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Sammanfattning 

Syftet med arbetet var att ta reda på hur yrkesverksam fritidspersonal säger sig arbeta med IKT och 

hur de ser IKT som en resurs för elevernas kunskapsutveckling. Vi valde att ta reda på hur 

fritidspersonal integrerar IKT i sin fritidshemsverksamhet samt hur de anpassar aktiviteterna så att 

IKT-integreringen skapar en pedagogisk och anpassningsbar lärandemiljö för elevernas 

kunskapsutveckling. Vår valda datainsamlingsmetod är kvalitativa intervjuer där vi tematiskt 

analyserar transkriberingarna från de genomförda intervjuerna. Studiens resultat visar att 

fritidspersonal arbetar med IKT på flera nivåer genom att anpassa integreringen, t ex. genom att 

använda digitala verktyg som ett komplement i aktiviteter, för fritidshemsverksamhet genom att 

bejaka elevernas intressen och hitta olika kunskapsutvecklingsmöjligheter genom användningen av 

digitala resurser. Vidare handlar det om hur fritidspersonalen väljer att arbeta med multimodalitet, 

kreativitet, skapande och lärande med eleverna. Som slutsats kan vi konstatera att elevernas lärande 

och kunskapsutveckling bejakas med goda utvecklingsmöjligheter på flera fritidshem, dock inte utan 

problem som kan uppstå och måste lösas. 

Nyckelord 
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Förord 

Detta forskningsarbete är framställd av Linnea Backe och Elias Lasso. Linnea och Elias studerade på 

grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och skrev detta som sitt 

kandidatexamensarbete under våren 2018. Under deras utbildning har de bl.a. tagit del av flera 

fritidshemspedagogiska arbetsmetoder och lärosätt genom universitetet och den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU), samt genom att studera ämnesdidaktik i ett praktiskt-estetiskt ämne som musik 

eller bild och form. Linnea och Elias vill tacka alla deltagare, informanter, respondenter, lärare och 

kontaktpersoner som har varit med i denna studie. Vidare vill Linnea och Elias tacka alla restauranger, 

klädesbutiker, mataffärer, Gunnars Bageri, Svea Matbutik, Turqans Livs, Abu Nassers kiosk, 

städerskor, konduktörer, butiksbiträde, telefonsäljare, lokalvårdare, fastighetsskötare, kaféet som vi 

köpte alla våra kaffe ifrån varje dag, de härliga munktröjorna som vi tar på oss varje dag när det var 

kallt hemma under studietiden, datorerna som ibland fungerade, de mörka och bittra chokladbitarna 

som gav oss energi att sitta framför skärmen och skriva, det goda brunnsvattnet som finns runt våra 

bostäder och som stillade vår törst, den harmoniska och fantastiska studiemiljön på Karolinska 

Institutet och Södertörns högskola, gymmet som vi tränar på och som motiverade oss att fortsätta med 

arbetet, alla pizzerior vi åt på, överlevare, konsulter, chefer, rektorer, sjuksköterskor, monster, häxor, 

trollkarlar, borgmästare, envälden, anstalter, räddningstjänsten, anti-rasister, fredsbejakare, 

våldsförebyggare, målare, byggare, Ernst, Ingvar Olsson Sjödin, Greta Bodil Martinsson von Artung, 

Svenska IT Förespråkarna (SIF), samt våra kära familjer och vänner för deras medverkan och stöd 

under studiens gång. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Arbetet med den här uppsatsen har delats upp mellan Linnea och Elias. Båda har varit lika delaktiga i 

samtliga delar. 
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Inledning 

I dagens samhälle har teknik och digitalisering en stor plats och berör många människor. Varje dag 

använder vi digitala verktyg på olika sätt och teknikutvecklingen och digitaliseringen har fått en större 

betydelse i samhället. Enligt Riksdagen (2016) bidrar det till att den digitala kompetensen hos eleverna 

måste utvecklas och stärkas för att tillgodose samhället i framtiden med medborgare som integrerar i 

en ständig skiftande omgivning. Vårt arbete utgår från olika regelverk och statliga skoldokument samt 

baseras på och inspireras av teorier som vi skriver utifrån Säljö och Vygotskij. 

År 2017 tog Regeringen (2017) ett beslut om att den digitala kompetensen hos elevernas ska stärkas 

genom att det uppmärksammas i läroplanen. Den digitala utvecklingen ställer större krav på att 

eleverna har god digital kompetens efter deras utbildning i grundskolan, oavsett vilken skola eleverna 

går på eller lärare eleverna har så ska alla få samma förutsättningar inom digital kompetensutveckling. 

Regeringen vill ändra skolpersonalens roll i förhållande i hur de undervisar i digital kompetens detta 

genom att stärka de centrala innehållen i läroplanen och ge mer utrymme för användning av IKT i 

undervisningen. Bl.a. ställs större krav på att eleverna arbetar med digitala texter, medier, verktyg och 

kommunikationsmedel i skolan och i fritidshemmet (Regeringen, 2017).  

Enligt Skolverket (2017b) är IKT ett samlat begrepp för digitala pedagogiska verktyg som används i 

undervisningen. IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknologi eller 

informations- och kommunikationsteknik och blir information and communications technology, ICT, 

på engelska. I vardagsbruk och talspråk används begreppet IT men när man diskuterar IT i skolan så 

talar man oftast om IKT som ett samlat begrepp för alla digitala verktyg och hjälpmedel som används 

på ett pedagogiskt sätt i undervisningen. 

Enligt Skolverket (2017b) innebär digital kompetens hur man använder digitala verktyg på rätt sätt i 

rätt miljö vid rätt tillfälle och hur bra man följer och anpassar sig efter den digitala utvecklingen. 

Vidare nämns att man ska ha kunskap i hur man söker information och fakta, kommunicerar, skapar 

och integrerar digitalt, förstå vad digitaliseringen innebär för människan och samhället, och vilka 

risker och möjligheter som digitaliseringen medför. Sist handlar digital kompetens om att i god mån 

vara motiverad att delta i utvecklingen som sker. 

Digital kompetensutvecklingen hos eleverna i fritidshemmet handlar mycket om att förstå syftet och 

användningen av digitala verktyg och medier i olika aktiviteter som eleverna utför (Skolverket, 

2017a). Informationsflödet fungerar på ett annorlunda sätt idag, och med den ökade digitaliseringen så 

blir det ännu viktigare att man skolas inom olika digitala områden för att förstå och kunna använda 

alla medel som finns tillgängliga för att utveckla samhället (Skolverket, 2017b). Efter det som nämns 

av Skolverket så tycker vi att behovet av digital kompetens hos eleverna är en viktig fråga i en 

omvärld som är under ständig utveckling.  

Skolan ska se till att lärarna och undervisningen håller sig till läroplanen på bästa möjliga sätt. Trots 

att läroplanen innehåller syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för olika mål så har inte 

fritidshemmet några kunskapskrav, men i centrala innehållet benämns utveckling av digital kompetens 

hos eleverna (Skolverket, 2017b). Detta skulle fritidspersonalen kunna ta vara på och använda till sin 

fördel genom att ha fria händer när de arbetar med IKT under fritidshemsverksamhet. Vidare skriver 
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Skolverket (2017b) att oavsett vilken typ av skolverksamhet som existerar, om det är ett fritidshem 

eller den vanliga skolan, så ska varje del ha i uppdrag att ge eleverna rätt till att utveckla digital 

kompetens. Det handlar om att alla verksamheter arbetar som en helhet och har ett gemensamt 

uppdrag (Skolverket, 2017b). 

Enligt Skolverket (2017a) ska fritidshemmet erbjuda eleverna en meningsfull fritid där de kan utöva 

sina intressen. Fritidspersonalen ska se till att vägleda, undervisa och hjälpa eleverna att hitta syfte i 

det de gör och utveckla kunskap genom lekaktiviteterna som fritidshemmet erbjuder. I läroplanens 

kapitel om fritidshemmet står det att undervisningen i verksamheten ska främja elevernas fantasi, 

skapande, kreativitet och förmåga att samarbeta och samspela med varandra genom olika lekaktiviteter 

som bl.a. innehåller praktiska inslag av skapande och utforskande, och detta kan fritidspersonalen 

vidareutveckla med hjälp av IKT (Skolverket, 2017b). 

Som tidigare nämnts är digital kompetens och kunskapsutveckling viktiga delar att arbeta med. 

Eleverna i skolan ska kunna få möjligheten att utvecklas utifrån de krav som ställs av Riksdagen, 

Regeringen och Skolverket. Att arbeta med IKT och digitala verktyg på samma sätt som traditionella 

medel är viktigt för att inte hindra elevernas kunskapsutveckling eller undervisningen på något sätt. På 

fritidshemmet är lärande genom lek och att ta vara på stunden det som verksamheten bl.a. grundar sig 

på. Genom att låta eleverna bestämma över vad de vill göra så är fritidspersonalens uppgift att bl.a. 

erbjuda eleverna meningsfulla aktiviteter där deras intresse bejakas. Fritidspersonalens roll inkluderar 

bl.a. att använda olika digitala medel på ett pedagogiskt sätt under aktiviteterna i fritidshemmet. Dock 

finns det krav som framgår i läroplanen och som måste följas (Skolverket, 2017a), men vem säger att 

undervisande lärare inte har flera olika möjligheter och metoder att göra det på? 
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Tidigare forskning 

I denna del kommer vi att presentera tidigare forskning som vi har sökt fram via olika databaser och 

bibliotek. Vi har sökt studier som handlar om IKT i fritidshemmet. Begrepp och sökord som har 

använts är bl.a. IKT, ICT, after-school, school-age educare, primary school, leisure-time center, 

surfplatta, IT, digitala verktyg, digitala medier, sociala medier i skolan, elementary school och En-till-

En-skola. Vår sökning resulterade i ca 850 olika forskningsartiklar som behandlar IKT i 

skolverksamheten, men väldigt få som gick direkt in på hur IKT används i fritidshemsverksamheten. 

