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Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter, vilket utan deras medverkan hade denna 

studie inte varit möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Johan Liljestrand för all hjälp 

och stöttning under arbetets gång.  

 

Ett stort tack även till vår familj och vänner som har stöttat oss under processen av detta 

arbete.
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Inledning 
 

Dagens samhälle har blivit mer och mer digitaliserat, enligt Internetstiftelsen IIS tabell från 

2017 har användningen av digitala verktyg i Sverige blivit allt vanligare. På grund av denna 

samhällsutveckling har regeringen bestämt en nationell strategi för skolans digitalisering, 

detta framgår i Regeringskansliets rapport från 2017. Skolverket har en viktig roll i denna 

reform. Därför har styrdokumenten för hela skolväsendet ändrats, förtydligats och förstärkts 

(Skolverket, 2017a). I alla läroplaner del 1 finns det ett förtydligat avsnitt om den digitala 

kompetensen. Från och med juli 2018 kommer den nya reviderade versionen att gälla. I denna 

nya version finns det nya skrivningar om digitalisering. Läraren och alla som arbetar i skolan 

har ansvaret att använda sig av digitala verktyg för att genomföra sin undervisning och med 

detta öka den digitala kompetensen i skolan. (Skolverket, 2017a).  

 

 I samband med utvecklingen av digitaliseringen uppstår en problematik när det gäller 

mobbning och kränkningar, detta innebär att kränkning och mobbning blir permanent under 

hela dagen för eleven (Löfving, 2012). Dessa handlingar: mobbning, kränkning och 

trakasserier stannar inte bara i skolan utan fortsätter hemma där användaren har tillgång till 

sina digitala medier. I en nätrapport från Friends 2017 visar det sig att var femte tjej har blivit 

utsatt för sexuella trakasserier under året som har gått. En av tio unga har blivit utsatt för 

mobbning via nätet och 35 % har blivit utsatt för kränkningar samt sju av tio har blivit kränkt 

av någon de känner. Nu när skolgården är placerad både i skolan och på nätet befinner sig 

barnen utan tillsyn av vuxna. Friends belyser att det som händer i skolan kan ha påverkan på 

nätet eller vice versa, därför menar Friends att skolan inte ska glömma nätet i sin 

undervisning, och menar att det är viktigt att samtala med eleverna och involvera dem i 

arbetet för att minska kränkningar på nätet. (Friends, 2017). Enligt Nationalencyklopedin 

betyder mobbning ”att en eller flera individer upprepade gånger och under en viss tid tillfogar 

en annan individ skada eller obehag.” medan att kränkning betyder ” en handling som strider 

mot allmän folkrätt eller ett internationellt rättsligt åtagande i bl.a. avtal, konvention eller 

traktat.” Trakasserier innebär ”medvetet vållat obehag mot ngn.” (Ibid). 

 

Författarna Olin och Roos (2015) menar att fritidshemmets uppdrag är att rusta elever för det 

framtida samhället, då samhället utvecklas mer och mer genom den digitala interaktionen 
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mellan människor. Olin och Roos påpekar att den digitala delaktigheten anses vara en av 

barnens rättigheter som kopplas till FN:s barnkonvention (artikel 12.1) när det gäller att barn 

har rätt till att uttrycka sina åsikter och att det ska tillmätas betydelse. En avsaknad av tillgång 

till digitala verktyg ses som ett hinder för att barnen i skolan i framtiden ska kunna inhämta 

kunskap och fortsätta lära sig i takt med den samhällsutvecklingen vi lever i som ständigt 

utvecklas (Olin, & Roos, 2015).  

 

Måns Jonasson, digital strateg som jobbar för internetutveckling säger i en artikel i tidningen 

Skolvärlden publicerad, 19/10, 2017: “Digitaliseringen är inget lärare kommer undan” detta 

visar att barn och ungdomar använder Internet dagligen men att skolan ligger efter eleverna 

och behöver hänga med i de nya digitala verktygen för att kunna nå till eleverna. Vidare tas 

det upp att i en studie från Lärarnas Riksförbund framkom det att 40% av lärarna ansågs 

behöva kompetensutveckling för att kunna nå uppdraget av digitaliseringen i skolan. 

(Johansson, 2017).  I samband med utvecklingen av digitaliseringen uppstår en problematik 

när det gäller mobbning och kränkningar, detta innebär att kränkning och mobbning blir 

permanent under hela dagen för eleven (Löfving, 2012). Dessa handlingar: mobbning, 

kränkning och trakasserier stannar inte bara i skolan utan fortsätter hemma där användaren har 

tillgång till sina digitala medier. I en nätrapport från Friends 2017 visar det sig att var femte 

tjej har blivit utsatt för sexuella trakasserier under året som har gått. En av tio unga har blivit 

utsatt för mobbning via nätet och 35 % har blivit utsatt för kränkningar samt sju av tio har 

blivit kränkt av någon de känner. Nu när skolgården är placerad både i skolan och på nätet 

befinner sig barnen utan tillsyn av vuxna. Friends belyser att det som händer i skolan kan ha 

påverkan på nätet eller vice versa, därför menar Friends att skolan inte ska glömma nätet i sin 

undervisning, och menar att det är viktigt att samtala med eleverna och involvera dem i 

arbetet för att minska kränkningar på nätet. (Friends, 2017). Enligt Nationalencyklopedin 

betyder mobbning ”att en eller flera individer upprepade gånger och under en viss tid tillfogar 

en annan individ skada eller obehag.” medan att kränkning betyder ” en handling som strider 

mot allmän folkrätt eller ett internationellt rättsligt åtagande i bl.a. avtal, konvention eller 

traktat.” Trakasserier innebär ”medvetet vållat obehag mot ngn.” (Ibid). 

 

Författarna Olin och Roos (2015) menar att fritidshemmets uppdrag är att rusta elever för det 

framtida samhället, då samhället utvecklas mer och mer genom den digitala interaktionen 

mellan människor. Olin och Roos påpekar att den digitala delaktigheten anses vara en av 

barnens rättigheter som kopplas till FN:s barnkonvention (artikel 12.1) när det gäller att barn 
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har rätt till att uttrycka sina åsikter och att det ska tillmätas betydelse. En avsaknad av tillgång 

till digitala verktyg ses som ett hinder för att barnen i skolan i framtiden ska kunna inhämta 

kunskap och fortsätta lära sig i takt med den samhällsutvecklingen vi lever i som ständigt 

utvecklas (Olin, & Roos, 2015).  

 

Måns Jonasson, digital strateg som jobbar för internetutveckling säger i en artikel i tidningen 

Skolvärlden publicerad, 19/10, 2017: “Digitaliseringen är inget lärare kommer undan” detta 

visar att barn och ungdomar använder Internet dagligen men att skolan ligger efter eleverna 

och behöver hänga med i de nya digitala verktygen för att kunna nå till eleverna. Vidare tas 

det upp att i en studie från Lärarnas Riksförbund framkom det att 40% av lärarna ansågs 

behöva kompetensutveckling för att kunna nå uppdraget av digitaliseringen i skolan. 

(Johansson, 2017).  

 

2.  Problemformulering 
 

Med tanke på att samhället håller på att utvecklas mer och mer i det digitala sammanhanget 

som vi hänvisar ovan, kommer skolan att behöva vara uppdaterad med denna förändring, om 

skolan inte gör det kan följden blir negativ för skolan och fritidshemmet. För förändringen 

behövs det olika resurser som stödjer lärarna i deras kompetensutveckling samt lärresurser 

som stödjer lärarens undervisning.  

 

3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur lärare i fritidshem reflekterar kring arbetssätt vad 

gäller läroplanens mål för kunskap i och om digitaliseringen.  

 

3.1 Frågeställning: 
 

● Hur arbetar fritidslärarna med säker och ansvarsfull kommunikation i digitala 

sammanhang? 

