden men samtliga fritidshem är anslutna till en 

skolas verksamhet och lokaler. En förklaring till varför det ser så olika ut kan därför vara att 

barnen under skoltid på respektive skola använder datorerna olika mycket. På skoltid arbetar 

Tallens barn med ett projekt som går ut på att skriva sig till läsning via dator vilket gör att 

datorerna används dagligen. Ekens barn får ibland använda datorer för att arbeta i halvklasser 

under skoltid. På skolan där Granens barn går har de inget uttalat om att arbeta med datorer 

varken under skoltid eller i fritidshemsverksamheten. Detta visar att fritidshemmet på den 

skolan där datorer används mest under skoltid är också det fritidshem som har tillgång till 

störst antal datorer. Tillgången kan även bero på vad fritidshemmen vill ha för material till sin 

verksamhet. Kanske finns det möjlighet att få tillgång till fler datorer om fritidshemmen själva 

skulle vilja. 

Vad gäller själva användandet av datorerna så beskriver Tina på fritidshemmet Tallen att de 

två dagar i veckan använder datorerna på ett organiserat sätt. Med det menar hon att 

fritidspedagogerna ställer fram datorer i ett rum som barnen sedan får använda. Övrig tid finns 

även möjligheten för barnen att spontant fråga fritidspedagogerna om de får använda 

datorerna. Fritidspedagogerna Ebba och Erika på Eken beskriver båda två att de har tillgång 

till datorer men väljer medvetet att inte använda dessa i fritidshemmet. Ebba påpekar dock att 

det kan ske undantag under skollov då fritidshemsverksamheten bedrivs hela dagarna. Gustav 
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berättar att de inte bedriver någon datorverksamhet på Granen men att datorerna de har till sitt 

förfogande kan komma till användning i särskilda fall. I dessa fall handlar det oftast om barn 

med någon typ av diagnos. Gabriel som också arbetar på Granen beskriver att de barnen 

ibland behöver komma ifrån gruppen för att varva ner och får då möjligheten att använda 

datorerna. På Granen nämner de även barnens ålder som en faktor i sitt val då de menar att 

barn i åk 3 kan ta ett större ansvar än de yngre barnen och att sexårsbarnen upp till åk 2 får 

söka sig till andra aktiviteter istället. 

På samtliga fritidshem är det datorspel som datorerna används till, när de används. På Tallen 

uppskattar Tina att datorerna till 98 % används för att spela olika typer av spel. Tina lyfter 

fram att detta inte är samma pedagogiska spel som barnen använder sig av under skoltid utan 

andra spel som hittas på olika internetsidor. Fritidspedagogerna har där tillsammans med 

barnen diskuterat fram vilka sidor de får använda sig av. Några exempel på sådana sidor är 

SVT
2
, UR

3
 och Bolibompa

4
. Det som Tina lägger in i begreppet ”olika typer av spel” 

innehåller i det här fallet alltså både spel, filmer, ljud och pyssel men faller enligt henne inom 

ramen för datorspel. Liknande internetsidor används även på Eken vid de enstaka tillfällen 

som datorerna brukas där. Fritidspedagogerna på Eken vill att barnen ska använda sig av 

pedagogiska spel och där bestämmer personalen vilka sidor barnen får besöka. Förutom 

skolavtalet
5
 som finns i datorerna kan barnen också använda sig av internetsidor som 

Bolibompa och Lattjo Lajban
6
. De gånger datorerna används på Granen är det enbart 

datorspel som gäller för barnen och Gustav understryker att barnen inte är intresserade av 

datorerna om de inte får spela spel eller chatta. Fritidspedagogerna har därför bestämt vilka 

spelsidor barnen får spela spel på. Chatta har de medvetet valt att inte tillåta trots barnens 

önskan om det.  

Personalen på Tallen har diskuterat och bestämt att det är lämpligt med två till tre barn vid 

varje dator berättar Tina som dock påpekar att de håller det lite öppet med förklaringen:  

Det beror alldeles på, det kan vara tre till fyra barn vid varje dator. Ser man att det är 

en kreativ dialog som ingen blir störd av och gör bedömningen att det är någonting 

meningsfullt så får de fortsätta (Tina).  

Vanligast är ändå att barnen sitter vid varsin dator eftersom att tillgången finns berättar Tina. 

3.2 Datoranvändning i fritidshemmet 

Barnen som går på fritidshemmet Tallen har som tidigare beskrivits ett projekt på skoltid där 

de använder sig av datorer för att lära sig läsa och skriva. Tina menar att det därför föll sig 

naturligt att de i fritidshemmet också använder datorerna. Förutom efterfrågan från barnen och 

                                                 
2
Hemsida för Sveriges Television med inriktning för barn. Innehåller spel, pyssel och diverse program 

tillhörande barnprogram från TV. www.svt.se/barnkanalen  
3
 Hemsida för Utbildningsradion med inriktning för barn. Innehåller spel, ljud och filmer. www.ur.se/Barn  

4
Hemsida för Sveriges Television, programsida för barnprogrammet Bolibompa. Innehåller spel, videoklipp och 

Bolibompaavsnitt. www.svt.se/barnkanalen/bolibompa/bolibompahuset  
5
 Ett abonnemangsavtal för grundskolan som innehåller pedagogiska program. www.elevdata.se/avtal-

paket/avtal/skolavtal.aspx  
6
 Hemsida för TV4, programsida för barnprogrammet Lattjo Lajban. Innehåller TV-klipp och programavsnitt. 

www.tv4.se/lattjo-lajban 

http://www.svt.se/barnkanalen
http://www.ur.se/Barn
http://www.svt.se/barnkanalen/bolibompa/bolibompahuset
http://www.elevdata.se/avtal-paket/avtal/skolavtal.aspx
http://www.elevdata.se/avtal-paket/avtal/skolavtal.aspx
http://www.tv4.se/lattjo-lajban
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den goda tillgången till datorer framhåller hon att barnen redan har grundkunskaperna vad 

gäller datorer och att de på så sätt kan starta upp och logga in själva. Detta betyder i sin tur att 

det inte går åt så mycket personal för att starta upp datorer och öppna program. 