Dock fanns det artiklar som berörde elevernas användning av IKT utanför skolan och under deras 

fritid. Vi valde att genomgripande granska 34 vetenskapligt granskade forskningsartiklar och utifrån 

dem valde vi tio artiklar som först och främst berör låg- och mellanstadiet, elevernas praktiska arbete 

med IKT, elevernas digitala fritidssysslor samt anknytning mellan IKT i och utanför skolan som var av 

intresse och relevans för vår studie. 

Elevernas användning av digitala verktyg 

Konsgården och Krumsvik (2016) har gjort en studie i Norge där de undersökt elevernas användning 

av surfplattor. De har undersökt hur eleverna blir mer engagerade i sina arbeten gällande planering, 

genomförande och bedömning med hjälp av surfplattor. Med intervjuer, undersökningar samt 

observationer undersökte de fyra klasser på en grundskola och två klasser på två olika gymnasieskolor, 

14 lärare och 134 elever deltog i undersökningen. Deras studie visade att användningen av surf- och 

lärplattor hade en viss påverkan på elevernas lärprocesser. När surfplattor används i undervisningen 

ökar möjligheterna till att samla in lärmaterial då man kan får tillgång till internet också. 

Möjligheterna till att kunna samla in material från flera olika källor gör det lättare att uppnå målen som 

finns (Konsgården & Krumsvik, 2016).  

Bjørgen och Nygrens (2010) forskningsstudie lyfter fram relationen mellan unga elevers digitala 

aktiviteter i skolan och under fritiden. Kortfattat visar deras resultat att det existerar skillnader och 

likheter när eleverna använder IKT i och utanför skolan. De fokuserade på fyra aktiviteter som berörde 

digital interaktion i elevernas vardag: dator- eller mobilspel, användning av digitala tjänster, medier 

och dokument utan att bearbeta det, digital kommunikation via bl.a. sociala tjänster och e-post, och 

skapande av digitalt innehåll (Bjørgen & Nygren, 2010). Vidare förtydligar de att deras studie inte 

handlar om att mäta elevernas digitala kompetens, utan att finna olika användningsområden som är 

baserade på sociokulturella och praktiska förståelser för digitala kompetenser (Bjørgen & Nygren, 

2010). Utanför skolan, dvs. under elevernas fritid så var dator- och mobilspel och användning av 

digitala tjänster som att lyssna, läsa och titta på material genom olika digitala kommunikationsmedel, 

det som eleverna spenderade mest tid på. I skolan arbetade eleverna mest med att skapa och bearbeta 

material och ta del av redan bearbetat material som finns tillgängligt digitalt än att spela spel och 

kommunicera (Bjørgen & Nygren, 2010). 

Kunskapsutveckling och lärande genom digitala spel 

Kings (2015) studie handlar om lärande via digitala spel. Hon fokuserar på hur datorspel kan fungera 

som ett verktyg för lärande i klassrummet men även under elevernas fritid. Hennes studie omfattar 

elever i tonåren och utgångspunkten ligger i en specifik spelgenre, MMORPG, som har blivit populär 
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bland skolelever över hela världen att utöva under deras fritid, dock ligger hennes intresse inte att 

införa datorspel i klassrummet, utan att skapa en lärmiljö i elevernas fritid (King, 2015). MMORPG 

står för engelskans Massive multiplayer online role-playing game och handlar kortfattat om att 

interagera användaren i olika digitala spelaktiviteter (King, 2015). Detta menar King (2015) kan 

jämföras med en digital sandlåda där användarna har total frihet att utöva sina intressen och inkluderar 

t ex. att eleverna får ta del av olika diskussionsgrupper, skapa och bidra med eget material, hjälpa 

andra användare, bidra till att utveckla spelet och skapa och underhålla wiki-sidor (Kind, 2015). 

Wikipedia är en sorts wiki-sida eller encyklopedi där användare bidrar med egenformulerad 

information om olika ämnen. Som slutsats menar King (2015) att det är viktigt att eleverna förstår 

värdet av sitt lärande genom datorspel. Det har visat sig att eleverna ser skolan som en auktoritet och 

att digitala spel inte har någon betydelse för deras kunskapsutveckling. Här är det viktigt för lärare att 

förstå elevernas digitala aktiviteter för att kunna kommunicera, förstå och utveckla elevernas digitala 

kompetens via deras intressen (King, 2015). King (2015) avslutar med att lyfta fram att lärare inte 

behöver bli experter på digitala spel, men att kunna använda elevernas spelintressen på ett strategiskt 

sätt för att möjliggöra kunskapsutveckling med digitala verktyg. 

Lärarnas roll i integreringen av IKT 

Uluyol och Sahins (2016) studie fokuserar på lärarnas roll inom IKT för lärandeändamål. Deras 

geografiska studieområde är Turkiet, där har de har intervjuat över 100 yrkesverksamma lärare från 24 

olika grundskolor. I deras slutsats beskriver de olika faktorer som bidrar till lärarnas motivering att 

integrera IKT i undervisningen och vikten av att skolor har motiverade lärare för att lyckas med 

integreringen av digitala verktyg (Uluyol & Sahins, 2016). För att kunna utbilda en ny generation av 

elever och lärare som använder IKT i deras studier och arbete så bör regeringen granska lärarnas 

digitala kompetens för att tillgodose deras färdigheter så att man kan utbilda elever som kan tänka 

kritiskt, kreativt samt produktivt i framtiden (Uluyol & Sahins, 2016). Vidare menar forskarna att IKT 

som ett självständigt verktyg inte kan fungera av sig själv utan pedagogisk handledning i klassrummet. 

Det skulle innebära att undervisningen brister och hämmar elevernas digitala kompetensutveckling 

och deras intåg in i den digitala infrastrukturen som finns i dagens samhälle (Uluyol & Sahins, 2016). 

I en annan studie som gjorts undersökte Štípek, Rambousek och Procházka (2013) både elevers och 

lärares IKT-kompetens. 1183 skolor undersöktes i Tjeckien där lärare i IKT-ämnen arbetade och totalt 

deltog 2507 elever i undersökningen. Lärarna fick svara på ett frågeformulär som handlade om IKT. 

Resultaten visade att användningen av IKT hade ökat, särskilt i de ämnena som IKT i vanliga fall inte 

integreras i, vilket visade sig vara positivt då det ytterligare utvecklade den digitala kompetensen hos 

eleverna och lärarna. Det var inte förrän eleverna började gymnasiet som det ansågs vara viktigt att ha 

en bred digital kompetens. Ofta sköts avancerad IKT-användning därför upp tills eleverna började 

gymnasiet (Štípek m.fl., 2013). Studien visade även att en hel del av de deltagande lärarna var 

medvetna kring sina kompetensbrister och vissa ansåg att deras IKT-färdigheter inte var tillräckligt bra 

för att kunna använda IKT inom ämnen som kräver digital kompetens. IKT-kompetensen hos lärarna 

visade sig gå från nybörjarnivå där de endast kunde det grundläggande inom IKT till att vara IKT-

experter och kunna arbeta med mer avancerad IKT. Detta påverkade inte bara hur undervisningen såg 

ut, det påverkade även lärarnas motivation till att vilja vidareutveckla sina digitala kompetenser 

(Štípek m.fl., 2013). 
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Digital litteracitet i undervisningen och lärarnas pedagogiska arbete 

Gormley och McDermott (2013) talar för att integrera digital litteracitet i fritidsprogram utanför 

skolan. Digital litteractitet handlar om att ta tillvara individens erfarenhet, kompetens och kunskap för 

att använda dagens informations- och kommunikationsteknologi i olika syften som främjar lärande och 

språk (Gormley & McDermott, 2013). Eleverna använder ett språk för att använda tillgänglig material 

som finns på internet. Detta kan ske via digitala verktyg som datorer, surfplattor och smartphones 

(Gormley & McDermott, 2013). Gormley och McDermott (2013) fokuserade på 12 utbildade lärare i 

USA som medverkade i ett fritidsprogram under sex veckor. Fokus låg på att undersöka hur de 

integrerar IKT i sin planering, undervisning och elevernas lärande. Ett exempel handlade om hur en 

språklärare arbetade utifrån en typisk struktur för en digital lektion. Lektionen började med att låta 

eleverna besvara ett digitalt frågeformulär om det de arbetat med under förgående lektion. Efter det 

spelade eleverna in sagor och berättelser via ett ljudinspelningsprogram. Vidare skapade eleverna 

serietidningar som förknippades med berättelserna, och sista uppgiften var att söka på internet efter 

information och fakta för att skapa någon form av en presentation, vilket bidrog till att eleverna 

arbetade multimodalt (Gormley & McDermott, 2013). Gormley och McDermott (2013) kommer fram 

till att när lärare använde digital litteracitet under fritidsprogrammet så utvecklade det bl.a. elevernas 

läs- och skrivförståelse och kreativa förmågor. De visade även hur lärare kan integrera IKT i sina egna 

lektioner och hur det även hjälpte elever med läs- och skrivsvårigheter, detta genom att byta ut 

traditionella undervisningsmetoder mot pedagogiska digitala verktyg (Gormley & McDermott, 2013). 