 

● Hur arbetar fritidslärarna med digitala verktyg för framställning av olika estetiska 

uttrycksformer?  
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4. Bakgrund 
 

Inledningsvis redovisas en inblick om digitaliseringen i Sverige. Vi kommer även att ta reda 

på hur användningen av digitala verktyg ser ut i dagsläget och få en närmare inblick på 

prognoser om utvecklingen i framtiden. Vi kommer även att redovisa skolans värdegrund och 

uppdrag när det gäller digitaliseringen. Vi kommer att gå in på fritidshemmets centrala 

innehåll med fokuspå normer och värden samt skapande och estetiska uttrycksformer och 

tidigare forskning inom ämnet digitalisering.  

 

 

Digitalisering i fritidshem och samhället 
 

Digitaliseringen kommer från latinets digitus vilket innebär finger. Eftersom människor 

tidigare använde sig av fingrarna för att räkna skulle betydelse av ordet senare också syfta på 

siffra (Tallmo, 2013). När det gäller digitaliseringen i Sverige visar det sig genom ett diagram 

från IIS, 2017 (Internetstiftelsen i Sverige) att användningen av digitala verktyg har ökat 

markant de sista tre åren. Vilken syns genom diagrammet nedan.  

 

I Skolverkets läroplan står det att skolan ska ge eleverna möjlighet att uttrycka sig genom 

olika verktyg och medel (Lgr11). Detta framgår även i läroplanen för fritidshemmet att i det 

centrala innehållet ska ingå digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck. I en 

rapport från Skolverket (2017b) beskrivs ett skolprojekt, där särskoleelever i Motala var 

delaktiga. Det framkom att en positiv aspekt av att arbeta estetisk är att eleverna får arbeta i 

sin egen takt och på de sätt som passar dem bäst, då elevernas utveckling är på olika nivåer 

(Ibid).  

 

I Fritidshemmets kommentarmaterial till läroplanens fjärdedel framgår att eleverna kan 

använda sig av digitalisering för att kunna beskriva och dokumentera genom bilder och filmer 

(Skolverket, 2016a). Det står även att eleverna ska motiveras till att utforska olika händelser 

som kan uppkomma i natur, teknik och samhälle. Genom samtal om olika samhällsfrågor 

samt att göra studiebesök eller utforska närområde m.m. kan elevernas förståelse för 

sammanhang utvecklas (Ibid). 
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Eftersom fritidshemmet är en målstyrd verksamhet bör fritidsläraren planera sin verksamhet 

utifrån målen (Skolverket, 2014). I dessa mål ingår det språk och kommunikation, skapande 

och estetiska uttryck, natur och samhälle bland annat. I just dessa mål vill Skolverket även 

integrera digitala verktyg (Skolverket, 2017b). Inom kommunikation ingår det att förstå hur 

man samtalar med varandra. Med det menas att ta hänsyn till konsekvenser av sitt handlande 

och hur man kommunicerar med varandra i skolan och även på nätet (Ibid). I Skollagens sjätte 

kapitel står det att skolan ska förebygga och förhindra kränkande behandling för att 

möjliggöra lärandet. Skolan har även ”skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder” mot 

denna sorts handling (Skollagen, kap.6). Enligt Skollagen kap 6. 3 §, är kränkande 

behandling: ”ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen 

(2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.” (Skollagen, kap. 6).  

 

Löfving (2012) menar att sociala medier är en del av samhällslivet och därför behöver 

eleverna kunna lära sig att använda dem för att kunna vara delaktiga. Hon styrker sitt 

resonemang genom att hänvisa till Skollagen som menar att utbildningen i skolan ska främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap för att ge eleverna en bra grund för att vara aktiva 

deltagare i samhällslivet. (Ibid). Mosén (2017) menar att i det samhälle som vi lever idag 

måste skolan vara i ständig utveckling. För att knyta allsidiga kontakter så är det viktigt att 

eleverna har en förståelse för vad som är relevant i digital kompetens. Mosén säger att det 

aldrig har varit viktigare att genom utbildning får en bra grund för digitaliseringens 

möjligheter, för att kunna bli en aktiv samhällsmedborgare. 

 

 

Diagram 1.10. Andel hushåll som har olika kombinationer av dator, smart mobil och surfplatta, 2017.  
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I ovanstående diagram står det hur användandet av utrustning i ett hem kan se ut i den svenska 

hemmen. Detta diagram tar upp hur det kan se ut i samhället när det gäller användning av 

digitala verktyg. I diagrammet syns det att den största andelen av användande utrustning är 

dator, smartmobil och surfplatta. Med detta vill sägas att användningen av digitala verktyg i 

hemmet i Sverige blir allt vanligare och ökar i samhället. När det gäller digitalisering i skolan 

menar Fleischer & Kvarnsell (2015) att det är viktigt att skolan lever upp till de krav som 

samhället och dess utveckling medför och därför är det viktigt att belysa förändringar som 

samhället medför i detta fall när det gäller digitaliseringen i samhället. Författarna menar att 

relationen som skolan och samhället har till varandra är att skolan är som en funktion till 

samhället. Det vill säga att det gäller att skolan ligger före och fokuserar på utvecklingen som 

sker i samhället för att kunna ligga i fas när det gäller samhällets framväxt (ibid).  

 

I en beräkning som telekomföretaget Ericsson gjort menar de att år 2020 kommer det ungefär 

att vara 50 miljoner människor och digitala verktyg som är uppkopplade mot Internet. (Cöster 

& Westelius 2016). Redan 2017 enligt forskningsstatistik från internetstiftelsen i Sverige IIS 

är det 93% av alla svenska hushåll som har en dator i hemmet, och 85% har en smart 

mobiltelefon. I IIS diagrammet ovanför visas andelen av olika utrustningar i hemmet. Genom 

denna stora utveckling i samhället kan nackdelar uppkomma för skolan, det menar Ahlberg i 

en artikel till Svt. nyheter från 2018. Hon påstår att digitaliseringen kan ge problem till den 

svenska skolan om läraren inte ser till att eleverna kan hantera detta, hon medger även att till 

och med Gustav Fridolin som är utbildningsminister menar att det har varit mer fokus på 

datorer och att skolan måste satsa mer på lärare och läromedel. (Ibid).   

 

Det källkritiska förhållningssättet   
 

Löfving (2012) hänvisar till siffror från rapporten Svenskarna och Internet 2010 där visas att 

redan 2010 hade majoriteten av svenskarna tillgång till internet i hemmet. Det menar även 

Dunkels (2007) som framhäver i sin studie att det är 87% av de svenska barnen som har 

tillgång till Internet i hemmet. Enligt statistiken som Löfving (2012) skriver om har 

användandet av Internet ökat och åldern på Internetanvändarna har sjunkit för varje år som 

går, under de senaste 15 åren. (Detta är statistik mellan åren 1995- 2010) I och med 

digitaliseringen av information förlorades gränserna om vad media kunde publicera och 

distribuera, barn och vuxna kunde börja konsumera och i sin tur öka produktionen av ny 

information på nätet (Löfving, 2012). Att vara mer observant och kunna väga in information 
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är mer angeläget idag med tanke på det stora informationsflöde som internetanvändaren får 

möta på internet. Löfving (2012) menar att vara källkritiska är inte ett nytt förhållningssätt 

som har kommit som följd av internetutvecklingen utan något som redan fanns då man inte 

kan lita på att allt som sägs är sant. Författaren påstår att “av någon anledning har vi levt i 

villfarelsen att det finns statiska sanningar.” (s.125). Hon menar att vi har varit mindre 

källkritiska till vad till exempel Nationalencyklopedin innehåller, om vad vänner säger och 

vad myndigheter skriver, detta har gjort att vi har varit mindre bra på att kontrollera 

trovärdigheten i informationen vi har kommit i kontakt med tidigare. Numer behöver vi göra 

det ännu mer med tanke på det stora informationsflöde vi kommer i kontakt med idag (Ibid). 

Detta är även något som Mosén (2017) tar upp som menar att det är viktigt att läraren 

informerar eleverna om vad som är en trovärdig källa och vad som inte är en trovärdig (Ibid). 