Det motsatta upplever fritidspedagogerna på Granen som berättar att det kan ta en halvtimme- 

fyrtiofem minuter att starta upp en dator. En anledning till detta är att datorerna är långsamma. 

Dessutom får inte barnen starta datorerna på egen hand vilket gör att de är beroende av att en 

pedagog hjälper dem.  

På samtliga fritidshem nämndes personalantalet som en påverkansfaktor vad gäller 

datoranvändningen. I detta avseende förklarar Gabriel att det är för få i personalen för att 

någon fritidspedagog ska kunna sitta med barnen vid datorerna: 

Gör man det idag så känns det som att man smiter ifrån verksamheten. 

(Gabriel). 

Det Gabriel uttrycker kan tolkas som att datoranvändningen enligt honom inte anses vara 

integrerad i fritidshemmets verksamhet. Det kan också vara så att Gabriel anser att man smiter 

från verksamheten om man som fritidspedagog ägnar sig åt ett eller ett fåtal barn medan 

kollegorna får ta hand om resten av barngruppen. 

Gustav nämner fritidspedagogers avsaknad av utbildning inom just datoranvändning som en 

orsak till hur användningen ser ut. Han funderar även på om fritidspedagogerna skulle ha ett 

annat tankesätt kring datoranvändningen om möjligheterna och resurserna såg annorlunda ut. 

Beslutet om att begränsa barnen till utvalda spelsidor beror enligt Tina bland annat på 

personalbrist men också på teknisk okunskap. Hon menar att de har en önskan om att vara lite 

mjukare i gränssättningen men att bristen på personal gör att de inte kan vara närvarande och 

hålla koll när barnen spelar. Gustav förklarar att deras val av att ha bestämda sidor bland 

annat grundar sig i att fritidspedagogerna vill ha koll på att barnen inte spelar krigsspel. Det 

har även förekommit kräkningar via chattsidor när personalen inte varit i närheten berättar 

Gustav.  

Fritidspedagogerna på Eken motiverar sina beslut om att inte använda datorer med att de 

tidigare har testat att använda datorer i fritidshemmet och att det tog för mycket tid och kraft 

samt blev rörigt. Erika utvecklar genom att framhålla att: 

För något år sedan använde vi datorer men då var det många barn som ville 

spela datorspel och det var inte vad vi hade tänkt då (Erika). 

Senare i intervjun nämner hon: 

De vill spela spel och kolla på filmklipp på youtube och det tycker vi att de 

kan göra hemma (Erika). 

Det är möjligt att pedagogerna inte ville att barnen skulle göra samma saker i fritidshemmet 

som i hemmet. Det kan tolkas som att de då tog för givet att alla barn spelade datorspel 

hemma. Det kan också tolkas som att pedagogerna hade en negativ syn på datorspel.  
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3.3 Syfte med datoranvändning i fritidshemmet 

Det pedagogiska ansvar som fritidspedagogerna har över verksamheten påverkar även valen 

av hur aktiviteter ska genomföras. Både Erika och Gabriel nämner att de tycker man bör ha ett 

syfte med användningen av digitala teknologier om man väljer att ta in sådant i 

fritidshemsverksamheten.  

Erika förklarar att de inte har kommit på något syfte med hur de skulle kunna arbeta med 

datorerna. Hon tror att hon skulle kunna tänka sig att återigen börja använda datorer i 

verksamheten om fritidspedagogerna fick chansen att gå en utbildning i hur de kan arbeta med 

datorer i fritidshemmet. Men så länge de inte har något syfte med datoranvändningen väljer 

Erika och hennes kollega Ebba att inte inkludera datorerna i verksamheten. 

Ebba som har ett intresse för datorer menar att man kan koppla datoranvändning till många 

olika områden. Kommunikation, samarbete och informationssökande är några förslag på vad 

datoranvändning kan leda till för aktiviteter. Hon ser det som en nackdel att de inte har lyckats 

med en meningsfull datoranvändning på Eken eftersom de önskar att de kunde erbjuda 

aktiviteter vid datorer. 

I likhet med Erika menar Gabriel att man bör ha ett syfte med datoranvändningen och 

beskriver att ett sådant skulle kunna vara att barnen ska lära sig mer om IT. Att söka 

information på internet, öva skrivande och samtala med varandra via internetsidor är några av 

de saker han nämner. Han framstår något osäker när han skildrar det här med syfte och 

datoranvändning då han säger:  

Det går inte att bara sitta vid ett spel eller så, även fast… där lär de sig ju saker också 

(Gabriel). 

Man kan tolka det Gabriel säger som att man bör ha ett syfte som leder till lärande för att 

använda datorer i fritidshemmet. Hur han tror att ett fritidshem skulle kunna arbeta för att 

uppnå ett sådant syfte är han inte säker på. 

Tina tycker att pedagogerna skulle kunna utmana och stimulera barnen mer i 

datoranvändningen men förklarar att det finns för lite kunskap bland de som arbetar i 

fritidshemmet. Det framstår då som att hon säger emot sig själv när hon tidigare har berättat 

att hon för sitt yrke lärt sig det hon behöver kunna inom datoranvändning. Trots att Tina inte 

har något datorintresse anser hon att hon har behövt lära sig använda datorer, i synnerhet för 

att inte vara ett hinder för barnen. Trots detta känner hon ibland att hon hämmar barnen i 

deras användning just för att hennes kunskaper inte är tillräckliga. Hon motiverar detta med 

sin tanke om att: 

Ju mer man kan om en viss sak, ju mer kan man se möjligheterna (Tina). 