Bland många forskningsstudier som handlar om barns interaktion med IKT så fokuserar Beauchamps 

(2011) forskning på grundskollärarnas syn på IKT i en pedagogisk kontext i klassrummet. Genom att 

intervjua flera lärare har Beauchamp samlat ihop olika perspektiv och sammanställt några punkter som 

majoriteten av lärarna höll med om, bl.a. att läraren ska vara aktivt involverad när eleverna använder 

IKT genom att diskutera och lösa problem som kan uppkomma, använda IKT för praktiskt-estetiska 

aktiviteter, IKT-interaktion mellan vuxna och barn, se behovet av varje individ, och interagera med 

varje elev med hänsyn till deras kunskapsnivå (Beauchamp, 2011). Vidare förklarar Beauchamp 

(2011) varför IKT inte kan fungera av sig själv, utan ska användas som en mediering mellan lärare och 

elev för att åstadkomma något syfte i undervisningen. Lärarna i hans intervjuer tenderade att använda 

IKT utanför undervisningen för att skapa lämpliga och effektiva planeringar, och dokumentera och 

följa upp utvärderingar av sitt arbete. Vidare fick varje lärare använda digitala verktyg som passade 

bra med just deras lektionsupplägg och ämnet samt bidrog till bättre pedagogiska 

kunskapsutvecklingsmöjligheter hos eleverna (Beauchamp, 2011). 

von Schantz Lundgren och Lundgrens (2011) artikel är baserad på en fallstudie där lärare får dela med 

sig av hur deras undervisning påverkas av att varje elev får en bärbar dator att använda under 

lektionerna. Resultaten av deras studie visar att införandet av dator som hjälpmedel under lektionerna 

skapade nya möjligheter för kunskapsutveckling, kommunikation och skapande, dock med nya 

problemområden som måste åskådliggöras (von Schantz Lundgren & Lundgren, 2011). Fördelarna 

inkluderar t ex. att lektionsplaneringarna kan bli organiserade och presenterade på nya sätt men 

nackdelen är att det medför mer arbete för lärarna att komma in i den nya arbetsprocessen och planera 

utifrån de nya sätten. De kommer fram till att eleverna får bättre motivation till att lära sig och 

klassrummet är inte lika stökig när skolan arbetar i en En-till-En-miljö. En-till-En innebär att varje 

elev har egen dator eller surfplatta som de använder för att arbeta i nära relation till kunskapskällan. I 

en En-till-En-skola får varje elev en egen dator som är uppkopplad till internet och som de får använda 

som lärresurs under lektioner (von Schantz Lundgren & Lundgren, 2011). Lärarens roll går från att 
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undervisa på ett traditionellt sätt till att anpassa sin undervisning och planering och arbeta flexibelt 

med eleverna (von Schantz Lundgren & Lundgren, 2011). 

IKT i undervisningen och lärarnas arbetsuppgifter och kompetenser 

IT och digitalisering har blivit en viktig del av människors vardag och arbetsliv, vilket har medfört 

diskussioner som handlar om hur skolor ska integrera IKT. Ghavifekr m.fl. (2014) menar att intåget av 

IKT har medfört krav på lärare att kunna integrera IKT i sina lektionsupplägg och planeringar och byta 

ut gamla undervisningsmetoder mot digitala verktyg och hjälpmedel. Deras studie handlar om att 

identifiera till vilken nivå yrkesverksamma grundskollärare i Malaysia använder IKT i sin 

undervisning (Ghavifekr m.fl., 2014). Detta skedde med hjälp av 61 lärare från tio olika kommunala 

skolor runt om i landet som deltog i en enkätundersökning. Det Ghavifekr m.fl. (2014) kom fram till 

var att det var vanligare att lärare använde digitala verktyg i sitt planeringsarbete, än i arbetet med 

eleverna. Detta visade att ca 62% av lärarna använde IKT mer i lärarrummet än i undervisningen. Ca 

47% av respondenterna använde inte använde IKT alls i undervisningen. Dock betyder det inte att alla 

lärare förbiser digitala verktyg utan Ghavifekr m.fl. (2014) menar att det finns potential, vilja och 

fortsatt utveckling att integrera IKT i skolorna med hjälp av en relevant utvecklad läroplan som bättre 

tydliggör olika mål för elevernas digitala kompetensutveckling och en politik som för vidare frågan 

om vikten av IKT för lärande och kunskapsutveckling i samhället (Ghavifekr m.fl., 2014). Vidare 

diskuterar Ghavifekr m.fl. (2014) att undervisande lärare inte bara ska vara beredda att använda IKT-

verktyg för elevernas digitala kompetensutveckling, utan även ha en positiv inställning att tillämpa 

användningen av digitala verktyg i sin undervisning (Ghavifekr m.fl., 2014). 

Schibeci m.fl. (2008) undersökte lärarnas kompetens och förtroende för användningen av IKT genom 

ett utvecklingsprojekt som genomfördes på 12 grundskolor i Australien där flera lärare deltog. 

Utvecklingsprojektet gick ut på att utveckla IKT på ett konkret och praktiskt sätt i undervisningen. 

Lärarna gick från att ha grundläggande färdigheter inom IKT till att ha lektioner där fokus var att 

använda sig av IKT-verktyg. Då lärarna fick det stöd som behövdes, ökade deras självförtroende 

gällande användningen av digitala verktyg i undervisningen. Under tiden som projektet pågick började 

även många lärare att implementera nya mjukvaror, som t ex. digitala applikationer och datorprogram, 

och maskinvaror i sina lektioner där IKT användes, dock så var detta inget som alla lärare gjorde, utan 

det varierade från lärare till lärare och vilken skola de arbetade på. När projektet nästan var över så 

reflekterade flera av lärarna över vilka förändringar som undervisningen och lärandet med IKT var i 

behov av. 

Flera av dessa forskningsstudier är några år gamla och utveckling kan ha skett inom området sedan 

dess. Den forskning som vi har hittat handlar en hel del om lärarnas och elevernas digitala kompetens. 

Forskningen berör även hur användningen av surfplattor i undervisningen ser ut och hur det påverkar 

elevernas lärande och kunskapsutveckling. Vidare visar forskningen fördelar med datorspel och det 

som barn gör via diskussionsgrupper på internet under fritiden. Forskningen belyser även vad för syfte 

IKT har i undervisningen, vad skolan och lärare bör tänka på när man integrerar IKT i sin verksamhet, 

digital litteracitet i undervisningen samt olika aspekter som lärare har på IKT i en pedagogisk miljö, 

som t ex. i klassrummet. Den forskning vi har hittat och använt berör i väldigt liten mån hur 

användningen av IKT ser ut i fritidshemmet. Det kan tyda på att IKT i fritidshemmet är ett relativt 

outforskat fenomen i jämförelse med hur IKT används i skolan, det kan även vara så att majoriteten av 

de tidigare forskningsstudierna är utländska och att deras form av fritidshem kanske ser annorlunda ut 

eller inte existerar i den form vi är bekanta med i Sverige. 



8 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie var att intervjua fritidspersonal som arbetar på fritidshem och få en inblick i hur 

de säger sig arbeta och integrera IKT i deras fritidshemsverksamhet. Det är för att generera ny kunskap 

för hur fritidslärare, fritidspedagoger och annan fritidspersonal kan arbeta med IKT i fritidshemmet. 

Med fritidspersonal avser vi personal som arbetar på fritidshem med elever som är mellan 6–12 år 

gamla. I dagsläget saknas relevant forskning som riktar sig specifikt mot fritidshemmet därför är vi 

intresserade av att undersöka ämnet just i den verksamheten och göra ett kunskapsbidrag. Det här är en 

studie som ska väcka intresse och nyfikenhet i hur man skulle kunna arbeta med IKT i fritidshemmet 

och vad verksam fritidspersonal anser att det bidrar till. 

Frågeställningar: 

• Hur beskriver fritidspersonal sitt arbete med IKT i verksamheten? 

• Hur ser fritidspersonal på IKT som en resurs för kunskapsutveckling? 
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Teoretiskt perspektiv 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det sociokulturella perspektivet lägger fokus på människans interaktioner med omvärlden i form av 

kommunikativa processer och det är genom dessa som individen kan utvecklas (Säljö, 2014). Enligt 

Säljö (2014) är det genom interaktionen med andra människor i omvärlden som vi utvecklar kunskap 

och färdigheter. Människans olika sätt att tänka, handla, kommunicera och uppfatta verkligheten 

baseras på det individen har erfarit genom sociala och kulturella upplevelser (Säljö, 2014). Detta 

resulterar i att vår vardag innehåller många situationer och upplevelser som vi måste förstå för att 

kunna leva i ett fungerade samhälle, och genom att samhället förutsätter vissa grundläggande 

kunskaper hos varje individ så måste olika lärprocesser vara under ständig aktivitet hos människan 

(Säljö, 2014). 

Elever i skolan lär sig ny kunskap och får möjligheter att själva utveckla kunskap och skapa nya 

erfarenheter. Detta sker med en eller flera lärare som arbetar för att utveckla elevernas kunskap och 

kompetens. Men för att lärande och kunskapsutveckling ska ske bör varje inblandad individ vara 

medveten om det. Enligt Vygotskij (1999) är medvetandeprocessen psykets huvudsakliga funktion och 

är i ständig rörelse på flera olika nivåer. Han menar att människans tänkande och språk är de mest 

centrala delarna för vårt medvetande och står väldigt nära varandra men inte helt lika. Dessa centrala 

delar utvecklas och kopplas samman under människans tidiga utveckling, dvs. under barndomen 

(Vygotskij, 1999). Vidare lyfter Vygotskij fram ordbetydelsen som handlar om att språk och tänkande 

sker parallellt hos barnet och hur ordbetydelsen utvecklas när barnet kommer i kontakt med föremål i 

omvärlden vilket leder till barnets begreppsutveckling. Kort sagt handlar begreppsutveckling om att 

barnet uppfattar föremål i omgivningen som dem är. Det leder vidare till Vygotskijs teori om 

vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp. Vardagsbegrepp är föremål och saker som barnet kommer 

i kontakt med genom interaktion medan vetenskapliga begrepp innebär teoretiska beskrivningar av 

föremål och händelser (Vygotskij, 1999). Sist leder detta till den proximala utvecklingszonen där 

eleverna ska arbeta med att se samband mellan vetenskapliga begrepp och vardagsbegrepp samtidigt 

som läraren stimulerar och motiverar elevernas tänkande i relation till deras lärande (Vygotskij, 1999). 

Vi tolkar det som att undervisningen i skolan handlar om att sätta vardagsbegrepp i kontrast med 

vetenskapliga begrepp för att eleverna ska utveckla nya kunskaper och erfarenheter. 