Hon menar även att om eleverna inte förstår vad informationsflödet innebär så är de inte redo 

att vara en del av samhällslivet på det sättet som förväntas. Därför är det viktigt att skolan är 

en bidragande del till att uppnå källkritiska och etiska förhållningssätt som krävs på nätet för 

att uppnå skolans demokratiska uppdrag (Ibid). 

    

Löfving (2012) menar att lärarna måste enas om användningen av Internet, och det 

förhållningssättet till det “farliga” som möter oss på Internet. Hon menar att det behövs för att 

eleverna ska utveckla kunskap. Hon bekräftar att användning av Internet kan jämföras med att 

vara lika farligt som att bli påkörd i trafiken på väg till skolan, men hon menar att eleverna 

ändå måste kunna lära sig att ta sig till skolan på egen hand på samma sätt som att kunna lära 

sig att använda internet. Dunkels (2007) menar att Internetanvändningen framhävs i media 

som i tidningsrubriker, tv debatter, brev till redaktörer. Med det har det kommit fram en mörk 

sida av ungdomars medieanvändning där det kan uppkomma pedofiler, rasistiska och 

sexistiska material, mobbning online, mobbning och trakasserier (Ibid). Löfving (2012) 

belyser även forskning av Dunkels som visar att Internet är en del av barnens vardag och att 

användningen sker i skolan och hemma och att barnen lämnas ensamma med sina egna 

strategier som ibland kan vara mindre bra. Detta vill säga menar Löfving (2012) att barnen 

ibland rekommenderas att vara anonyma på Internet och med detta skydda sin identitet men 

samtidigt genom att vara anonyma kan gömma sig under en “mask” och lämnas fri för att 

kunna säga eller skriva mindre bra saker till andra som de inte behöver ta ansvar för. Löfving 

(2012) säger att det Dunkels (2007) menar att efter ha läst Broddason (2006) är att vuxna har 

mer erfarenhet och ett mer cyniskt tillvägagångssätt än vad barn har. Däremot så har barn mer 

kunskap om hur dagens interaktion i media fungerar. Numera behövs “vuxna som med sin 
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livserfarenhet och sitt kunnande kan hjälpa unga att hantera det de möter i vardagen” på nätet 

(s.131). Dunkels (2007) menar att det som barn idag stör sig på när de är ute på Internet inte 

är människor med dåliga avsikter, utan att de tänker på mer vardagliga saker där störande 

händelser och tekniska svårigheter är det som barn tycker är jobbigt. Till exempel irriterande 

reklam, felaktig information, virus och dålig internetuppkoppling. Dunkels (2007) tar även 

upp att barn är fullt medvetna om farorna som finns på Internet, men att barn inte träffar på 

det i sin dagliga användning av Internet. Däremot har barnen utvecklat olika strategier som 

gör att de skyddar sig mot diverse faror som kan uppkomma. Ett exempel som Dunkels tar 

upp är att en tjej som ger felaktig information om smink till den hon har skapat kontakt med i 

ett chattforum och om personen inte håller med om påståendena vet hon att det är en jämnårig 

tjej hon pratar med. Däremot om personen håller med om det hon säger är personen en äldre 

man som utger sig att vara en ung tjej. Löfving (2012) säger att även om det finns människor 

med dåliga avsikter har det ingenting att göra med Internet, det som händer är att Internet kan 

vara en plats där det blir möjligt att ta kontakten men det är inte anledningen till att människor 

har dåliga avsikter. Hon tillägger att det även finns människor med dåliga avsikter som verkar 

trevliga. Det som behövs menar Löfving (2012) är en öppen dialog mellan eleverna och vuxna 

både i skolan och hemma för att eleven ska kunna ställa frågor och funderingar utan att 

behöva bli bortstött varje gång frågorna handlar om nätet.  

 

Mobbning 
 

Enligt Assarson (2009)är dagens skola som en social mötesplats för alla elever.Dagens elever 

lever i ett samhälle där olika sorters människor får bli sedda. Skolan vill ge eleverna 

uppmuntran att genom den sociala mötesplatsen ge dem en gemensam förståelse av kultur och 

den gemensamma värdegrund som kan skapas (Ibid). Med mötesplatser uppkommer olika 

sorters problematik, bland annat mobbning. Löfving (2012) menar att mobbning som sker i 

skolan kan liknas vid mobbning som sker ute på Internet. Skillnaden är att om det sker ute på 

skolgården eller i skolan så har man möjlighet att ta upp problemet på föräldramöten. En 

möjlighet som också borde tas hänsyn till när mobbningen sker på nätet. Författaren menar att 

när det handlar om kränkningar och mobbning på nätet så är det alltid Internet som beskylls 

och då väljer vuxna att stänga av Internet. Men detta är den enkla vägen att gå istället för att 

gå till botten med vad som är fel. Hon gör en jämförelse med hur skolan hanterar mobbningen 

på skolgården:“bommar vi igen skolgården om någon har ropat glåpord där?” (s.134).  Hon 

menar att det ska vara likadant, därför att det är skolans uppdrag och det står även skriven i 
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styrdokumentet från Skolverket. Hon menar också att med hjälp av Internet har mobbningen 

och kränkningarna blivit mer synliga och är mer varaktiga eftersom Internet är tillgängligt 

dygnet runt då de börjar i skolan och fortsätter hemma efter skolan på Internet och sociala 

medier och igen dagen efter på samma sätt. Därför menar Löfving (2012) att bortsett från att 

vi tycker att det är svårt att hantera detta är det skolans skyldighet att hjälpa utsatta elever. 

Hon menar även att tack vare Internet får vi hjälp att upptäcka kränkande behandlingar och 

mobbning för att vi hittar bevis på Internet på vad som pågår under ytan. Löfving (2012) 

citerar Skollagen som säger i  kapitel 6, 10 & att all personal i skolan har anmälningsplikt om 

de får kännedom att en elev är utsatt eller verkar vara utsatt av kränkande behandling.   

 

 

Löfving (2012) menar att genom samtal med eleverna kan vi förebygga och förbereda barnen 

för att hantera Internetanvändningen. Att kommunicera med hjälp av Internet är både 

komplext för vuxna som för barn och unga. Löfving (2012) råder alla att lyssna på vad Sofia 

Mirjamsdotter som är frilansjournalist, krönikör och föreläsare inom sociala medier brukar 

säga, hon menar att man ska bara publicera vad man står för, vem som än läser (Ibid).  

 

Monsén (2017) säger att det framkommer i en tidigare forskning av Dr Jason Fox att eleverna 

som aktiva i en digital värld genom spel kan se sina framgångar och att deras motivation ökar. 

Eleven får även en större vilja att sikta mot långsiktiga mål (Ibid). Monsén (2017) menar att 

hon noterade att eleverna ofta samtalade om spel. Hon menar också att spel tydligt visar på 

ramar och regler vilket även visar en ökning som man ser på ett tydligt sätt och visar vilka 

förmågor som måste stärkas. Lindstrand & Selander (2009) menar att med hjälp av digitala 

tekniker kan en enskild elev självständigt klara av alla uppgifter inom till exempel filmmakeri 

vilket innebär att ta på sig alla roller och klara av alla uppgifter själv med hjälp av den digitala 

tekniken.  

 

4.1 Skolans värdegrund och uppdrag med fokus på digitalisering 
 

Enligt läroplanen ska eleverna kunna leva i en komplicerad verklighet som innebär att hantera 

och klara av ett liv med stort “informationsflöde, ökad digitalisering och en snabb 

förändringstakt” (Lgr11). Därför är det viktigt att skolan ger eleven kunskap och olika 

tillvägagångssätt för att lära sig att hantera den nya kunskapen. Det viktigt att eleverna lär sig 

att utveckla sin förmåga att “kritisk granska information, fakta och förhållanden och att inse 
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konsekvenserna av olika alternativ.” (Ibid). Enligt Lgr 11 under normer och värden ska skolan 

arbeta och lyfta fram möjligheter och risker som användningen av digitaliseringen medför. 