Hon resonerar kring anledningen till att deras datoranvändning är begränsad till att spela spel 

då hon säger att: 
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Det är ju för att man inte har den tekniska kunskapen som man begränsar. Jag tar 

fram det jag som vuxen känner mig trygg med och det kan på många sätt vara ett 

hinder, så det är jag inte nöjd med (Tina). 

Förutsättningarna för att utveckla datoranvändningen på Tallen finns inte, menar Tina. 

Orsaken till detta är bristen på utbildning och kunskap om datoranvändning hos pedagogerna 

samt avsaknad av tid och viss teknik. 

3.4 Fritidspedagogernas åsikter om datoranvändningen i verksamheten 

Tina som arbetar på Tallen där de använder datorer dagligen tycker att deras sätt att arbeta 

med digitala resurser är omodernt. Hon trivs inte med att det är så och förklarar det så här:  

Jag tycker att vi har framtidens medborgare som använder sig av dåtidens tekniska 

utrustning. […]Vi ska ha den senaste tekniken på skolan därför att på något vis 

introducera det hos barnen. […]Vi ska inte ha whiteboard, vi ska ha det senaste 

(Tina). 

Det vanligast förekommande enligt Tina är att pedagogerna plockar fram datorer ur skåpet 

som barnen sedan använder på samma sätt som de alltid har gjort. Med andra ord till att spela 

de spel som de brukar spela. Hon uttrycker viljan av att utmana och stimulera barnen mer 

inom datoranvändningen. Exempelvis genom att använda kamera eller mikroskåp tillsammans 

med dator eller göra olika presentationer och filmer. I dagsläget menar hon att samtalen som 

uppstår mellan barnen som spelar datorspel är det mest kreativa med datoranvändningen på 

Tallen. Hon förklarar att dessa samtal är dialogen och diskussionen som pågår under tiden 

barnen spelar datorspel. Hon önskar att personalen hade mer tid och kunskap för att kunna ta 

fram mer inspirerande program och idéer för att vidga barnens vyer vid datorn.  

Fritidshemmet Eken som har valt att inte använda datorer i sin verksamhet har bland annat 

motiverat det med möjligheten att erbjuda andra aktiviteter. De vill ge barnen alternativ som 

lekar och sällskapsspel istället för datorer eftersom de anser att barnen använder datorer så 

mycket i hemmet. Ebba och Erika försöker lägga mer tid på att arbeta med samarbetsövningar 

och lekar eftersom de upplever att många barn har svårt för att leka lekar och att hitta på 

saker. Fritidspedagogerna upplever acceptans från barnen till att det inte använder datorer i 

fritidshemmet. Beslutet att inte använda datorerna grundas på tidigare försök att bedriva 

datorverksamhet. Under perioden som de använde datorer på Eken hade fritidspedagogerna 

som mål att det skulle vara rättvist så att alla barn skulle få chansen att använda datorerna. De 

upplevde dock att det blev mycket tjat och Ebba berättar att de utan datorer slipper ”tjafset 

och bråket” mellan barnen samt mellan barnen och pedagogerna. 

Personalen på Granen är inne på samma linje som Eken då de prioriterar aktiviteter där barnen 

ska leka med varandra och träna socialt samspel. Fördelen med det förklarar Gustav såhär: 

Barnen blir vana. De leker med varandra och umgås fysiskt istället för att de sitter 

bredvid varandra och tittar på en dataskärm (Gustav). 

Han förtydligar med att de istället arbetar med att få barnen att prata, bygga, rita, diskutera 

och interagera med varandra. Vidare belyser Gustav att man kan hävda att socialt samspel 
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även finns vid användning av datorer när barnen pratar med varandra men han anser ändå att 

datoranvändning skapar mer konflikter än det gör nytta. 

Erika kan se betydligt fler fördelar med att använda datorer under skoltid än i fritidshemmet. 

Under skoltid ser hon datorn som ett bra hjälpmedel till att barnen ska lära sig skriva och 

räkna. I fritidshemmet jobbar de istället mer med den sociala biten och om barnen spelar 

datorspel menar hon att de inte tränar på hur man är en bra kompis och utvecklar sitt 

resonemang: 

Man får ju träna så mycket mer om man umgås i grupp och leker lekar och allt vad 

det innebär, så det upplever jag som positivt (Erika). 

Detta kan tolkas som att hon gör en symbolisk skillnad mellan att umgås kring ett ”spel på 

bordet” (sällskapsspel) och att umgås kring en ”dataskärm”. Det positiva med deras val är 

enligt Erika att barnen får träna mer på det sociala samspelet. De barn som önskar att använda 

datorer gör det för att de vill spela spel och kolla på filmklipp på youtube
7
 och det tycker 

fritidspedagogerna att barnen kan göra hemma. Nackdelen som Erika kan tänka sig se med 

deras val är att de inte hänger med i tiden. En utav orsakerna till detta menar hon kan vara de 

ständiga bristerna vad gäller tillgång till datorer och resurser inom skolans värld. 

På Granen förklarar Gustav att han förstår varför datorer ska in i fritidshemsverksamheten. 

Han syftar då på de pedagogiska möjligheterna som finns med datorer i verksamheten. Några 

exempel som Gustav nämner är turtagning, att träna på klockan och de diskussioner som 

uppstår mellan barnen när de spelar. Gustav anser dock att datorer enbart är tidsfördriv och av 

den anledningen tycker han inte att de behövs i fritidshemmet utan att det räcker med att 

barnen får jobba på datorer i skolan: 

Hos oss vill de bara ha dem för att spela spel och det kan de göra hemma eller någon 

annanstans tycker jag (Gustav). 

Det är möjligt att Gustavs svårtolkade svar beror på att hans pedagogiska roll kolliderar med 

hans personliga åsikt och därmed blir det han säger motsägande. Gustav ser pedagogiska 

vinster med datoranvändning men klassar det ändå som tidsfördriv. Ytterligare tvetydighet 

uppstår när han sedan säger: 

Vi får förhoppningsvis datorer under hösten […]då får vi ta det därifrån så får vi se 

vad vi tycker och tänker i slutändan (Gustav). 