Den proximala utvecklingszonen 

I det sociokulturella perspektivet på lärande ingår teorin om den proximala utvecklingszonen (Säljö, 

2014) som Vygostkij myntade för att bl.a. förklara relationen mellan elevernas vardagstankar och 

vetenskapliga tankar samt pedagogens roll i relation till det eleverna arbetar med för att kunna skapa 

nya möjligheter och utmaningar för eleverna. Vygotskij (1999) menar att teorin om den proximala 

utvecklingszonen, även kallad den närmsta utvecklingszonen, visar mellanrummet mellan vad ett barn 

kan lösa självständigt utan hjälp från någon utomstående till att barnet instrueras av en vuxen eller en 

kamrat (Vygotskij, 1999). Det här är en viktig del i fritidshemmet som berör skillnaden mellan 

elevernas självständiga arbete och när de behöver hjälp av vuxna. 
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Definitionen av begreppet ”lärande” 

Begreppet lärande, som Illeris (2007) bygger på utifrån Vygotskijs (1999) och Säljös (2014) 

definitioner, kan användas i många olika sammanhang. Säger man lärande framför folk så kanske de 

börjar tänka på skola, krav, betyg, eller ämnen som de inte gillar eller har svårt för. Andra kanske 

tänker på mer positiva saker såsom utveckling, att leka, kompisar, framtid, att lära sig, erfarenhet och 

att vilja hjälpa varandra. Men som Illeris (2007) menar så kan begreppet lärande ha flera olika 

definitioner. För att definiera lärande krävs att man uppmärksammar fyra olika grundbetydelser. 

Lärande kan definieras som: 

1. Påföljden av en aktivitet eller resultaten av en lärprocess. 

2. De psykiska processerna som sker hos individen som ett resultat av förändring eller utveckling 

i psyket. 

3. Samspelsprocesser som sker mellan människan och artefakter i omgivningen eller samspelet 

med andra individer som skulle kunna skapa förutsättningar för kunskapsutveckling hos oss. 

4. Synonymt med undervisning i vardagen, i och utanför skolverksamheten. 

Vidare tolkar Illeris (2007) att begreppets betydelse har med sammanhanget att göra och kan skifta 

mellan att mena det ena eller det andra, varav det som nämns i punkt 4, dvs att lärande likställts med 

undervisning, är den som är minst meningsfull då den är inte lika lämplig som alla andra möjliga 

definitioner att använda för att kunna definiera begreppet lärande. 

Tillämpning av lärande genom IKT 

Brodin och Lindstrand (2003) utvecklar begreppet lärande vidare genom att uppmärksamma hur 

lärande fungerar konkret under människans liv. De menar att lärande sker under en längre tid än 

skolåldern, att individen lär sig under hela sin livstid genom interaktion, samspel och kommunikation 

med omvärlden. På så sätt blir skolan inte den enda källan till kunskap, utan en del av en längre 

process som sker i individens liv. Vidare påpekar Brodin och Lindstrand (2003) att IKT blir en 

väsentlig del av elevernas kunskapsutveckling i vardagen. Barn och ungdomar har i vissa fall god 

kompetens inom digitala verktyg och hjälpmedel och ibland kan de vara mer kunniga inom det 

området än många lärare. Därför anser Brodin och Lindstrand (2003) att den kulturella traditionen om 

att utbildade lärare är fullärda inte stämmer överens med samhället idag, och att lärare istället, genom 

kommunikation och sampel med eleverna, även ska utveckla sin egna digitala kompetens. På så sätt 

kan lärare använda sina pedagogiska metoder och utveckla en lärmiljö som ytterligare gynnar 

elevernas digitala kompetensutveckling i en skolmiljö som integrerar IKT i en informell och formell 

lärandemiljö. 

Kreativitet, skapande, mediering och artefakter 

Vygotskij (1995) förklarade barns tidiga fantasi och kreativitet med att lyfta fram hur människan 

tolkar och gestaltar olika föreställningsbilder. Genom att betona människans kreativa förmåga som en 

viktig del av dennes produktivitet så visar Vygotskij att alla människor, vuxna som barn, är kreativa. 

Detta är den produktiva delen som han anser är en av de två delarna som förhåller sig varandra. Den 

andra delen handlar om reproduktion och innefattar minnet och Vygotskij (1995) anser att den är 

viktigt för tänkandet då det bidrar till att människan kan vara kreativ och skapa, även i skolåldern då 

barnet utvecklar sin kreativa förmåga att skapa och sätta det i praktik. Vidare vill Vygotskij lyfta fram 

betydelsen av att bereda barnets förmåga för skapande i tidig ålder, dvs under skolåldern. Han menar 
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att barn kan uppnå allt med hjälp av den skapande fantasin. Han avslutar med att nämna att skolans 

pedagogiska arbete är att styra elevens beteende mot en framtid där barnet kan skapa sig en 

personlighet som grundar sig i en skapande fantasi som reproduceras och materialiseras i nuet 

(Vygotskij, 1995). Detta kan tolkas med att fritidspersonalen kan arbeta för en skapande och kreativ 

verksamhet där eleverna ser meningsfullhet och möjligheter i det de skapar samtidigt som de 

producerar och reproducerar fantasi. 

Men att kunna arbeta med skapande och fantasin kräver materiella föremål för att kunna gestaltas. 

Dessa föremål kallar Säljö (2014) för artefakter. Artefakter är fysiska föremål som människor 

använder i vardagen, i skolan, i arbetslivet och på fritiden. Det kan t ex. handla om datorer, 

smartphones, surfplattor, kameror, skrivare, tidningar, böcker, pennor, papper, Legoklossar, dockor, 

bildskärmar och instrument etc. Integrering av IKT i fritidshemmet skapar möjligheter att använda nya 

artefakter som innebär nya medel som eleverna får använda för deras egna kunskapsutveckling (Säljö, 

2014). Men Säljö (2014) diskuterar vidare att trots att artefakter är väsentliga i lärmiljön så skulle de 

inte vara det utan kulturen i samhället. Artefakter skulle inte vara möjliga då det är kulturen som ger 

upphov till de fysiska redskapen som vi använder som han menar skapas genom samspelet som finns 

mellan fysiska och icke-fysiska faktorer i omgivningen (Säljö, 2014). Ett återkommande begrepp som 

Säljö använder tillsammans med artefakter, och som samtidigt är centralt inom det sociokulturella 

perspektivet, är mediering vilket syftar på hur individer tolkar kunskapsöverföring när de samverkar 

med artefakter som finns i omgivningen (Säljö, 2014). 

Teorierna som presenteras ovan kommer att användas under den tematiska analysen av det insamlade 

datamaterialet och resultaten kommer att redovisas genom att koppla de olika begreppen med det som 

informanterna väljer att lyfta fram under intervjuerna. De teoretiska perspektiven ska stärka resultaten, 

dvs. det som framgår av respondenternas berättelser om hur de arbetar med IKT i fritidshemmet för att 

stödja elevernas kunskapsutveckling och lärande. 
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Metod 

I denna del presenteras vilken metod vi valde att använda oss av i studien samt redovisa urval, hur 

studien har genomförts samt hur det insamlade datamaterialet bearbetats. 

Val av metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ intervjumetodik genom att genomföra kvalitativa intervjuer 

med några utvalda respondenter. Semistrukturerad intervjumetodik är metoden vi har valt att utgå ifrån 

och innebär att man innan intervjun har bestämt vilka ämnen som ska styra samtalet (Dalen, 2015). 

Till skillnad från en strukturerad intervju där varje fråga inte ger några tillfällen till att ge svar på ett 

annat sätt än vad intervjuaren har planerat så är den semistrukturerade intervjun väldigt strukturerad i 

sig men själva frågorna är inte strukturerade vilket ger större utrymme till olika och även längre svar 

(Trost, 2010).  

Vidare kan man säga att vi har valt en kvalitativ metod som kan bidra med god förståelse och kunskap 

för vad vår uppsats handlar om. Vill man t ex. ta reda på människors sätt att reagera och resonera så är 

det passande att man använder sig utav en kvalitativ forskningsmetod och inte en kvantitativ. 

Karakteristisk för kvalitativa intervjuer är bl.a. att man ställer frågor som är konkreta och koncisa och 

får tillbaka långa och komplexa svar av respondenterna. De komplexa svaren man får ger rikt material 

som man kan använda sig av, i responsen man får tillbaka kan man hitta intressanta och relevanta 

åsikter, mönster och så vidare (Trost, 2010). När man gör en kvalitativ intervju så börjar man med att 

bestämma sig för vilket tema det är man ska studera och lägga mest fokus på. När man har valt ett 

tema att studera börjar man därefter att utstaka temat för att kunna lägga fokus på valda 

frågeställningar. En betydelsefull uppgift är att formulera bra frågeställningar, har man bra och tydliga 

frågeställningar redan innan man börjar samla in material så kommer genomförandet av 

datainsamlingen att bli mer fokuserat. Intervjuarens eller forskarens valda frågeställningar och tema är 

bakgrunden för hur man formulerar frågorna man ställer under intervjun (Dalen, 2015). 

Den valda forskningsmetoden relaterar till studiens syfte och frågeställningar genom att ge oss 

material att arbeta med som innehåller relevant empirisk information om det vill undersöka och 

besvara (Patel & Davidson, 2011). Redan innan intervjuprocessen startade så studerade vi tidigare 

forskning genom att söka upp relevanta forskningsstudier som har med vårt valda ämne att göra. Detta 

gav oss en inblick i ämnet och tillräckligt med kunskap att formulera ett syfte och några frågeområden 

som vi vill ha besvarade under intervjuernas gång. I syftet summerade vi vad vi vill uppnå med studien 

medan frågeställningarna delade syftet i detaljerade delar. Vi har undersökt två olika sätt att formulera 

våra frågeställningar: påståenden eller frågor (Patel & Davidson, 2011). Vi har valt att formulera våra 

frågeställningar som frågor istället för påståenden därför att vi anser att det reflekterar vad vi vill 

uppnå med studien på ett bättre sätt. Vi skrev ihop en intervjuguide som innehöll sju frågor (tio frågor 

inklusive bestämda följdfrågor) varar en fråga var en presentationsfråga av informanten vi intervjuade. 

Vi hade dessutom formulerat några förbestämda följdfrågor men gav utrymme för ytterligare 

diskussionsfrågor som formulerades på plats utifrån det som informanten valde att lyfta fram och som 

även kan stärka vår intervjustudie. Vidare används empirisk forskningsstudie genom intervju som 



13 

 

metod för datainsamling då vi ansåg att det gav oss en stor inblick i hur fritidspersonalen beskriver sitt 

arbete med IKT i verksamheten samt vad de har för uppfattning av begreppet. 