Det är viktigt att skolan medverkar till att eleverna får växa fram och få förståelse för hur 

digitaliseringen påverkar dem och samhället (Ibid). Löfving (2012) menar att skolan ska ge 

eleverna tillfälle att lära sig att få ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt även i digitala 

sammanhang. Detta för att eleven ska få kompetens i konsekvenstänkande och få möjlighet att 

granska information (Ibid). Eleverna enligt Lgr 11 ska även få möjlighet utveckla sin digitala 

kompetens genom entreprenörskap som betyder att elever ska kunna stimuleras till att prova 

på sin  

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende och genomföra sina ideer till handling. Eleverna 

ska kunna använda digitala verktyg för att inhämta och bearbeta information, samt för att lösa 

problem, utföra skapande aktiviteter, kommunicera med andra och utveckla sig själva (Ibid).  

 

4.2 Fritidshemmets centrala innehåll IT's plats i Lgr11. 
 

Enligt läroplanens kapitel fyra är syftet med fritidshemmet att utveckla elevens allsidiga 

utveckling och lärande. Fritidshemmet ska även erbjuda en meningsfull fritid. Undervisningen 

i fritidshem ska behandla följande centrala innehåll (Skolverket, 2016b).  

 

● Språk och kommunikation 

● Skapande och estetiska uttrycksformer 

● Natur och samhälle 

● Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 

 

Under rubriken språk och kommunikation,natur och samhälle samt skapande och estetiska 

uttrycksformer från Skolverkets läroplan från 2016 ingår direktiv om digitalisering som ett 

redskap för att uppnå dessa mål. Angående språk och kommunikation anges hur 

digitaliseringen ska användas i undervisningen av just språk och kommunikation. Eftersom 

fritidshemmet ska vara en målstyrd verksamhet bör digital teknik användas för att utveckla 

språk och kommunikation bland elever. Digitala verktyg och medier för kommunikation kan 

innebära att öppna en kontinuerlig dialog med barngruppen för att bidra till barns förståelse av 

det digitala samspelet med andra, därför är det viktigt att uppmärksamma hur eleverna 

uttrycker sig i kommunikativa sammanhang (Lgr 11). Med det menas att genom diskussioner 

ta upp de risker och möjligheter som kan uppkomma med kommunikation med digitala 
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verktyg, som till exempel kan vara att lämna ut personlig information på Internet eller att det 

är passande att fråga om det är lämpligt att publicera film eller bild på Internet. Även inom 

natur och samhälle tar styrdokumentet upp digitaliseringen. Med detta vill sägas att digitala 

medier kan vara ett hjälpmedel för att visualisera och utforska företeelser och samband i 

natur, teknik och samhälle (Lgr 11).  I skapande och estetiska uttrycksformer framgår det att 

innehållet i fritidshemmet ska innefatta olika estetiska uttrycksformer. Där framkommer det 

att digitala verktyg är en viktig del i estetiska lärprocesser. Fritidshemmet ska ge eleverna 

möjlighet till att få att utveckla sitt tänkande genom estetiska uttryck. Detta för att eleven ska 

uttrycka sina tankar och åsikter genom drama, dans, bild och form med och utan digitala 

verktyg och tekniker. Lgr 11. 

 

I dagens samhälle har datorernas intåg i skolan inneburit att lärare fått nya krav på sig att 

organisera lektionerna. Det menar Petersen (2014) som också skriver att skolor som är 

framgångsrika inom IKT har en lagbaserad organisation och gjort investeringar i IKT. Hennes 

forskning visar också att det är viktigt att rektorn visar sitt intresse och ger lärarna tillgång till 

teknik samt ger stöd till pedagogisk utveckling. Thunman & Persson (2013) har gjort en 

undersökning där de tittar närmare på vilken tillgång elever och lärare har till digital 

kompetens. Den visar att det inte är något fel på tillgången till digitala verktyg i skolan men 

det framkommer att endast en av fyra lärare äger en egen dator i grundskolan. Petersen (2014) 

menar att det är viktigt att ha en väl utstuderad plan och strategi för att kunna få in IKT i 

skolan på ett genomförbart sätt. Hon skriver dessutom att programmen som väljs ska 

intressera eleverna och inte bara vara utbildande. “Annan forskning visar att de mest 

framgångsrika IKT-utveckling insatserna genomfördes ute i skolor vars rektor riktar sig mot 

IKT när det gäller deras attityder och beteende”. (s.304) Mingaine (2013) menar i en artikel 

att det är rektorns uppgift att vara den drivande inom skolan och få personalen att sträva mot 

samma mål. Hon menar också att skolledaren själv behöver en grundläggande kunskap inom 

IKT för att kunna inspirera sin personal till att använda sig av och lära ut IKT. Även 

Mustafina (2016) menar att lärarna behöver en lämplig utbildning inom IKT. För även om det 

finns skolor som är fullt utrustade med teknologi för att kunna använda sig av IKT på ett 

framgångsrikt sätt så brister det ändå om kunskapen saknas. Hon menar också att det spelar 

roll vilken inställning personen har till IKT och det har gjorts otaliga forskningsstudier i 

ämnet som visar att vissa faktorer spelar in om läraren är positiv eller negativ till IKT. Dessa 

faktorer är ålder, kön och hur mycket självförtroende man har samt vilka kunskaper man 

besitter inom IKT.  
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Författarna Edvarsson, Godhe & Magnusson (2018) skriver att skolan är som en stor del av 

samhället och har som uppgift att utbilda elever för deras framtida liv. Fleischer & Kvarnsell 

(2015) skriver att digitala kompetensen har satt sin prägel på hur läroplanen ser ut idag. Vilket 

är både positivt och negativt menar de, det positiva är att digitaliseringen omfamnar alla 

ämnena vilket betyder att man kan använda sig av IKT i alla ämnen. Det negativa är att den 

digitala kompetensen blir bortglömt då det är annat istället som den digitala kompetensen som 

ligger i fokus på lärandet i skolan. Fleischer & Kvarnsell skriver också att IT har funnits med i 

den svenska skolani cirka 40 år och att staten reglerade IT i skolan hårt sedan 1990-talet och 

att det har gjorts många och stora nationella satsningar på att höja lärarnas kompetens inom 

IKT över tid. När det digitala blir bortglömt i skolan finns konsekvenser. I en studie från 2015 

belyses förutsättningarna bland barn och unga i en glesbygdsskola. En avsaknad av digitala 

verktyg ses som ett hinder för att barnen i den skolan i framtiden ska kunna inhämta kunskap 

och fortsätta lära sig i takt med den samhällsutvecklingen vi lever i som ständigt utvecklas. 

Den digitala delaktigheten anses vara en av barnens rättigheter som kopplas till FN:s 

barnkonvention (artikel 12.1) när det gäller att barn har rätt till att uttrycka sina åsikter och att 

det ska tillmätas betydelse (Olin, & Roos, 2015). 

 

Marner, professor i bilddidaktik säger i en intervju till tidningen Lärande Estetik 

Kommunikation, Uttryck (Nordenlöw, 2011) att när eleverna får ställa ut sina arbeten eller 

visa upp dem i en digital form så blir eleverna motiverade till att göra bättre ifrån sig och ha 

ett större engagemang i sitt arbete. Han menar att detta också tas upp i Skolverkets 

diskussionsunderlag från 2017 (Estetik, kultur och skapande i undervisningen- digitala 

verktyg, lärande och kommunikation) då elever i en undersökning berättar att de tycker att 

med digitala verktyg så blir resultaten bättre när undervisningen motiverar dem och ställer 

krav. Detta kan också medföra att eleven lägger extra energi på att få ett så bra arbete som 

möjligt.Vilket också framgår i Marners fallstudie (2013) om att digitala medier är integrerat i 

det estetiska ämnet och att det har blivit  naturligt i konstrummet. Han menar att digitala 

medel används för skapandet, kommunikationen, presentationen och analysen av bilder. Han 

medger att skapelsen är viktig men den följs alltid av analys och presentation, han tar även 

fram i sin fallstudie att man kan få in mer av digitala verktyg för att fördjupa sig i olika 

ämnen, detta vill säga att digitala verktyg och medier går hand i hand med det estetiska 

skapandet. I sin studie får han fram att dikotomin mellan digital media- och manuellt baserad 

konst har avskaffats (Ibid).  