Skulle det bli annorlunda i framtiden berättar Gustav att om någon av hans kollegor vill börja 

arbeta med datorer så skulle han inte sätta stop för det. Han förklarar att han skulle uppmuntra 

sin kollega men inte stödja eller hjälpa till. Detta för att det inte ligger i hans intresse och 

inriktningen på vad varje pedagog gör i verksamheten beror många gånger på pedagogens 

egna intressen förklarar Gustav. 

                                                 
7
  Webbsida där videoklipp läggs upp av användare 

www.youtube.com 

http://www.youtube.com/
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Gabriel som är kollega till Gustav ger sin syn på datoranvändningen i fritidshemmet. Han 

tycker att det är svårt att arbeta med datorerna i fritidshemmet och att det är tråkigt att 

datorerna bara ska stå utan att användas. Han skulle vilja arbeta med datorer på fritids om de 

hittade ett sätt att arbeta på. Gabriel berättar också att de som arbetar på fritids har pratat om 

datoranvändning men beslutat att de inte ser någon möjlighet att arbeta med datorer i nuläget.  

3.5 Sammanställning av resultat 

Tabell 1 nedan visar några övergripande resultat för att tydliggöra jämförelsen av 

datoranvändningen i de olika fritidshemmen. Efter en analys av tabellen redogörs ett antal 

motsägningar som kom upp vid en av intervjuerna. Slutligen sammanfattas resultatdelen i fyra 

olika teman som ligger till grund för den avslutande diskussionen. 

Tabell 1: Översikt 

Fritidshem Tallen Eken Granen 

Personal Tina Ebba, Erika Gabriel, Gustav 

Ålder på barnen åk 1, åk 2, åk 3 åk 3 6-års, åk 1, åk 2 

Antal surfplattor 0 0 0 

Antal datorer 36 20 5 

Används datorer Ja, ofta, både 

organiserat och 

spontant 

I huvudsak nej, (med 

undantag för 

lovdagar) 

I huvudsak nej, (med 

undantag för barn 

med diagnos) 

Används till Utvalda datorspel på 

internetsidor 

Utvalda datorspel på 

internetsidor 

Utvalda datorspel på 

internetsidor 

Motiv till 

användning 

Tillgång finns, 

efterfrågan finns, 

barnen har 

grundkunskaperna. 

  

Motiv till icke 

användning 

 Saknar syfte, för lite 

personal, har inte 

fungerat tidigare, 

prioriterar annat, 

saknar utbildning. 

Saknar syfte, för lite 

personal, för lite 

resurser, anser inte 

att det behövs, 

prioriterar annat, 

saknar utbildning. 

Attityd till 

datoranvändning 

Positiv men ser 

brister i hur det 

bedrivs nu, vill 

utveckla. 

Positiv men har 

bedömt att det är 

ogenomförbart. 

Öppna för förslag. 

Delade åsikter, en är 

negativt inställd, ser 

det som tidsfördriv. 

Den andra är positiv 

för förslag men ser 

inga möjligheter i 

nuläget. 

 

I tabellen tydliggörs att datorer används i verksamheten på Tallens fritidshem. Gemensamt för 

samtliga fritidshem är att det finns en positiv attityd till datoranvändning bland 

fritidspedagogerna. De två fritidshem som bara vid mycket särskilda tillfällen använder 

datorer har båda bedömt att det inte är genomförbart på grund av bland annat för lite personal 

och att de prioriterar annat. Det kan vara så att det inte är fritidspedagogernas attityder som 
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styr datoranvändningen på dessa tre fritidshem. Att syfte, attityd och användning hänger ihop 

framträder i sammanställningen då det är de två fritidshem som inte använder datorer i 

verksamheten som också saknar ett syfte med en eventuell användning. Möjligtvis är det så att 

dessa fritidspedagogers val påverkas av deras attityd till datorer trots att de uttrycker den som 

positiv. På ena fritidshemmet har fritidspedagogerna dåliga erfarenheter vilket skulle kunna 

ha inverkan på deras attityd. På det andra fritidshemmet fanns det delade åsikter bland 

personalen, vilket skulle kunna vara orsak till att de inte finner något syfte. Vid analyserna av 

resultatet framträder ett antal motsägningar tydligt hos en av pedagogerna och dessa skulle 

kunna vara en faktor till att datorer inte används så mycket. 

Ett exempel för att visa på motsägelserna är att fritidspedagogen vid ett tillfälle säger ”Vi 

förstår varför datorer ska in på fritids” och vid ett annat tillfälle under intervjun uttrycker ”Vi 

har inget behov, barnen bryr sig inte heller för de förstår liksom inte […] Vi tycker inte att det 

behövs, vi prioriterar annat”. Ett annat exempel är när fritidspedagogen uttalar ”Datorer är väl 

bra att ha […] Man kan få in jättemycket pedagogiskt i det hela om man skulle vilja”. 

Därefter säger fritidspedagogen ”I grund och botten så tycker jag det är tidsfördriv bara […] 

Pedagogiska spel är ju rätt ointressanta för barnen”. De motsägelser som kommer fram i 

resultatet kan bero på att fritidspedagogens personliga åsikt krockar med vad denne i sin 

pedagogiska roll förväntas säga. Något som också skulle kunna tyda på osäkerhet är att 

fritidspedagogen inte använder sig av enhetliga hänvisningar för att beskriva vem som tycker 

vad. Några gånger användes ”vi” för att senare uttrycka ”man” och ”jag”. En annan möjlig 

tolkning för att beskriva motsägelserna kan vara att fritidspedagogen inte är så insatt vad 

gäller datorer och har därför inte tagit ställning i frågan. 