Urval och avgränsningar 

Urvalet av informanter bestämdes utifrån fullständigt genomförda intervjuer som gav oss mest 

relevanta svar samt bidrog till att besvara våra frågeställningar på ett begripligt sätt. De olika 

stickprovsmetoderna som vi tidigare hade studerat, som t ex. obundet slumpmässigt urval eller 

systematiskt urval (Patel & Davidson, 2011), visade sig inte vara så lämpliga för vår kvalitativa 

undersökning då vi valde en specifik arbetsgrupp som vi personligen hade kontaktat under 

förberedelserna av vår empiriska datainsamling. Vi valde att kontakta fritidspersonal som arbetar på 

skolor som ligger inom ett geografiskt nära område till oss då vi hade en bestämd tid för 

datainsamlingen att hålla oss till. Vi utgick från bekvämlighetsurvalet (Denscombe, 2016) och 

bestämde att avståndet till intervjuplatsen inte skulle ta mer än en halvtimme att ta sig dit. Vi har dock 

valt att utgå från ett urval av specifika teman och begrepp.  

Vi skrev ett samtyckesbrev där vi beskrev vad studien kommer att handla om, vad datamaterialet 

skulle användas till samt om vi fick deras samtycke till att ställa upp på en intervju. Samtyckesbreven 

skickades ut till informanterna som skulle intervjuas innan genomförandet av intervjun. 

Samtyckesbrevet följde Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017) som 

bl.a. handlar om avidentifiering av personnamn och platser, att tala sanning om arbetet, att redovisa 

metoder, syfte och resultat av arbetet, att ingen och inget kommer till skada under arbetsprocessen, och 

att använda insamlat datamaterial för studiens syfte och inte kommersiellt.  

I första hand letade vi efter utbildade fritidslärare men det visade sig att det inte var så lätt som vi hade 

tänkt oss och att flera av de som jobbar som fritidspersonal inte var utbildade fritidslärare. Dock var 

det ännu viktigare för oss att hitta yrkesverksam personal som kunde bidra med information om deras 

arbete med eleverna. Utifrån de ca 25 informanter som vi hade kontaktat var det knappt hälften som 

svarade tillbaka och ville ställa upp på en intervju. De svar vi fick tillbaka var blandade, några 

kontaktpersoner ville ställa upp medan andra inte hade tid eller i stort sätt inte ville ställa upp. Ett par 

stycken svarade aldrig eller svarade för sent och därför kunde vi inte räkna med deras deltagande då vi 

höll en tidsplanering med fasta datum som de blev informerade om redan i första utskicket av e-

posten. Då var det inte längre möjligt att kunna genomföra intervjuerna och räkna med deras respons i 

studien. Detta var den största och mest nämnvärda utmaningen vi stötte på under studiens gång. 

Undersökningspersoner 

Vi har intervjuat 12 yrkesverksamma personer/informanter av ca 25 kontaktade informanter som 

arbetar på fritidshem. 2/3 av informanterna arbetade på olika grundskolor och de resterande 1/3 

arbetade på samma skola men på olika avdelningar med olika åldersgrupper. Intervjupersonerna var 

okända för oss och vi hade tidigare inte haft någon kontakt med dessa under vår utbildning. Alla var 

inte utbildade fritidspedagoger eller grundskolelärare med inriktning mot fritidshem, vissa var 

fritidspedagoger, fritidshemslärare, kommunikatörer, ekonomer och datavetare, men alla hade lång 

erfarenhet av pedagogiskt arbete i fritidshemmet, därför valde vi att använda benämningen 

fritidspersonal för alla informanter. 
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Genomförande 

Vi utgick från att alla informanter var yrkesverksamma och på något sätt arbetade med elever i 

fritidshemmet. Vi började vår intervjustudie med att kontakta fritidspersonal och boka intervjutider. 

Kontakt skedde via e-post. I det vi skickade ut presenterade vi oss själva och beskrev kortfattat vad 

vårt arbete handlar om. 

När vi hade fått tag i fritidspersonal som ville ställa upp så bestämde vi tid och datum för intervjuerna. 

Nio intervjuer genomförde vi på plats på skolor och fritidshem. En av intervjuerna skedde med två 

personer samtidigt där varje fråga ställdes av intervjuaren och båda respondenterna fick svara på den 

var och en för sig, de fick även chansen att flika in och utveckla sina svar efter att den andra 

respondenten hade svarat klart. Under intervjun spelade vi in samtalet med hjälp av våra 

mobiltelefoner, det var respondenterna redan informerade om och de godkände det. Att använda 

inspelningsutrustning som ett tekniskt hjälpmedel är något som rekommenderas då det är viktigt att 

man får med intervjupersonernas egna ord (Dalen, 2015). De tre resterande intervjuerna genomförde vi 

genom mejlintervjuer, detta för att det passade bäst för fritidspersonalen eller oss, det handlade mer 

eller mindre om svåråtkomliga platser och tidsbokningar som inte fungerade ihop med vårt tidsschema 

eller geografiska placering. Detta gav oss möjligheten att mejla över frågorna. Vi mejlade frågorna och 

svaren fram och tillbaka för att få fullständiga svar på alla våra frågor och i viss mån kunna ställa 

följdfrågor. När intervjuerna var genomförda så tackade vi alla respondenter som hade ställt upp och 

deltagit i vår forskningsstudie. 

Vi transkriberade varje genomförd intervju efter varje tillfälle. Varje intervju tog ca 20–30 minuter att 

genomföra. Transkriberingarna kommer att behandlas förtroget med det som föreskrivs i God 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) och endast vi som har genomfört intervjuerna kommer att ha 

tillgång till dem tills vi är klara med hela studien då vi kommer att radera det inspelade datamaterialet. 

Efter att vi hade genomfört alla intervjuer så samlade vi ihop allt transkriberat material för bearbetning 

och analys. Det inspelade materialet tog längst tid att transkribera, i de flesta fall upp till tre gånger 

längre än intervjutiden. Några få problem som vi stötte på under transkriberingen av intervjuerna var 

bl.a. att respondenterna talade för lågt att det var svårt att höra dem tydligt i inspelningarna, att de 

pratade antingen för snabbt så att ord och begrepp blev i värsta fall svåruppfattade, eller långsamt med 

flera pauser och upprepningar. 

Databearbetning och analysmetod 

Vi har analyserat allt insamlat material med hjälp av tematisk analysmetod. Braun och Clarke (2006) 

skriver att en tematisk analys innebär att man identifierar, analyserar och redogör för sin empiri utifrån 

olika mönster och teman. Tematisk analys är en användbar och smidig analysmetod när man har gjort 

en kvalitativ forskningsstudie. Vår forskningsstudie är baserad på kvalitativ datainsamling så tematisk 

analysmetod passar bra för vad vi vill uppnå i resultatdelen. En tematisk analysmetod går att 

sammanfatta i sex olika steg enligt Braun och Clarke (2006), som ser ut på följande vis: 

1. Börja med att bekanta sig med empirin, få en överblick över det insamlade datamaterialet. Här 

ska man läsa det insamlade materialet och bekanta sig med innehållet. Här kommer även 

transkriberingsdelen in. Enligt Braun och Clarke (2006) ska transkriberingen ske i det här 

steget för att kunna hitta olika teman som man analyserar i kommande steg. Transkriberingen 

utgör en viktig del av studiens analys genom att belysa vad som egentligen händer under bl.a. 

intervjuer. Genom att vi gör det så upptäcker man nya detaljer och svar som ökar förståelsen 
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för informationen som utbytts mellan de deltagande parterna under intervjun (Braun & Clarke, 

2006). Vidare ska man kontinuerligt jämföra transkriberingen med originalkällan för att skapa 

en så noggrann och precis transkriberingen som möjligt. 

2. Kodning. Med kodning menas att man läser igenom sitt material för att hitta det som är 

relevant för sin forskningsfråga/forskningsfrågor. I detta steg bryts materialet ned i mindre 

delar som man anser är intressanta och givande. Kodningen och tolkningen ska antingen vara 

data- eller teoridrivna under denna process (Braun & Clarke, 2006), det menas att datadriven 

kodning handlar om att koppla våra teman till datamaterialet, t ex. genom att observera och 

markera tydliga och upprepade tendenser som informanterna lyfter fram under intervjuerna. 

Dessa markeras under varje intervju för att senare dra en slutsats hur många gånger de nämns 

och i vilka avseenden. Under den teoridrivna kodningen ligger fokus på att besvara 

forskningsfrågorna utifrån kodningen, dvs. att vi börjar koda utifrån förbestämda 

frågeställningar eller funderingar för att finna olika teman. 

3. Utforska koderna och hitta relationer mellan dem. Koder som är samhörande kan forma 

grupper som går att dela in i olika teman/kategorier. Kodningsresultaten ska kategoriseras in i 

olika teman som man har valt att fokusera på och hur de bildar en helhetsbild av ett eller flera 

teman (Braun & Clarke, 2006). 

4. Granska de valda teman genom att systematisera om teman som har identifierats och rensa 

bort teman som är irrelevanta för studiens syfte. I det här steget får man reda på vilka teman 

som har otillräckligt med data för att kunna generera bra svar på våra frågeställningar, och 

vilka teman som går att slå ihop. Vidare ska man i detta steg arbeta utifrån två olika nivåer, 

först granskar man det insamlade datamaterialet och ser om det har en sammanhängde 

karaktär, har den det så går man över till nästa nivå som handlar om att granska allt insamlat 

material som är av betydelse för studien och de teman man har (Braun & Clarke, 2006). 

5. Redogör för vad varje tema handlar om och komma på avgörande namn på alla teman som på 

ett tydligt sätt visar vad temat handlar om. Här ska man namnge sina teman som man ska 

använda i analysen och identifiera det viktigaste inom varje tema. Det är bra om varje tema 

inte är alltför svåruppfattad eller för skiftande. Det är angeläget att inte bara tolka det 

insamlade material, utan även identifiera vad som är intressant med de och varför de är 

intressanta i förhållande till studien (Braun & Clarke, 2006). 