 

16 

 

 

 

5. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs vilket metod som använts i vår undersökning och varför den har 

valts.Vi beskriver hur rekryteringsprocessen gick till och förberedelse inför intervjuerna. 

Avslutningsvis beskriver vi de etiska aspekter som vi tog hänsyn till för att göra studien 

tillförlitlig.   

 

5.1 Val av metod 
 

Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer som har gjorts för att undersöka det 

valda syftet.Med tanke på att vår studie är kvalitativ kan det vara bra att ha i åtanke att det är 

omöjligt att generalisera resultatet, det menar Bryman (2008). Vår avsikt är att bidra med en 

tankekarta om hur fritidsläraren som ingår i denna studie reflekterar kring frågorna vi ställde. 

Genom deras svar får vi ett rikare innehåll i vårt arbete. Vårt resultat är baserade på 

respondenternas kunskap och erfarenhet i ämnet som vi undersöker och gör att vi får en hög 

validitet i vår studie, enligt Brymans (2008) principer.  Genom ett samtal med respondenterna 

får vi lättare fram hur de reflekterar över frågorna. Anledningen till den valda metoden är att 

vi ville få friheten att ställa följdfrågor vid behov under intervjun. Anledningen till att vi har 

en intervjuguide är för att kunna jämföra respondenternas svar med varandra. Det är något 

som även Bryman (2008) tar upp. Den semistrukturerade intervjun är ett bra sätt för att kunna 

ställa uppföljningsfrågor för svar som uppfattas vara av mer intresse (Ibid).  

 

5.3 Urval 
 

Här kommer vi även att förklara urvalsprocessen gällande respondenterna. Vi presenterar i en 

kort sammanfattning vilka respondenter vi valt.  

 

Vårt syfte och frågeställning handlar om digitalisering i fritidshemmet och urvalet av 

respondenterna har varit målinriktad därför har vi valt att intervjua fritidslärare. För att kunna 

få en variation av innehållet har vi valt att intervjua både pedagoger med lite och mycket 

erfarenhet. Alla respondenter har mellan 1 till 30 års erfarenhet och åldern på respondenterna 

är också varierande från 24-50 års ålder. Fem respondenter från olika skolor har deltagit i 

intervjuerna. Intervjuerna ägde rum i två olika kommuner i mellersta Sverige. Urvalet kan 
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också ses utifrån bekvämlighetsprincipen då vi har kontaktat pedagoger som är anslutna till 

skolor vi kände till från tidigare och att de var tillgängliga och ville delta i vår intervju. Med 

ett bekvämlighetsurval menar också Bryman (2008) att forskaren kontaktar personer som kan 

tänka sig att delta inom ett kort tidsperspektiv.  

 

5.4 Insamling av data 
 

Inför intervjun skickades en förfrågan ut via mejl till fritidslärare på åtta skolor vilket sex av 

dem fritidslärarna svarade och ville delta. Eftersom vi är två som genomför undersökningen 

har vi valt att intervjua tre respondenter var och valt att dela upp oss och göra intervjuerna 

enskilt på den förbestämda skolan. I brevet som skickades via mejl ingick en beskrivning om 

temat för vår undersökning samt intervjufrågorna som vi skulle ställa vid intervjutillfället. 

Respondenterna blev informerade om att intervjun var frivillig och att både sekretess och 

anonymitet skulle tas hänsyn till i vår undersökning. Vi bad respondenterna att svara på 

missivet om de ville delta. Sedan bestämde vi tid och plats som passade deras schema. Under 

intervjuerna använde vi oss av en röstinspelare- App för att få ta del av så mycket information 

som möjligt och för att inte gå miste om någon viktig information vid transkriberingen. Med 

förberedande syfte gjorde vi pilotintervjuer för att se om intervjufrågorna var begripliga för 

respondenterna men även för att vi själva skulle känna en trygghet med frågorna när vi 

intervjuade. Pilotintervjuer kan göras i förväg för att förbereda sig inför intervjun, enligt 

Bryman (2011) är detta ett effektivt sätt att förbereda sig på inför intervjutillfällen. 

Transkribering gjordes snarast efter genomförd intervju då man i lugn och ro kunde börja 

analysera svaren inför resultatskrivningen. Under processen av intervju pratade vi med 

varandra om intervjun och vad vi fick för svar.  

    

5.5 Analys 
 

När vi analyserade respondenternas svar hittade vi likheter och skillnader i deras innehåll. 

Detta delades in i kategorier, enligt Kvale & Brinkmann (2009) är analys att separera något i 

delar eller element. Delarna i studien är: Normer och värden idealen nu och framtiden och 

Skapande och estetiska uttrycksformer ideal nu och framtiden. Under dessa kategorier 

fördelades svaren av respondenterna. Vi gjorde en tankekarta med kommentarer kring vad 

majoriteten av respondenterna svarat. Bryman (2008) menar att med en kvalitativ 

undersökning och med en tankekarta kan man lättare strukturera materialet.   
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Svaren delades i normer och värden samt skapande och estetiska uttrycksformer, kategorier 

där underrubriker styrker de svar som vi fick fram i våra intervjuer. Där framkommer det hur 

respondenterna arbetar i dagsläget med digitaliseringen, sedan om hur respondenterna skulle 

vilja arbeta för att nå läroplanens mål och sist vad behöver respondenterna för att nå 

läroplanens mål inom digitalisering? När vi samlade alla svar från alla respondenter letade vi 

efter likheter och skillnader i respondenternas svar. Vi diskuterade och granskade alla svaren 

med varandra för att hitta gemensamma svar som skulle svara på vår undersökningsfråga. Vi 

delade in svaren i olika rubriker och underrubriker, rubrikerna ska svara på hur 

respondenterna reflekterar över normer och värden samt skapande och estetiska 

uttrycksformer och aspekter i deras arbete med eleverna när det gäller säker och ansvarsfull 

användning och kommunikation på internet.   

 

5.6 Etiska förhållningssätt 
 

När vi har gjort intervjuerna har vi följt de fyra forskningsetiska principerna: Sekretess, 

Tystnadsplikt, Anonymitet, Integritet från Vetenskapliga rådet (2017).  Sekretess vid skydd 

för enskild inom forskning: Vid intervjutillfällena informerade vi respondenterna om att 

inspelningen av intervjuerna enbart skulle användas för att vi senare i lugn och ro skulle 

lyssna och transkribera innehållet. Det menas att alla inspelningar kommer raderas efter vi har 

avslutat transkriberingen.  

 

Enligt Vetenskapliga rådet (2017)   råder det tystnadsplikt om en uppgift är sekretessbelagd. 

Det vill säga att vi som arbetar med uppgifter till denna studie som är under sekretess har 

tystnadsplikt gällande denna uppgift (Ibid). Enligt samma källa, gällande anonymitet är 

anonymisering av uppgifter en förutsättning för att etikprövningsnämnden ska godkänna en 

studie. Vi har även förklarat för våra respondenter att de personer och skolor som har varit 

delaktiga i undersökningen inte kommer att nämnas eller kunnat identifieras i arbetet. Vi har 

inte heller nämnt vilka kommuner vi har undersökt utan vi har angett att skolorna befann sig i 

mellersta Sverige. I vårt resultat har vi namngett varje respondent med en siffra för att det ska 

bli omöjligt att identifiera respondenterna och deras respektive svar.  

 

Angående integritet: står det i Vetenskapliga rådet (2017) att forskaren ska vidta åtgärder för 

att skydda respondenternas personliga integritet samt rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv. I 

missivet frågade vi respondenterna var och hur de ville att intervjun skulle äga rum. Vi 
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föreslog en plats där de kände sig säkra och bekväma för att kunna delta i intervjun. Genom 

att skicka missivet i förväg med frågeställningarna som skulle ställas vid intervjutillfällena har 

respondenten haft möjlighet att granska frågorna och avgöra om de vill svara på dessa vid 

intervjun. Respondenterna har även fått kännedom att deltagande är frivillig.  