I resultatdelen framträder fyra olika återkommande teman. Dessa teman är fritidspedagogens 

roll, IT i fritidshemmet idag, pedagogers kompetens och attityd samt Internet/dataspel risker 

och möjligheter. Utifrån ovanstående teman läggs grunden för kommande kapitels diskussion. 

I det avslutande kapitlet görs även en återkoppling till frågeställningarna för att tillsammans 

med resultaten diskutera vad som framkommit i studien. 
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4 DISKUSSION 
I detta avslutande kapitel behandlas resultaten i relation till frågeställningarna samt den 

tidigare forskningen från inledningsavsnittet.  

Syftet med studien är att beskriva och analysera några fritidspedagogers attityder kring 

planering och användning av datorer i fritidshemmet. Syftet är också att lyfta fram eventuella 

samband eller motsättningar som finns angående fritidspedagogernas attityder till datorer och 

den faktiska datorverksamheten i fritidshemmen. I detta ingår även att sätta 

datorverksamheten i förhållande till övriga aktiviteter inom fritidshemmen för att få en inblick 

i hur datorverksamheten prioriteras och bedrivs i förhållande till andra aktiviteter. 

4.1 IT i fritidshemmet idag 

Ett argument till datoranvändning i skolan för 15 år sedan var att skolan skulle kompensera 

datoranvändningen för de barn som inte hade datorer i hemmet (Ljung-Djärf, 2004). I denna 

studie uttrycker några av fritidspedagogerna att barnen använder datorer så mycket i hemmet 

att fritidspedagogernas slutsatser blir att det är bättre att barnen får aktivera sig med annat i 

fritidshemmet. En anledning till varför datoranvändningen har förändrats från att vara 

kompenserande till att tas bort på grund av att barnen spelar hemma kan vara det som 

synliggörs i Findahl (2012) nämligen att barns dagliga datoranvändning har ökat mycket bara 

det senaste året. Utifrån ovanstående verkar det å ena sidan viktigt att alla barn får chansen att 

använda datorer men å andra sidan anses det också angeläget med en begränsning som 

fritidspedagogerna i studien förespråkade.  

Jämför man datoranvändningen med någon annan aktivitet så kan man se en 

värderingsskillnad hos fritidspedagogerna. Skulle exempelvis en pedagog säga att ett barn 

läser så mycket böcker hemma att barnet får hitta på något annat i fritidshemmet så kan det 

tänkas att många anser det vara ett obefogat uttalande. Dunkels (2012) beskriver att det skapas 

en oro för missbruk vid för mycket datoranvändning medan mycket läsning av böcker anses 

positivt. Att en pedagog värderar och gör skillnad avspeglas då Gustav i denna studie 

uttrycker att barnen istället för datoranvändning får ägna sig åt att bland annat bygga eller rita. 

Åsikten att datorer används för mycket är mer framträdande än oron för att någon annan 

aktivitet görs i för stor mängd. Detta kan ses som konstigt med tanke på hur inkluderade 

datorer är i vårt samhälle idag och med tanke på hur många barn och vuxna som ständigt är 

uppkopplade till digitala teknologier. Eftersom det inte finns något krav på just 

datoranvändning i fritidshemmet kan det tänkas att fritidspedagogens värdering ligger i linje 

med vad läroplanen prioriterar. Det som då kan ifrågasättas är Gustavs tolkning av läroplanen 

eftersom det finns möjlighet till att både bygga och rita med hjälp av en dator. Ytterligare en 

sak att fundera över är när de barn som idag inte har tillgång till datorer i hemmet får använda 

datorer. Det kompenserande uppdraget som skolan hade tidigare finns inte kvar.  

En anledning till att personalen på två av fritidshemmen valt att inte använda datorer är att de 

inte har kommit på något bra syfte med datoranvändning. Det ligger i linje med det Lindström 

(2012) skriver om att en problematik med datorers existens i skolan är osäkerheten i hur 

användningen ska gå till. På Granens fritidshem där de inte bedriver någon datorverksamhet 

tillåts ändå barn med diagnos att använda datorerna när de enligt fritidspedagogerna behöver 
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komma ifrån övriga barn i fritidsgruppen och varva ner. Syftet med den datoranvändningen 

kanske då är att använda datorn som en plats där barnen kan lugna ner sig och sitta ifred. Ett 

annat syfte kan vara att datorerna kan avlasta fritidspedagogerna när det är mycket på 

fritidshemmet, datorn blir alltså i det fallet en typ av barnvakt. Möjligen är det så att de har ett 

syfte med datoranvändningen på Granen men att det syftet inte inkluderar alla barn, eller att 

fritidspedagogerna inte anser det vara ett tillräckligt bra syfte. I detta fall kan det tänkas att 

personaltätheten påverkar syftet med datoranvändningen, och att fritidspedagogerna då sett ett 

värde med att låta barnen med diagnos använda datorerna. 

4.2 Fritidspedagogens roll 

I resultatet framkommer att pedagogerna på samtliga fritidshem beslutat vilka spel och 

program barnen får använda vid eventuell datoranvändning. Fritidspedagogerna har uppdraget 

att tolka läroplanen och forma verksamheten utifrån den. Det är inte bara vid datoranvändning 

som fritidspedagogerna bestämmer vad eller vilket material barnen får använda sig utav, utan 

det är återkommande för varje aktivitet. När fritidspedagogerna ska tolka läroplanen ingår att 

hitta ett syfte för att kunna motivera varför fritidshemsverksamheten bedrivs på det sätt den 

gör, det ingår i deras pedagogiska uppgift (Johansson, 2011). I en jämförelse av denna studies 

tre fritidshem framkommer att det fritidshem som använder datorerna motiverar det med att 

tillgången till datorer finns, medan de två fritidshem som inte använder datorerna uttrycker att 

de inte har något syfte med en eventuell användning. Det är alltså olika faktorer som påverkar 

hur användningen ser ut jämfört mellan de fritidshem som använder och de fritidshem som 

inte använder datorer. 