6. I det avslutande steget sammanställs allt. Här ska man sammanställa en rapport och resultat av 

hela analysmetoden och arbetet. Här presenteras fullständiga analyserade teman och exempel 

och hur de kopplas till studiens frågeställning. I samma veva ska teman även kopplas till olika 

teoretiska perspektiv som definierats tidigare i arbetet (Braun & Clarke, 2006).  

Vi har valt tematiska analysmetod därför att den passar vår kvalitativa forskningsmetod och är bra för 

oss som har genomfört empirisk datainsamling genom intervjuer med informanter på arbetsfältet. 

Forskningsetiska överväganden  

Vårt arbete följer Vetenskapsrådets (2017) principiella föreskrivningar och allmänna regler som ställs 

på oss som forskare inför vår forskningsstudie. Vi som utför undersökningarna och intervjuerna i 

arbetet har ett ansvar att informera deltagare, respondenter och informanter om eventuella skyldigheter 

vi har under vårt arbete och vilka rättigheter dem har. För att vi ska kunna genomföra en studie med 



16 

 

hög kvalité så krävs det att vi följer de krav som har sin förankring i samhällets etiska normer och 

värderingar (Vetenskapsrådet, 2017). Vetenskapsrådet (2017) sammanfattar de allmänna reglerna på 

följande sätt: vi ska tala sanning om vår forskningsstudie, vi ska medvetet granska och presentera 

utgångspunkterna för vår studie, vi ska var tydliga med vilka metoder vi har använt oss av och vad vi 

har kommit fram till i resultatdelen, visa om vi som arbetar med studien har några vinstintressen eller 

liknande kopplingar i andra projekt och hur det skulle påverka vår forskning, visa att all resultat är 

taget från egna observationer, intervjuer eller undersökningar. Vidare ska vi visa att dokumentation av 

forskningsstudien ska ske på ett korrekt och tydligt sätt, inga mänskliga eller materiella former som 

människor, djur, naturområden eller andra miljöer ska komma till skada under arbetsprocessen och vi 

ska rättvist bedöma annan forskning, relevant som irrelevant, under och i studien (Vetenskapsrådet, 

2017). 

Studiens kvalitet 

Trost (2010) nämner styrkor som finns gällande användningen av kvalitativa intervjuer. Att man har 

för djupgående frågor kan vara en svaghet då man får korta och enkla svar av respondenterna. De 

första fyra intervjuerna vi genomförde innehöll frågor som vi senare valde att vidareutveckla och 

förenkla till de resterande åtta intervjuerna samt mejlintervjuerna som vi genomförde. När 

intervjufrågorna var förenklade så fick vi ut mer utförliga och komplexa svar. En annan styrka som vi 

såg med att göra intervjuer var att vi kunde spela in allt som sades då vi hade fått godkännande av 

informanterna att få göra det. Detta är en styrka i sig då man kan lyssna på det som har spelats in flera 

gånger och på så sätt inte gå miste om viktig information. Dock så kan detta även vara en nackdel för 

när man ska transkribera sitt material så kan det ta lång tid att sitta och lyssna på flera intervjuer 

(Trost, 2010).  

Det var flexibelt och gick snabbt att genomföra intervjuerna. Intervjuerna bidrog med utförligt 

material som gav oss svar på våra frågeställningar. Det som tog längst tid var att transkribera 

materialet som vi samlat in. När det väl var gjort och klart så gick det betydligt snabbare att genom 

analysen hitta olika teman att utgå ifrån. 

Vi vill dock lyfta fram ytterligare en svårighet som kan uppstå när man gör en intervjustudie och det är 

att det kan vara svårt att få tag på informanter som är villiga att ställa upp. Detta var den största 

utmaningen vi stötte på. Trots att vi skrev i mejlen som skickade till informanterna att vi kunde 

anpassa oss efter deras tidsschema (och eventuell form av intervju t ex. att vi genomför intervjun på 

plats på deras skola eller fritidshem, via telefon eller genom e-post), så var de ej villiga att ställa upp 

eller besvarade inte vårt mejl. Utöver detta problem så såg vi inga betydande svårigheter med att göra 

en intervjustudie och anser att det var en passande metod för det vi valde att undersöka. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas resultatet av de analyserade intervjuerna. Analysen utmynnade i fyra teman; 

kreativitet, elevers kunskapsutveckling och lärande, IKT-verktyg/artefakter och användning av 

digitala applikationer, som används som underrubriker i kapitlet. Sist följer en analys av resultatet 

utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande. Citerade intervjupersoner benämns som 

fritidspersonal 1–12. 

Intervjuerna belyste att IKT används på fritidshemmet för att skapa nya möjligheter för elevernas 

lärande. Genom att förstärka och ge större utrymme för kunskapsutveckling, t ex. genom användning 

av surfplattor som ett komplement till de traditionella aktiviteterna som sker på fritidshemmet, så 

kunde personalen skapa intresse hos eleverna för olika ämnen. 

Har de gjort en grej ett tag nu sen känner att, men nu behöver jag ett annat sätt att jobba med, då är de här 

apparna väldigt bra för det går väldigt fort med digitala verktyg. Om de håller på med t ex. en matte-app 

så kan de se resultatet direkt och det är ju också en stimulans så på så sätt är det också bra för eleverna. 

(Fritidspersonal 2) 

Vi arbetar ständigt med att använda iPads i våra aktiviteter, det kan handla om att fotografera, skriva 

texter, söka på fakta, kolla på filmer, lyssna på musik, skapa bilder, skapa musik och spela spel 

tillsammans eller själva. När det kommer till spel försöker vi vara extra noga med att veta vilka vad 

eleverna spelar, hur spelet kan vara meningsfull för eleverna och hur spelen skulle kunna främja elevernas 

kunskapsutveckling. (Fritidspersonal 7) 

Ett exempel när vi arbetar med bild och form, eleverna ska ut och fota saker från naturen och sedan skapa 

bildspel där de berättar vad de har hittat. Detta gör de antigen på datorn eller på deras iPads. Ett annat 

exempel är när eleverna söker efter djur som de vill rita och måla eller skapa pärlplattor av. Då letar de 

upp djuren och börjar göra det de gör. (Fritidspersonal 1) 

Respondenterna diskuterade olika sätt att använda det som eleverna finner intressant och helst gör 

utanför skolan genom att integrera det i fritidshemmet för att ta tillvara på det som intresserar eleverna 

för att främja deras kunskapsutveckling. De flesta informanter fokuserade inte på att skapa helt egna, 

genuina aktiviteter som är nya och främmande för eleverna, utan att utveckla vidare det eleverna helst 

arbetar med för att tjäna något syfte som hör till läroplanen och elevernas digitala kompetens.  

Vi håller just nu på att utveckla våra gamla pedagogiska planeringar som vi har använt i flera år för att 

inkludera IKT. (Fritidspersonal 6) 

Mycket av vårt arbete sker genom att planera och utvärdera aktiviteter. Genom åren har jag skrivit hur 

många planeringar som helst, men idag håller på att utveckla dem genom att koppla de till digitala 

verktyg och de nya direktiven från Skolverket. (Fritidspersonal 12) 

Informanterna lyfte fram digitala spel som eleverna brukar spela på sina surfplattor. Detta sker genom 

att spelen används på olika sätt i aktiviteter som inkluderar t ex. frågspeort, design, bild och form, 

musik, hållbar utveckling, utforskning och språkutveckling. 

Vi använder många digitala spel i syfte för kunskapsutveckling i vår verksamhet. Innan eleverna börjar 

spela spelen så går personalen igenom spelen lite enkelt för att se vad spelen handlar om. Eleverna tycker 
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det är roligt och vi anpassar användningen så att det inte utgör ett hinder för deras lärande. 

(Fritidspersonal 10) 

Eleverna kan även sitta med varsin iPad om de är tillgängliga för att spela spel, vi har testat många olika 

spel och appar som är bra för deras kunskapsutveckling. (Fritidspersonal 1) 

Det handlar om räknespel, matte-spel, Minecraft, färgläggning och digitala böcker. Jag och mina kollegor 

har börjat testa de här nya programmerings-apparna som ser roliga och lärorika ut, men eleverna har inte 

börjat använda dem än. (Fritidspersonal 8) 

Informanterna talade om att digitala spel och, i synnerhet digitala appar som berör olika 

kunskapsområden, fungerar bra för att skapa intresse och motivation hos eleverna, låta dem uttrycka 

sig på olika sätt och aktivera deras kreativa förmågor. Dessa appar handlar om musik, bild och form, 

film, matematik, miljöutforskning samt sagor och berättelser i olika kontexter som bl.a. berör hållbar 

utveckling, djur och natur, allmänna rättigheter i samhället, omvärlden, värdegrund och samarbete. 

Spel som Minecraft (som är ett äventyrsspel där användaren bygger och utforskar olika världar och 

miljöer skapande av andra användare) och Kahoot (en läroplattform på nätet som handlar om 

interaktiv frågesport) var några exempel som flera respondenter arbetade med och såg som praktiska 

verktyg i sitt arbete.  

Eleverna älskar att köra Kahoot också så när vi spelar det så använder vi våra iPads. Det är inte alltid 

intressanta frågor men barnen verkar uppskatta tävlingskänslan (Fritidspersonal 8) 

Många gillar även att spela spel som Minecraft, det är populärt bland killarna och det hänger ihop med 

matte, skapande, teknik och bygg. (Fritidspersonal 9) 

IKT skapade även goda förutsättningar för kommunikation, rekreation och samarbete mellan eleverna 

och fritidspersonalen, vilket informanterna ansåg att det bidrog till att bl.a. utveckla elevernas 

språkkunskaper och estetiska förmågor. 

Minecraft är väldigt populärt. Det är så populärt att eleverna pysslar och ritar saker från spelet. De pratar 

så mycket om vad som händer och hur man kan samla och bygga saker i spelet. Vi har till och med 

funderat på att ha Minecraft-temadag på fritids. (Fritidspersonal 12) 

Flera informanter visade tidigt under intervjun att de arbetar En-till-En på sina respektive 

arbetsplatser. Trots att termen En-till-En inte kom på tal så mycket så visade det sig att många 

informanter arbetar med elever som har varsin surfplatta eller dator.  