 

 

5.7 Tillförlitlighet i studien 
 

För att uppfylla tillförligheten av denna studie har vi använt oss av metoden som Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver. Dessa metoder är validitet och reliabilitet. Vårt mätinstrument är 

ett missiv som skickats till alla respondenter. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är “validitet 

, giltighet, till sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande” (s.264). Med validitet menas 

att en studie undersöker vad den är menad att undersöka (Ibid). Vårt syfte i arbetet var att 

undersöka några fritidslärares reflektioner kring uppdraget med att arbeta med IT i fritidshem. 

Respondenterna svarade på våra intervjufrågor (se bilaga 1) som är baserade på vårt syfte. 

Svaren ledde till vårt resultat. Därför anser vi att vår undersökning har nåt validiteten enligt 

Kvale och Brinkmanns (2009) definition.   

 

Reliabilitet (tillförlitlighet) enligt Kvale och Brinkmann (2009) betyder att resultatet kan 

reproduceras. I vår undersökning har vi använd oss av samma missiv och samma 

frågeställningar till alla respondenter i valda skolor. Detta vill säga att vårt missiv och våra 

intervjufrågor kan återanvändas för att kunna utföra samma studie av andra vid andra tillfällen 

om så önskas för att kunna mäta tillförlitligheten av studien.  

 

I resultatet har vi analyserat, presenterat, strukturerat och sammanfattat data. Respondenternas 

svar har tematiserats utifrån innehållskategorier där kategorierna besvarar uppsatsens 

frågeställning. I vår analys har vi försökt lyfta fram citat från respondenterna för att undvika 

att misstolka svar och ge ett mer tillförlitligt resultat.  Bryman (2008) säger att när man 

återger en intervju ska det vara på ett sådant sätt att det inte går att misstolka vad 

respondenten har att säga. Därför används citattecken för att återge en exakt formulering av 

vad respondenterna har sagt. 
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6. Resultat 
 

I det här kapitlet presenteras det bearbetade resultatet som svarar på vår frågeställning om hur 

fritidspedagoger reflekterar kring uppdraget att arbeta med IT i fritidshem?  

 

6.1 Aktiviteter 
 

Under denna rubrik redovisas vad respondenterna svarat angående hur de reflekterar kring 

arbetssätt vad gäller läroplanens mål för kunskap i och om digitaliseringen i fritidshemmet. 

 

6.1.1 Normer och värden ideal nu och framtiden 
 

Säker användning av sociala medier 

 
 

Samtliga respondenter tycker att de samtalar med barnen när tillfället ges om vad som är 

lämpligt att göra på nätet. De anser att det är viktigt att ha en kontinuerlig diskussion om 

säkerhet och ansvarsfull kommunikation på nätet. Ingen av samtliga respondenter använder 

sig av sociala medier i skolan eller fritidshemmet. Här ser man likheter mellan de olika 

skolorna att de vill skydda elevernas integritet. Respondent fyra säger: “Jag ser inget behov att 

ha det så för att man måste ju tänka på integriteten och hur man exponerar eleverna på nätet 

då man bara får lägga upp bilder på deras ryggar på, så det fastnar lite grann där då man inte 

kan beskriva verksamheten på ett korrekt sätt med de begränsningarna”. Däremot så har 

respondent två och tre tankar på att börja använda sig av sociala medier i någon form under 

den närmsta tiden. Respondent tre: “Börjar grunna på om eventuellt skapa en blogg och se hur 

kan vi använda oss av IKT för barnen på ett bra sätt. Men vi är inte där idag”.   

 

Ansvarsfull kommunikation på Internet 
 

Något som kan ses just nu på fyra av fem skolor som vi har undersökt är att det finns ett 

förbud av att använda sociala medier, mobiltelefoner, samt alla chattfunktioner i spel, Movie 

star planet, Roblox och Skype eller liknande. Däremot är det tillåtet av använda sig av 

Youtube för att titta på olika klipp eller musikvideos. En av skolorna tillåter användningen av 

mobiltelefoner, Ipad och datorer en dag i veckan som är bestämd och kallas för digitala dagen 
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i deras skola. Då börjar dagen med en halvtimmes diskussion om etik på Internet med 

eleverna. Två av skolorna har avsatt tid för eleverna att använda sig av digitala verktyg som 

iPads och datorer. Respondent fyra och fem har regelbundna diskussioner med eleverna om 

användning av internet. Detta har respondent fyra att säga “Då har jag inlett med ungefär en 

halvtimme diskussioner om nätetik, nätmobbning, vi har även sett mycket musikvideor och då 

har vi kommit in på diskussioner om vad som är lämpligt och vad som inte är lämpligt.” Och 

respondent fem tillägger “att man ska informera dem att man ska bete sig på samma sätt som i 

det vanliga samhället. Det vanliga normer och världen man har, man ska vara snäll och trevlig 

mot varandra man ska uppträda på ett bra sätt det är de viktiga.”  Däremot så säger respondent 

ett att “alla chattfunktionen är förbjudna i spel, Movie Startplanet, Roblox, Skype. Sociala 

medier använder inte barnen alls men vuxna driver en Instagramkontot.” 

 

Hinder som påverkar utvecklingen av digitaliseringen på fritidshemmet. 
 

De flesta respondenter uttrycker osäkerhet om användningen av sociala medier på grund av 

risk att sprida otillåten personlig information om eleverna samt att vi kan med stor majoritet 

se att de flesta av respondenterna har någon form av rädsla för hur man ska exponera barn på 

sociala medier. Dessutom uppkommer ofta personuppgiftslagen som en rädsla för de flesta av 

respondenterna då det känner sig otrygga med vad som är lagligt och olagligt att visa på 

sociala medier. Ibland är det PUL reglerna som förhindrar att exponera barnen i sociala 

medier. Respondent två medger: “Det är tråkigt att inte kunna fota barnen när de har byggt 

upp något på fritids för att man är rädd om att exponera barnen på ett otillåtet sätt i sociala 

medier med tanke på vad PUL-lagen säger.” Genom att de känner en rädsla för PUL lagen gör 

det att respondenterna inte vågar exponera bilder på internet av eleverna. Vilket gör att de 

känner sig att det inte kan visa upp verksamheten för vårdnadshavare på det sättet de vill. 

Respondent fyra: “man måste ju tänka på integriteten och hur man exponerar eleverna på 

nätet då man bara får lägga upp bilder på deras ryggar”.  Däremot är alla respondenter inte 

oroliga, det framkommer av respondent tre att hen har varken oro eller rädsla att hantera 

personuppgifter via sociala medier.   

.  
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6.1.2 Skapande och estetiska uttrycksformer ideal nu och framtiden 

 

Digitala verktyg som används på fritidshemmet 

 

Två av fem respondenter medger att i deras verksamhet har de använt sig av programmering, 

medan en av skolorna medger att använder sig av mer avancerad programmering i form av 

kodning . Något som respondent fyra säger ”Jag har visat vad det finns för sidor och låtit alla 

fått prova att koda och programmera”. Även så framför respondent ett att de också använder 

sig av programmering fast i en enklare variant då de använder sig utav Blue-bots och andra 

simplare former av programmering. När det gäller bildredigering har två av fem respondenter 

medgett att de använt av någon form av bildredigeringsprogram till exempel Pixlr som är ett 

bildredigeringsprogram som används på nätet och i appar. Det är något som respondent fyra 

också använder sig av och har utsatt en dag som han kallar för skapande dagen.  

Respondent ett säger: “vi har mest gjort filmer med padder, på datorer bildredigerings 

program/pyssel”.   

 

Två av respondenterna, tre och fem medger att de inte använder sig utav någon form av 

bildredigering medan  två inte ger någon kommentar om att den använder sig av 

redigeringsprogram eller inte.  Respondent fem uttrycker dig att ”Ingenting idag men det finns 

ju mycket man kan göra” detta kan vi se att det är olika på arbetsplatserna då respondent fem 

framför att de inte har tillgång till ipads eller datorer på deras fritidshem. 