Trots att de använder datorer på fritidshemmet Tallen så anser fritidspedagogen på Tallen, 

Tina, att användningen av digitala resurser skulle kunna utvecklas till något bättre. Kanske är 

det så att de saknar ett synligt syfte även på Tallen men de väljer att använda datorerna trots 

det. Under den period de använde datorerna på Ekens fritidshem spelade barnen endast 

datorspel, vilket inte var fritidspedagogernas syfte med datoranvändningen. Det är 

förmodligen en stor bidragande faktor till varför de avstår datoranvändning där. 

Fritidspedagogernas roll är att skapa ett fungerande fritidshem för barnen och görs 

bedömningen att inte ta med någon viss aktivitet grundas det förmodligen på att det är det 

bästa för alla just då. En förklaring kan vara att Erika ser fördelar med att datorer används i 

skolan, och att de därför nöjer sig med det och väljer att komplettera skolan genom att göra 

annat. Det finns ju som sagt inget krav på datoranvändning i fritidshemmet, däremot står det 

tydligt att fritidshemmet ska samverka med skolan (Skolverket, 2011). Här kan man dra 

paralleller till tidigare diskussion om att välja vad skolverksamheten (där fritids är inkluderat) 

behöver mer av och inte. Någonstans blir det fritidspedagogens övervägande som styr valen i 

hur fritidshemmet ska komplettera skolan. Det skulle kunna vara så att fritidspedagogen ansåg 

att barnen fick använda lego på ett bra sätt i skolan så att lego väljs bort som aktivitet i 

fritidshemmet. I en artikel i Förskolan (2012) av Elisabeth Richter sammanfattas Margrethe 
Jernes undersökning som är gjort inom förskolan i Norge. I artikeln framhålls vikten av att 

pedagoger ifrågasätter förändringar. Jernes menar att det är professionellt att ifrågasätta men 

att det krävs kunskap för att reflektera och vara kritisk (Richter, 2012). 
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På fritidshemmet Granen arbetar fritidspedagogen Gabriel som menar att det skulle vara 

omöjligt för en fritidspedagog att sitta ner tillsammans med barnen framför datorerna vid en 

eventuell användning, detta på grund av personalbrist. När Gabriel uttrycker det visas återigen 

denna värderingsskillnad mellan olika aktiviteter. Det är knappast så att en fritidspedagog 

sitter med barnen så fort barnen ska aktivera sig med något. Det skulle aldrig fungera 

eftersom barnen alltid är många fler än fritidspedagogerna och verksamheten är fördelad i 

olika rum. Gabriel har alltså gjort en bedömning om att datoranvändning kräver ständig 

handledning eller bevakning av en fritidspedagog. Återigen är det möjligen en oro för något 

som gör att just datoranvändning behöver behandlas på ett annat sätt. Det är svårt att till 

exempel tänka sig att en pedagog ska behöva sitta med varje gång barnen ska spela ett 

sällskapsspel. Vad är då skillnaden mellan att några barn sitter vid ett bord och spelar ett spel 

eller att några barn sitter vid en dator och spelar ett spel? Största skillnaden är förmodligen att 

barnen vid en dator med ett endaste klick kan komma in på någon annan sida, om de spelar 

via internet. Jernes har i sin forskning om förskola och datoranvändning kommit fram till att 

det finns ett behov av en närvarande pedagog vid datorerna. Hon menar att barnens språk kan 

drabbas om inte en pedagog sitter med och samspelar tillsammans med barnen. Jernes 

beskriver att språket kan bli ordfattigt och att en pedagog behövs i samtal med barnen för att 

skapa lärande. Vidare menar Jernes att mobbning kan förekomma vid uteslutande då Jernes 

anser att datorer är skapade för individualitet. Blir det så att barn utesluter varandra från att 

delta vid datorerna behövs en pedagog för att samtala med barnen om detta då barnen kanske 

inte ens lägger märke till vad som sker på grund av att de är uppslukade av tekniken (Richter, 

2012).  

Gustav som också arbetar på fritidshemmet Granen nämnde att en orsak till icke användning 

av datorer är att de inte vill att barnen ska spela krigsspel eller chatta. Dessa problem skulle 

enkelt kunna lösas med att fritidspedagogerna köper in spel som inte behöver vara 

uppkopplade till internet. Om de trots allt föredrar de sidor på internet som de valt ut till 

barnen så finns möjligheten att spärra sidor med olämpligt innehåll. 

En person som motverkar datoranvändning ser nog dessa ”problem” mer än en som 

förespråkar datoranvändning. Vad den skillnaden beror på skulle kunna vara synen på lärande 

men också kunskap, trygghet och intresse för verktyget. 

4.3 Pedagogers kompetens och attityd 

Fyra av fem fritidspedagoger i undersökningen ansåg sig ha en positiv attityd till 

datoranvändning. Trots detta var de inte alla positiva till datoranvändning i fritidshemmet, 

detta på grund av flera olika faktorer. En som var både positiv och samtidigt bedrev 

datorverksamhet var Tina. Hon såg det som självklart att barnen skulle använda datorerna och 

hade även en önskan om att kunna ge barnen det senaste inom digitala teknologier. Tina 

uttryckte ett missnöje med att behöva begränsa barnen till olika spelsidor då hon egentligen 

skulle vilja använda datorerna till mycket mer än bara spel. Orsaken till dessa begränsningar 

menar hon bland annat beror på teknisk okunskap bland fritidspedagogerna. Hon beskrev det 

som att fritidspedagogerna begränsar till spel och sidor som de själva känner sig trygga med. 