Varje elev har en egen bärbar dator eller surfplatta som läroresurs. Tidigare hade alla elever varsin laptop 

och det funkade lite sådär men idag har alla varsin iPad och det tycker vi funkar mycket bättre att arbeta 

med. (Fritidspersonal 7) 

Just nu har varje elev en egen iPad med sig. Tidigare hade de datorer men det blev för krångligt och svårt 

att få ihop det med utomhusaktiviteterna. (Fritidspersonal 3) 

Varje elev har varsin iPad som de får använda i skolan och på fritidshemmet. Men vi ser till att de använd 

spå rätt sätt vid rätt tidpunkt såklart. (Fritidspersonal 10) 

De lyfte fram det positiva med IKT men även det negativa som de digitala verktygen kan medföra. 

Fortbildning krävs och det är bra att det sker men detta är en bristande del på vissa arbetsplatser. 

(Fritidspersonal 11) 
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Att lära med IKT handlar om att en pedagog skapar anpassade aktiviteter att arbeta med för annars är det 

inte så effektivt och bra om eleverna håller sina iPads utan att pedagogen har ett knyst om vad det har för 

syfte och hur man kan integrera verktygen på ett bra sätt. (Fritidspersonal 5) 

Eleverna på de fritidshem som använde IKT som vardaglig artefakt i aktiviteterna blev intresserade av 

aktiviteter som tidigare inte var integrerade med IKT, men sedan aktiviteterna blev det så har syftet 

med aktiviteterna på fritidshemmet blivit en viktigare fråga för fritidspersonalen enligt respondenterna. 

De ansåg att dessa artefakter skapade nya sätt att framställa kunskap på genom att sätta eleverna på 

prövning och att de kan arbeta själva eller med hjälp av vuxna, vilket då benämns som att kunskapen 

medieras genom att lärarna är aktivt involverade i elevernas användning av IKT (Beauchamp, 2011).  

Ibland behöver eleverna hjälp när de använder nya digitala verktyg, vi hjälper dem men bara tills de 

klarar av att arbeta med det på egen hand. Vi ser när de inte behöver hjälp längre. (Fritidspersonal 7) 

Många elever kan använda IKT kanske mer än vad vi känner till men fritidspedagogens roll är att utmana 

och utveckla elevernas kunskap genom att skapa aktiviteter som gör det. (Fritidspersonal 4) 

Informanterna uppmärksammade fritidshemmets syfte med att se till att eleverna utövar och utvecklar 

sina kreativa förmågor. 

IKT skapar många nya sätt att arbeta med IKT och det finns så mycket att göra inom det. Det är roligt och 

lätt att arbeta med det och det finns så mycket som går att utveckla. (Fritidspersonal 1) 

Vi använder IKT som ett verktyg att få eleverna att uttrycka sig på nya sätt. (Fritidspersonal 10) 

Vi filmar, fotar, ritar och målar väldigt mycket digitalt. Ibland rita och målar vi på papper för att sedan 

fota och arbeta med det digitalt, vilket många uppskattar och tycker är intressant. (Fritidspersonal 3) 

Det handlar inte om hela tiden jobba med det vuxna tycker är roligt och vana att göra med digitala 

verktyg, utan vår uppgift är att ta bejaka elevernas behov och intressen. (Fritidspersonal 8) 

På två fritidshem, som fokuserade på utomhuspedagogik, så tenderade fritidspersonalen att integrera 

IKT med utomhusaktiviteter som de sedan följde upp inomhus. På så sätt kunde fritidspersonalen 

skapa pedagogiska planeringar som uppfyllde flera delar av läroplanens centrala innehåll för 

fritidshemmet. Informanterna ansåg att ämnet bild och form spelar en bidragande roll för elevernas 

kreativa utveckling. Respondenterna diskuterade hur man kan låta eleverna arbeta med saker som hör 

ihop med skolan och koppla det till andra arbetsområden t ex. genom att fota ute i naturen och sedan 

skapa digitala bildspel där eleverna skriver texter och redigerar på sina surfplattor. Vidare kan eleverna 

bl.a. ställa ut sina projekt eller redovisa det dem har gjort. 

Även om informanterna visade tendenser att vilja utveckla verksamheten så att man kan börja 

integrera IKT med utomhuspedagogik, ansåg många att det existerar begräsningar som hindrar att 

deras fritidshemsverksamhet ska kunna arbeta med IKT utomhus.  

Vi har inte tillgång till internet utomhus så då får vi ta med oss det vi har fotat in till fritids och arbeta 

vidare med det där. (Fritidspersonal 9) 

I dagsläget är det lite svårt då eleverna inte alltid har tillgång till internet utomhus, vi har inte tillräckligt 

med surfplattor för varje elevs behov och att det är 15–20 elever per fritidspedagog, vi prioriterar att 

planera och utvärdera andra aktiviteter. (Fritidspersonal 6) 

Informanter lyfte fram vikten av vidareutbildning och menade att även om deras arbetsplats har det 

som behövs för att undervisa eleverna så kan det handla om att man inte har tillräcklig digital 

kompetens för att använda olika IKT-verktyg som finns tillgängliga. Vanligtvis sker all undervisning 
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på fritidshemmet genom olika lek- och läraktiviteter enligt respondenterna, som fritidspersonalen 

arrangerar och ansvarar för. 

Vidare beskrevs introduktionen av fritidshemskapitlet i läroplanen ha varit ett viktigt steg för 

utvecklingen av fritidshemmet. 

Vi har nyligen fått börja arbeta mer med läroplanen det senaste året, tidigare hade vi allmänna råden men 

i och med att vi har fått en del i läroplanen som även har en hel del inslag av IKT så anser jag själv att det 

är bra att vi har blivit integrerade mer i skolan. Nu är det tydligt att vi är en del av barns lärande och inte 

någon lekplats som jag tråkigt nog har hört från många håll. (Fritidspersonal 7) 

Introduktionen av fritidshemskapitlet i läroplanen skapar nya förutsättningar för elevernas lärande och 

kunskapsutveckling. Och inte bara det, även för den pedagogiska planeringen. (Fritidspersonal 1) 

Kapitlet som rör fritidshemmet synliggöra vårt arbete och skapar syfte för elevernas lärande i 

fritidshemmet. Det liksom, binder ihop skolan och fritidshemmet för elevernas gemensamma lärande, 

som du kanske förstår är viktigt för vår verksamhet. (Fritidspersonal 10) 

Dock menar respondenterna att fritidshemmet, till skillnad från skolan, handlar mycket om att eleverna 

arbetar med det de själva vill göra och fritidspersonalens roll är att skapa kreativa, utmanande och 

meningsfulla aktiviteter som följer läroplanen. 

När vi arbetar med eleverna på fritids så är vårt mål att skapa lärorika aktiviteter. Att använda IKT på rätt 

sätt skapar bättre förutsättningar för oss att arbeta och kunna utvärdera och utveckla aktiviteterna. 

(Fritidspersonal 2) 

När vi har planeringsmöten så tänker vi framåt och långsiktigt hela tiden. På så sätt kan vi välkomna 

nyutvecklande pedagogiska arbetsmetoder som utvecklar våra planeringar och synliggöra elevernas 

kunskapsutveckling och kreativa förmågor. (Fritidspersonal 8) 

Vidare kommer analysens utgångspunkter att utgå från fyra olika teman: kreativitet, 

kunskapsutveckling och lärande, artefakter och digitala appar. 

Kreativitet genom IKT i fritidshemmet 

Kreativitet och lärande genom skapande är några begrepp som är aktuella för fritidshemmet.  

Ett exempel när vi arbetar med bild och form, eleverna ska ut och fota saker från naturen och sedan skapa 

bildspel där de berättar vad de har hittat. (Fritidspersonal 1) 

Vi brukar använda IKT-resurser när vi arbetar med bild och form, är ute i naturen, bakning, 

dokumentering, tävlingar och skapande. (Fritidspersonal 5) 

Vygotkijs (1995) teori om fantasi och kreativitet betonade att människans fantasi och kreativa 

förmågor är viktiga funktioner för individens produktivitet medan minnet är viktig för människans 

reproduktiva förmågor.  

På fritids låter vi eleverna få inflytande och bestämma vad de vill göra, men vi skapar utrymme för de att 

använda fantasin genom skapande med IKT. Där kan de använda sin fantasi och kreativitet för att 

uttrycka sig. (Fritidspersonal 7) 

Vi arbetar mycket med att låta eleverna uttrycka sig själva estetiska genom olika digitala verktyg. Vi är 

alltid närvarande för att vägleda och hjälpa eleverna från start till slut. (Fritidspersonal 12) 
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Fritidspersonal var på plats för att hjälpa, vägleda och utmana eleverna att tänka, skapa och reflektera 

själva kring sina arbeten, och det är bl.a. det som den proximala utvecklingszonen handlar om. Vidare 

nämner Vygotskij (1995) att kreativitet har en stor betydelse för barns utveckling i tidig ålder.  

Eleverna brukar få arbeta fritt med saker som vi anser passar verksamheten, t ex. skapa och redigera 

filmer som stop-motion, drama, rörlig bild och bildspel. Detta gör de via olika appar som vi har köpt in. 

(Fritidspersonal 5) 

Vi använder IKT hela tiden. Det är programmering, vi gör film, vi skriver på dem och vi gör en tidning 

med mera. (Fritidspersonal 4) 

Vi ser möjligheter när eleverna väljer att filma med surfplattan. Vi ser till att aktiviteten utvecklas genom 

att låta de skriva manus och skapa musik till sina filmer. På så sätt utvecklas de sina musikaliska och 

språkliga färdigheter. Det eleverna lär sig i vår verksamhet kan de använda vart som helst i princip. 