 

Behov att fortbildning inom estetiska uttryck 
 

Majoriteten av respondenterna uttrycker viljan att få mer kunskap för att kunna utveckla 

arbetet med estetiska uttryck på fritidshemmet där de arbetar,  men på olika sätt där två av 

respondenterna även vill arbeta mer med bild i första hand. Respondent fem menar att det är 

bra att arbeta med estetiska uttryck och hon säger: ”Till exempel de som tycker det är jobbigt 

att sitta och färglägga med penna och papper då kanske man kan använda sig utav det istället 

för att måla bilder på surfplattor.” 

 

Respondent fyra kan tänka sig arbeta med digitala verktyg men då mer inom film. Detta är 

något som respondent fyra framför “Det jag skulle vilja utveckla de är med film men jag 

tycker då att springa runt med en platta är lite otympligt och de blir väldigt lätt skakigt och så 
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man skulle behöva en liten och kompakt kamera med lång video tid och stort batteri.”  

Dessutom har respondent ett uttryck sig “Instagramkontot kan vara något som barnen kan 

driva i framtiden” men behöver mer tips och råd från IT-kunniga personer och respondent två 

medger att “arbetslaget är positiv inställda till att använda digitala verktyg men behöver 

utbildning för att som ge tips och råd om hur man hanterar dessa medier.”  

 

 

6.1.3 Behov av generell fortbildning 
 

Personalens behov utav fortbildning 
 

Majoriteten av respondenterna medger att de behöver en fortbildning och ett likartat 

förhållningssätt till digitaliseringen i arbetslaget. De behöver mer kunskap om ämnet och tips 

för att veta hur och vad de ska lära ut till barnen. Vissa respondenter medger att de skulle vilja 

lära barnen att vara mer källkritiska när de inhämtar information från nätet. Det är något som 

framgår av respondenterna ett, två, tre och fem som menar att de vill ha mer utbildning och 

mer resurser i form av Ipads och datorer. Respondent tre hävdar att “Det är som jag nämnde 

då om fortbildningsdagen som jag tror mycket på. Sedan är det så att vi behöver en gemensam 

kunskap på skolan” Någonting som respondent ett tar upp är “Man behöver utbildning i 

ämnet digitaliseringen och hur man lär ut till barnen, konkreta tips på förståeligt sätt för 

barnen.” vilket också respondent fem uttrycker att “lite fortbildning vad man kan göra även 

om jag har lite kunskap men vill ha mer tips och ideér på vad man kan göra och vilka appar 

som finns” Något som de anser är viktigt för dem att utveckla sig själva inom samt kunskapen 

att kunna lära ut. Däremot menar respondent fyra att hen inte behöver utbildning och hävdar 

sig på det här viset att “sedan får man hänga med mycket själv också genom att se på Youtube 

med ny musik och andra videos. Så utbildning anser jag att de inte behövs så mycket, man 

sätter sig in i sakerna och tar del av allt material som finns.“ Med en sammanfattning kan man 

se att de flesta behöver tips och idéer för att utveckla sig men även att man berikar sig själv på 

kunskap och användning av digitalisering.  

 

Behov av tillgång till säkra och lärorika appar och lärresurser. 
 

När vi frågade respondenterna om hur de använder sig av säkra och lärorika appar och 

lärarresurser hör vi från fyra av fem respondenter att det finns en oro över användandet av 
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mobiltelefoner eller andra digitala verktyg i skolan. Majoriteten respondenter känner inte 

alltid att de har kontroll medan en av respondenterna tycker att de måste låta eleverna få 

använda sig av appar och inte vara rädda för att använda sig utav digitala verktyg. Dock så är 

det inte i så mycket lärande syfte utan mer för nöjes skull.   

 

Respondent ett menar att hen “skulle inte vilja släppa ut barnen under hela verksamheten med 

sina egna mobiltelefonen. Man behöver kontroll över vad man har för begränsningar”.Vilket 

visar en negativ sida av användandet av digitala verktyg. Medan respondent tre och fem 

menar att de använder digitala verktygen mer till nöje och inte så mycket till undervisning då 

respondent tre uttrycker sig och säger så här. “De lånar även paddor en gång i veckan nu i 45 

min då är de spel eller titta på youtube och där får de se på melodifestivalen och då är vi där 

och kollar hela tiden.” Det gör även respondent fem “På vår datadag så är de tillåtet att 

använda sig av egna mobiler och surfplattor så får de ta med sig de och spela spel och sitter 

tillsammans och tittar.” Det framkommer även från respondent fem att de inte har haft tillgång 

till digitala resurser vilket gör att det blir svårt att använda sig utav digitala verktyg ur 

undervisningssyfte. “Vi har ju haft 8 datorer på 40 elever det har inte funnits tillfälle att 

använda oss av det utan har fokuserat på annat men ska bli kul nu när vi får paddor och 

försöka arbeta mer med det.” Något som enligt läroplanen ska kunna utföras och tillämpas i 

fritidshemmet.  

 

7. Resultatdiskussion 
 

Användningen av digitala verktyg i det svenska hemmet blir allt vanligare enligt IIS statistik 

som vi nämnde innan. Fleischer & Kvarnsell (2015) medger att det är viktigt att skolan lever 

upp till samhällsförändringarna. Skolan ligger idag efter i den digitala utvecklingen och 

skolan  måste  hänga med i den nya digitala utvecklingen för att kunna nå till eleverna med 

tanke på att prognoser visar att digitaliseringen kommer att öka mer och mer.  Det ser vi även 

i vår studie att majoriteten av fritidshem (4/5) medger att de har IKT- förbud för att de  inte 

vet hur de ska hantera användningen av digitala medier med barnen. Edvarsson, Godhe & 

Magnusson (2015) menar att det är skolans uppdrag att utbilda elever i digitaliseringen och 

det står även i Läroplanen. Majoriteten säger även att de har behov av lärresurser i form av 

pedagogiska appar och program. När frågan om hur de använder sig av digitala verktyg på 

fritids ser vi att majoriteten av skolorna använder sig inte av programmering utan endas två av 



 

25 

 

fem skolor gör det. Men enligt forskning som Monsén (2017) tar upp visar att genom spel 

ökar elevernas motivation i lärandet.  

 

Däremot angående arbetet under normer och värden uttrycker majoriteten av respondenterna 

rädsla och oro över hur de själva ska hantera digitala och sociala medier på ett ansvarsfullt 

sätt för att inte sprida personuppgifter från eleverna på ett felaktigt sätt. När det gäller 

fortbildning ser vi att fyra av fem uttrycker behov av mer utbildning för att arbeta med 

digitalisering i sin helhet, där menar vi om hur läraren ska undervisa barnen att hantera 

digitala verktyg för kommunikation och även för det digitala skapande. Monsén (2017) 

medger att eleven får motivation till lärande via digitala verktyg, spel och estetiska uttryck. I 

Fritidshemmets kommentarmaterial till läroplanens fjärde del (Skolverket, 2016a) står det i 

dokumentet att elever ska få möjlighet att kunna använda sig av digitalisering för att beskriva 

och dokumentera genom bilder och filmer. Det framkommer i vår studie att det finns vilja och 

hopp från respondenterna att arbeta med det digitala skapandet med eleverna inom framtiden.  