Detta går att likna med det Ljung-Djärf (2002) skriver om att pedagogers osäkerhet kan 

begränsa barnens användning. 
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Flera pedagoger nämner avsaknad av utbildning och brist på kunskap som ett motiv till hur 

datoranvändningen ser ut. Erika och Gustav funderade över om deras inställning till 

datoranvändning i fritidshemmet skulle förändras om de fått mer kunskap i hur de skulle 

kunna arbeta med datorerna. Kanske skulle utbildning ge dessa fritidspedagoger idéer om hur 

de skulle kunna arbeta och i och med det öppna upp för att faktiskt ta in datorer i 

verksamheten. Intressant i denna studie är att det framkom en positiv inställning till datorer, 

men att det inte alltid innebär att datorer anses vara passande i fritidshemsverksamheten.  

4.4 Internet/dataspel risker och möjligheter 

På fritidshemmen Granen och Eken där de inte använder datorer uttrycker fritidspedagogerna 

att de prioriterar annat istället. Aktiviteter inom kategorin ”annat” är exempelvis, leka, bygga, 

spela sällskapsspel, rita, diskutera, samspela socialt och interagera med varandra. Att 

prioritera annat är inte fel eftersom att det inte finns några speciella krav i styrdokumenten om 

att använda IT som resurs. Jernes, beskriver att pedagogerna i hennes undersökning bland 

förskolor i Norge just upplever dilemmat mellan styrdokumenten och förskolans fria val 

(Richter, 2012). I en annan artikel i Förskolan skriver Maria Nöjd om Björk-Willéns 

forskning. Björk-Willén menar utifrån sin undersökning att datorer ofta har en särställning 

jämfört med andra material i förskolan (Nöjd, 2012). Liknande tendenser framkommer i 

denna studie då datorer inte prioriteras som material på varken Eken eller Granen. 

Intressant är att fritidspedagogen Gustav på fritidshemmet Granen belyser att socialt samspel 

kan utspela sig vid datoranvändning men att han ändå anser att datoranvändning skapar mer 

konflikter än gör nytta på fritidshemmet. Vad gäller risker med internet och dataspel så finns 

bland annat den problematik Linderoth och Bennerstedt (2012) lyfter fram i sin undersökning. 

Eftersom att fritidspedagogen under fritidshemstiden ansvara för barnen är det naturligt att 

fritidspedagogen inte vill riskera att utsätta barnen för några risker. Finns det då en aktivitet 

som fritidspedagogen inte känner sig trygg med eller har för lite kunskap så kan det vara en 

anledning till att den aktiviteten får en lägre prioritet eller helt prioriteras bort.  

Ser man istället på möjligheterna så kan en dator ha ett mångsidigt användningsområde. Alla 

de prioriteringar som fritidspedagogerna gör istället för datoranvändning skulle kunna falla 

inom ramen för datoranvändning, beroende på hur man tolkar det. Kanske är det just själva 

datorn som är problemet. Datorn som verktyg inkräktar på det som anses vara traditionella 

sätt att leka, bygga och samspela på. Fritidspedagogen Erika som arbetar på fritidshemmet 

Eken uttrycker att det negativa med deras val att inte använda datorer är att de inte hänger 

med i tiden. Då en av skolans uppgifter är att förbereda eleverna inför samhället och 

vuxenlivet är hennes tanke relevant med tanke på att fritidshemmet ska komplettera skolan 

(Skolverket, 2011). Erikas kollega, Ebba ser flera tänkbara användningsområden för datorer. 

Ett syfte skulle därför kunna formuleras men trots dessa tänkbara användningsområden har de 

valt att inte använda datorer. Därför kan det tänkas att deras beslut inte enbart beror på 

avsaknad av syfte utan att andra faktorer också påverkar. 
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4.5 Avslutande reflektioner 

Fritidspedagogerna i studien får ständigt göra val som antingen inkluderar eller utesluter 

datoranvändning. Beroende på deras val prioriteras och påverkas övriga aktiviteter i 

fritidshemmet. Delvis är det fritidspedagogernas attityder som påverkar valen men oftast i 

samband med andra motiv. Personalbrist är en av orsakerna som framförs av 

fritidspedagogerna och den bristen påverkar troligtvis inte bara datoranvändningen. Skulle 

förutsättningarna se annorlunda ut kan det tänkas att verksamheten också skulle se ut på ett 

annat sätt. Fritidshemmen har inte samma resurser som skolan vilket kan vara en orsak till att 

fritidshemmen i denna studie inte har datorer som ett lika naturligt inslag i verksamheten som 

många skolor idag har. 

Diskussionen om datorer är ett nödvändigt redskap i fritidshemmen kommer säkerligen att 

pågå. I denna studie uttrycker samtliga fritidspedagoger en önskan om mer utbildning och 

kunskap i hur datorer skulle kunna användas i fritidshemmet. Appelberg, (1999) hade redan 

för 13 år sedan ett förslag på hur pedagoger skulle komma fram till hur de skulle arbeta med 

datorer. Hon menade att det behövdes ett didaktiskt ställningstagande utifrån en pedagogisk 

grundsyn för att på ett målinriktat sätt använda datorn i verksamheten. Kanske är det detta 

som behövs i fritidshemmen idag för att datorverksamheten ska bli målinriktad. Ljung-Djärf 

(2004) påpekade för åtta år sedan att datorkompetens hos pedagogerna i förskolan sågs som 

en förutsättning eftersom deras attityder gentemot teknik omedvetet kunde överföras på 

barnen. Det kan tänkas att denna datorkompetens av samma anledning var gällande för 

fritidspedagoger. Med tanke på hur internet- och datoranvändningen ökat sedan de studierna 

genomfördes kan det idag ha blivit en ännu svårare uppgift för fritidspedagogerna. Urvalet är 

stort och många barn har idag också större kunskap om datorer, dess risker och möjligheter. 

Möjligen är det även idag datorkompetens hos fritidspedagogerna som är förutsättningen för 

en meningsfull datoranvändning.  

Resultaten i denna studie framhäver att det finns utvecklingsområden inom fritidshem. Med 

tanke på hur olika det såg ut på dessa tre fritidshem kan man fundera om det är likvärdigt 

inom fritidshem när det gäller just datoranvändning. Om skolan (där fritidshem ingår) ska 

vara likvärdig kanske det behövs några direktiv om exempelvis datorer ska användas eller 

inte. Ännu viktigare är det att om datorer ska användas i fritidshemmet så behövs direktiv på 

vilket sätt de ska användas. Fritidspedagogerna uttrycker att de vill ha ett syfte med 

datoranvändningen, men vet inte var det syftet ska komma från. Handledning till 

datoranvändning i fritidshemmen, liknande det som till exempel finns i form av pysselböcker 

eller teknikkurser verkar vara osynligt för fritidshemmen.  

4.6 Förslag på vidare forskning 

Ett motiv till varför datorer inte användes i två av fritidshemmen var att barnen använder 

datorer så mycket på sin fritid. Det skulle vara intressant att studera just hur fritidsbarnens 

datorvanor egentligen ser ut. Om resultatet där blev skiftande skulle det vara ännu viktigare 

för skola och fritidshem att hjälpa barnen med att lära sig använda datorer på ett varierande 

sätt, för att förbereda barnen inför deras framtid i det tekniska samhället. Eftersom nya 

digitala teknologier ständigt produceras och blir naturliga i vårt samhälle är det tänkbart att 
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exempelvis läs- och surfplattor snart kan vara en naturlig del i fritidshemsverksamheten. Den 

typen av digital teknologi är mer portabel än en dator och kan därför tänkas vara mer 

intressant att använda för ett fritidshem. Det viktigaste är att bedriva en fungerande och 

utvecklande verksamhet och kanske är det fritidspedagogernas datorkompetens och datorvana 

som behöver stärkas för att utveckla just datoranvändningen i fritidshemmen. Enligt 

fritidspedagogerna själva så saknar de generellt sätt en tillräcklig datorkompetens. Vilka 

konsekvenser fritidspedagogernas kompetens har för barnens datoranvändning och lärande 

bör undersökas och diskuteras vidare. Förslag på vidare forskning kan därför vara att studera 

vad ”tillräcklig datorkompetens” egentligen innebär och om det är något som bör gälla för fler 

yrkesgrupper i samhället. Kanske är det inte bara inom fritidshem och datoranvändning denna 

kompetens är eftersträvansvärd. Vuxnas kompetenser och intressen påverkar möjligtvis barn 

och deras lärande på fler ställen i samhället.                                               .
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BILAGOR 

Bilaga 1- Intervjuguide 

Att delta är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst. All insamlad 

data kommer att hanteras konfidentiellt och inga namn och skolnamn kommer att användas 

utåt. Studien avrapporteras i form av examensarbete inom ramen för lärarutbildningen på 

högskolan i Gävle. Är det okej att jag använder mig av diktafon? 

 

 Bakgrund (ålder, utbildning, arbetat hur länge, på den aktuella skolan) 

 Berätta om dina erfarenheter av datorer och surfplattor i och utanför arbetet? 

Hemma? Hur? När? Verktyg i arbetet? 

 Hur ser tillgången till datorer och/eller surfplattor ut i ert fritidshem?  

 Kan du berätta lite om användningen av datorer och surfplattor i ert fritidshem? 

Hur mycket? När? Hur/till vad? 

 Beskriv barnens tillträde och möjligheter vid datorerna och surfplattorna i ert 

fritidshem? 

Kösystem, tidsbegränsning, övervakning, spela ensam eller med flera, olika beroende 

på ålder? Beskriv gärna mer om…. 

 Kan du berätta om hur ni har kommit fram till ert sätt att arbeta eller inte 

arbeta med datorer och surfplattor.  

 Trivs du med ert sätt att arbeta eller inte arbeta med datorer eller surfplattor? 

 Vad skulle du säga att surfplatta eller dator är för slags aktivitet?  

(Vad kan man ha för syfte med att använda dator eller surfplatta?) 

 Hur upplever du att barnens inställning till datorer och surfplattor i 

fritidshemmet är? 

Om användningen? Om att ni inte använder? 

 Vad ser du som pedagog för för- och nackdelar med ert sätt att använda eller 

inte använda datorer och surfplattor i fritidshemmet? 

Hur menar du då? Profil? 

 Upplever du att ni inom arbetslaget är överens och har samma syn på hur ni ska 

arbeta med datorer och surfplattor? 

På vilket sätt? Jämför med andra aktiviteter. 

 Har du någon fråga eller övrigt som du vill tillägga?



Bilaga 2 - Brev till fritidspedagoger 

 

Hej Fritidspedagog (namn) 

Mitt namn är Elin Lundqvist och jag studerar vid Högskolan i Gävle på lärarprogrammet 

inriktning fritidshem. Jag skriver just nu examensarbete och inriktar mig på datoranvändning i 

fritidshemmet.  

 

Jag undrar därmed om du som är fritidspedagog vill delta i min studie i form av att ställa upp 

på en intervju och eventuellt observation? Jag beräknar att detta bör genomföras någon gång 

under veckorna 36-37. 

 

Att delta är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst. All insamlad 

data kommer att hanteras konfidentiellt och inga namn och skolnamn kommer att användas 

utåt. Studien avrapporteras i form av examensarbete inom ramen för lärarutbildningen på 

högskolan i Gävle. 

 

Vill du delta? Svara om du kan tänka dig att delta i intervju, observation eller både och. Jag 

skulle uppskatta ett relativt snabbt svar på om du är intresserad eller ej. 

 

 

Vid frågor och funderingar, kontakta mig gärna. 

 

Tack på förhand! 

 

Elin Lundqvist 

E-post: xxxxx 

 

Handledare vid Högskolan i Gävle: 

Göran Fransson 

Telefon: xxx-xxxxx 

E-post: xxx@xxx 

Jörgen Holmberg 

Telefon: xxx-xxxxx 

E-post: xxx@xxx 

 

 

 

 

 