 

Vi kan även se att det finns en indikation i våra resultat som är att samtliga fritidspedagoger 

arbetar med åtanke till normer och världen när det gäller att samtala med eleverna om 

kommunikation och säkerhet på nätet. Skolan ska enligt Skolverket ge eleverna möjlighet att 

utveckla sin förmåga att kritisk granska information, fakta och förhållande samt att inse 

konsekvenserna av olika alternativ (Lgr 11). Det vill säga hur man tolkar och tar in olika 

informationsflöden och hur man granskar källkritik genom att samtala med eleverna så att de 

hänger med i samhällets digitala utveckling. Det tar även Mosén (2017) upp att om eleven 

inte förstår på vad informationsflödet uppger så är du inte redo att vara en del av samhällslivet 

på det sättet som förväntas. Löfving (2012) menar också att det numera krävs att vara mer 

observant och kunna väga in information med tanke på det stora informationsflöde som 

internetanvändaren får möta på internet. Respondenterna är öppna till att samtala med barnen 

om säker och ansvarsfull kommunikation. Det är även något som Skolverket tar upp i en 

rapport från 2011 att skolan ska förebygga mobbning, kränkning och diskriminering. Med 

tanke på vad som skrivs i en rapport från Friends (2017) ser vi att mobbning och kränkningar 

sägs har ökat i sociala medier och detta bör skolan uppmärksamma. Samtliga respondenter 

anser sig behöva mer utbildning inom ämnet, det fick även Thunman & Petersson (2003) fram 

i sin studie att det finns problem med resurser i form av plan och strategi för att ge lärarna 

kompetens, detta bekräftar även Ahlberg i en intervju där Fridolin tycker att fokusen ska ligga 

på lärarkompetens och lärresurser.  Mustafina (2016) hävdar är att lämplig utbildning behövs 
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inom IKT för lärarna.När vi intervjuade respondenterna ser vi att alla inte har tillgång idag till 

ipads och att det finns ett stort behov av utbildning för att uppnå målen som krävs. Petersen 

(2014) menar att krav på lärarna är mycket högre nu och att anledningen till att IKT är 

framgångsrikt i vissa skolor är att de får hjälp och stöd från ledningen i form av engagemang 

och tekniska resurser. I Skolverkets mål i Lgr 11 angående digitalisering inom språk och 

kommunikation, skapande, estetiska uttrycksformer samt natur och samhälle kan vi se på 

svaren vi fick från respondenterna vi intervjuade att de har svårt att uppfylla alla krav som 

Skolverket ställer. Vi kan inte visa en generell problematisering av hur det ser ut i resten av 

Sverige, då vi skulle behöva göra en mycket större undersökning för att analysera det. 

 

 

8. Metoddiskussion   
 

Vi anser att den valda metoden har gett resultat på vår frågeställning och med detta uppnår vi 

vårt syfte. Eftersom vi bygger vår frågeställning genom uppfattningar och erfarenheter av 

fritidslärare hade inte en kvantitativ studie kunnat gett en personlig datainsamling lika 

utförligt som till exempel en enkätundersökning skulle gett (Bryman, 2008). Något som vi 

hade kunnat förutse är att ha fler alternativfrågor till respondenterna, detta för att vara mer 

förberedda i det fallet respondenten inte alls arbetade med digitaliseringen. Detta för att vi tog 

för givet att alla arbetar med digitala verktyg i fritidshemmet och hade inga alternativ i det 

fallet. I visa fall behövde vi inte följa vårt frågeschema därför att respondenten redan hade 

svarat på den frågan tidigare. Under några av intervjutillfällena blev vi avbrutna av att någon 

annan personal kom in i rummet, vilket gjorde att vi kom av oss och hade svårt att fokusera 

tillbaka i inspelningen av intervjun. Hade vi under tillfället suttit i ett rum där inte någon 

annan person rörde sig hade detta kunnat undvikas. I vår undersökning framgår svar från fem 

olika respondenter från fem olika skolor i två olika kommuner, hade vi fått svar på vår 

intervjuförfrågan från flera respondenter hade vår datainsamling varit mycker bredare och 

rikare. Med tanke på att vi båda har arbetat som fritidspedagoger har det varit svårt att inte ha 

förutfattade meningar angående temat vi undersöker. Vi har dock försökt att vara objektiva i 

vårt skrivande, vi har låtit författarnas röst komma fram i vår text. Vi har även belyst vad 

forskningen säger om vårt ämne. Vi har också utfört intervjufrågor som inte är 

ledande.Bryman (2008) menar att när man ställer ledande frågor till respondenten kan det 

vara väldigt svårt att få ett neutralt svar. Det kan också leda till att respondenten får en 

obehaglig känsla för frågan och känner sig tvingad till att svara på ett visst sätt. Därför valde 
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vi att inte ställa några ledande frågor och på grund av att vi inte har använt oss av ledande 

frågor har respondenterna svarat på frågorna vi har ställt på ett sådant sätt de tycker speglar 

deras verksamhet (Ibid).  

 

9. Slutsats 
 

Med tanke på vad litteraturen, forskningen och styrdokumenten säger att skolan ska jobba 

med när det gäller digitaliseringen kan vi dra slutsatsen att när studien gjordes brast 

kompetensen  hos fritidslärarna som ingick i studien. Skolan är utrustad i mestadels men det 

saknas lärresurser som kan stödja lärandet. I den största delen av vårt resultat ser vi oro och 

förtvivlan från fritidslärarna att använda sig fritt av någon form av sociala medier inom 

undervisningen. För att fritidslärarna ska kunna nå målen som skolverket säger i läroplanen 

när det gäller digitaliseringen måste det finnas någon form av utbildning som stöttar lärarna i 

deras arbete med digitala verktyg i kommunikation och skapande. Genom vår studie kan vi 

uppleva att fritidslärarna är öppna för nya ideer och tankar inför digitaliseringen och hoppas 

på fortbildning.  

 

10. Avslutande reflektion för vidare forskning 
 

Efter denna studie har vi kommit fram till att vi står inför en uppstart i ett nytt sätt att arbeta i 

fritidshemmet. Därför anser vi att det behövs mer forskning inom digitala resurser. Med detta 

menas digitala verktyg och lärresurser som fritidslärare kan använda sig av i sin verksamhet. 

Eftersom digitalisering är aktuellt anser vi att det är en väsentlig uppgift att ta reda på.  

 

Det skulle ha varit intressant att koppla vår tidigare studie till detta arbete som handlade om 

vilka strategier har IT-ansvariga i kommunen för utvecklingen av digitaliseringen. Men vi ser 

att detta kan vara en bra frågeställning till vidare forskning.   
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12. Bilaga 
 

Bilaga 1-Missiv 
 

Hej! Vi är två studenter som gör ett examensarbete våra namn är Caroline Börjesson och 

Natalia Lundkvist. Vi skulle vilja göra en intervju med dig för att ta reda på hur ni arbetar 

med digitalisering på ert fritidshem. Vi vill gärna boka en tid med dig inom någon vecka om 

det går bra för dig. Intervjun är frivillig, och kommer att vara anonym i examensarbetet. Svara 

gärna på detta mejl om du vill tacka ja till intervjun. Vid intervjutillfället kommer en av oss 

att utföra intervjun vid tid och plats som passar dig bäst.  

  

Vår undersökningsfråga ska handla om hur reflekterar lärare i fritidshem kring arbetssätt 

vad gäller läroplanens mål för kunskap i och om digitalisering. Innan vår träff skulle vi 

gärna vilja att du ser på intervjufrågorna.  

  

Intervjuguide: Intervjufrågor är följande och vi kommer eventuellt att ställa bakgrundsfrågor 

samt följdfrågor vid intervjutillfället.  

  

Bakgrundsfrågor 

  

1. När tog du examen? 

2. Hur länge har du arbetat i fritidshemmet?  

  

  

Mål 1: Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang. 

 

● Hur arbetar du arbeta med att lära barnen om säker användning av internet?  

 

● Hur skulle du vilja arbeta med säker användning av internet? Vad behöver du för att 

uppnå detta mål i form av resurser eller utbildning? 

 

● Hur hanterar du sociala medier om barnen använder det på fritids?  
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● Hur skulle du vilja arbeta med sociala medier på fritids? Vad behöver du för att uppnå 

detta mål i form av resurser eller utbildning? 

 

Mål 2: Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck. 

 

● Hur använder du det av digitala verktyg i estetiska uttryck?  

 

● Hur skulle du kunna tänka dig använda det?  

 

● Vad skulle du behöva för att nå detta mål? 

 

● Hur ser ni på användandet av surfplattor och smartphones under fritidstiden för 

användning av estetiska uttryck?   

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

Natalia Lundkvist och Caroline Börjesson. 
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