(Fritidspersonal 10) 

Utöver att eleverna komponerar låtar och ritar på sina iPads kan de få möjligheten att arbeta med sökning 

och källkritik på nätet. Det är förvisso ett arbete vi precis har börjat med men vi det som en möjlighet att 

eleverna kan använda det när de skriver berättelser, skapar tidningar och serier. (Fritidspersonal 8) 

Vidare tolkar vi att fritidspersonalen strävar efter att låta eleverna, genom samspel, kommunikation 

och digitala verktyg, utveckla ny kunskap genom att uttrycka sig på olika praktiskt-estetiska sätt 

genom skapande, fantasi, kreativitet och nyttjande av tidigare erfarenheter och kompetenser, inte minst 

det de har lärt sig att göra via digitala verktyg. 

Kunskapsutveckling och lärande genom IKT 

Lärande var ett begrepp som återkom fler gånger under intervjuerna och respondenter svarade på olika 

sätt: 

Lärande bland eleverna handlar mycket om det de utvecklar i samspel med andra människor i 

omgivningen, lika mycket med vuxna som barn. (Fritidspersonal 8) 

När digitala verktyg används för lärande så brukar vi prata om att det är föremålen som eleverna kommer 

i kontakt med som skapar förståelse för omgivningen. (Fritidspersonal 11) 

Säljö (2014) lyfter fram mediering och tolkning av kunskapsöverföring som sker i kontextuellt 

lärandet medan Illeris (2007) anser att begreppet lärande behöver inte begränsas till en enda definition. 

Lärande kan ske på olika sätt genom IKT. En del svar lutade mot en av Illeris (2007) definitioner som 

handlar om olika samspelsprocesser som aktiveras genom att eleverna arbetar med IKT i 

fritidshemmet, både individuellt och med andra elever. 

IKT är digitala verktyg för kunskapsutveckling i skolan. (Fritidspersonal 1) 

IKT är tekniken som vi använder i skolan idag. Det är allt från digitala och sociala medier till mer fysiska 

saker som vi använde i lärandeändamål. (Fritidspersonal 3) 

IKT och lärande hör ihop på olika sätt. Men det jag vill tala om är att det finns samspelsprocesser som 

sker när eleverna arbetar med de digitala verktygen. Antingen lär de sig när de är tillsammans med andra 

eller så är det när de sitter ensamma med lärplattan. (Fritidspersonal 5) 

Lärande med IKT uppfattar jag som kontextuellt lärande genom de digitala verktygen som hjälpmedel. 

Men jag ser att lärande kan ske överallt, inomhus, utomhus, hemma, med kompisar, på träningen, och 

även vid frukostbordet. (Fritidspersonal 12) 
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På frågan ifall fritidspersonalen betraktar IKT som en resurs för elevernas kunskapsutveckling så 

ansåg de att IKT hade en stor inverkan på elevernas kunskapsutveckling. 

Har de gjort en grej ett tag nu sen känner att, men nu behöver jag ett annat sätt att jobba med, då är de här 

apparna väldigt bra för det går väldigt fort med digitala verktyg. Om de håller på med t ex. en matte-app 

så kan de se resultatet direkt och det är ju också en stimulans så på så sätt är det också bra för eleverna. 

(Fritidspersonal 2) 

IKT har skapat nya möjligheter som binder elevernas skolarbete med det de göra på fritids. 

(Fritidspersonal 11) 

Det har gett oss fler möjligheter att samspela, kommunicera och vara produktiva på nya sätt som vi just 

nu kopplar till fritidshemmets kapitel i läroplanen. (Fritidspersonal 7) 

Lärplattan har introducerat nya sätt för personalen att arbeta på och nya sätt för eleverna att lära sig. 

Personligen ser jag att personalen vill arbeta mer med IKT och pedagogik än att lära sig hur man ska 

använda analoga verktyg på fritidshemmet. (Fritidspersonal 5) 

Datorer har vi haft i på fritids mer än 20 år men surfplattan är ganska banbrytande för oss. Nu skiftar vår 

fokus till att se eleverna använda IKT på ett annorlunda sätt än tidigare, t ex. genom interaktiva appar som 

är skapade för att blanda kreativitet med lärande. (Fritidspersonal 3) 

Detta skulle tolkas med att IKT stimulerar eleverna att sträva framåt och utmana sig själva och sina 

kunskaper vilket leder till att de utvecklar sin digitala kompetens samt även andra färdigheter. 

Några informanter lyfte fram tillgängligheten av fakta och information genom digitala verktyg, att 

man som elev snabbt kan få fram det man söker genom IKT, något som har stor påverkan på elevernas 

kunskapsutveckling och lärande. Detta går att koppla till en av Illeris (2007) definitioner av lärande 

som säger att samspelsprocesserna mellan elev och artefakt skapar förutsättningar för 

kunskapsutveckling hos eleverna. Dock så nämner andra respondenter att IKT kan bli ett hinder för 

elevernas kunskapsutveckling. 

En nackdel med IKT är att det kan skapa någon sorts bekvämlighet för eleverna att de inte ser andra sätt 

att arbeta och lära sig på, särskilt när de är så duktiga på att använda surfplattan eller datorer. Då blir det 

svårt att få de att se andra sätt att lära sig, och det skapar ett hinder för deras kunskapsutveckling. För allt 

handlar inte om att leva i den digitala världen, eller hur? (Fritidspersonal 1) 

Tänk sådär, du står här och ska hålla på med en aktivitet utan några digitala verktyg, t ex. utomhus. Hur 

kommer eleverna att anpassa sig till det om de inte har fått arbeta analogt utan några digitala verktyg. Det 

hindrar eleverna från att vara anpassningsbara till miljön. Därför ser vi på vårt fritidshem att man blandar 

olika typer av aktiviteter, med och utan IKT. (Fritidspersonal 7) 

Om man har blivit alldeles för bekväm med att arbeta med sin padda så kan det bli ett problem när de ska 

skriva i matteboken, skriva en kort berättelse eller vad som helst egentligen. Är man alldeles för van vid 

att arbeta med den och vet att den förenklar arbetet så är det en risk att det blir ett problem för vissa elever 

där de kan tänka att de arbetar med paddan istället för det är smidigare, lättare, vilket egentligen ska vara 

en fördel men det kan bli problem. Det finns uppgifter där det krävs att du ska skriva i din bok. 

(Fritidspersonal 3) 

För att digitala verktyg ska fungera som verktyg för elevernas kunskapsutveckling och lärande så 

gäller det dock att fritidspersonalen har kunskap om vad eleverna ska ha uppnått från kunskapskraven 

samt att personalen har tid att förklara detta för eleverna. Bristfällig digitala kompetens kan leda till att 
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eleverna är mindre aktiva och rör sig mindre än vad de får göra om det inte finns någon kunnig 

pedagog som kan anpassa IKT-användningen i fritidshemsverksamheten. 

Men samtidigt måste vi också hitta tid att kunna förklara för dem. Det är mycket man kan göra med 

paddan men att kunna förhålla sig till de sakerna du ska göra när du ska göra det kan vara svårt. 

(Fritidspersonal 2) 

Nackdelar: mindre aktivt, mindre i rörelse, om den används som en barnvakt. (Fritidspersonal 5) 

Några fritidspersonal nämner att det har visat sig ha en positiv effekt på elevernas skriv- och 

läskunnighet. Speciellt för elever med olika typer av svårigheter har det visat sig vara positivt att 

använda sig av IKT för att öva på språket. Andra positiva aspekter som informanterna lyfte fram var 

att eleverna lär sig att läsa och skriva fortare genom IKT och elever som har svårt att använda penna 

och papper kan sätta större fokus på innehållet istället. 

Liksom med alla andra verktyg för elever är IKT välkommet. Barn som har svårt att skriva, hålla en 

penna i handen är denna utveckling fantastiskt. Det kan också vara en stunds ”retreat” att sitta vid en iPad 

med hörlurar. (Fritidspersonal 5) 

Det går mycket fortare för dem idag att lära sig skriva och läsa än vad det gjorde tillbaka i tiden. En del 

kunde ju redan när de började skolan skriva, men för de barnen som har svårigheter så är det mycket 

enklare att lära sig läsa genom paddan, att man ska skriva och har bokstavsljuden på, då går det fortare för 

dem och de känner igen bokstäverna fortare. Då kan dem istället för att sitta och koncentrera sig med 

handen och pennan som kan bli jobbigt, så blir det ju mer att de kan koncentrera sig på innehållet, vilket 

är jättebra. (Fritidspersonal 4) 

Brodin och Lindstrand (2003) vidareutvecklar begreppet lärande genom att belysa hur lärande inte 

enbart sker i skolan och fritidshemmet bland vuxna och barn, utan överallt under vilken ålder som 

helst. Fritidshemmet blir inte den enda källan till kunskap men en bra start till att utveckla social 

kompetens och samverkan med andra människor, både med och utan IKT. 

Av erfarenhet brukar jag säga till mina kollegor att vi inte ska se IKT som det enda rätta sättet att arbeta 

på. Det är ju modernt och lärorikt men kunskapsutveckling ska inte ses som en simpel uppgift att arbeta 

med. Jag menar att vi pedagoger ska främja användningen av IKT för inför framtiden, utanför 

fritidshemmet ska barnen kunna arbeta och utvecklas på egen hand. (Fritidspersonal 12) 

Det handlar inte om att tvinga in eleven i något de inte gillar, utan erbjuda en bra lärmiljö via IKT för att 

de ska arbeta med sina intressen samtidigt som de lär sig något de kan ha nytta av, inte bara på 

fritidshemmet utan även utanför där deras framtid ligger. (Fritidspersonal 10) 

Fördelarna är som sagt att IKT skapar nya möjligheter för lärande, IKT skapar motivation och 

kunskapsutveckling på ett roligt sätt och lärande med digitala verktyg behöver inte bara vara i skolan eller 

på fritids utan kan ske överallt, även i hemmet eller fritiden utanför skolan. (Fritidspersonal 4) 

Artefakter inom IKT 

I fritidshemmet sker elevernas uppfattning av omvärlden genom interaktion och samspel med andra 

elever och lärare (mediering) och genom föremål som de kommer i kontakt med (artefakter). Enligt 

Säljös (2014) definition av lärande så är interaktionen med omvärlden det som utvecklar elevernas 

kunskapsuppfattning och olika färdigheter. Analysen visade att informanterna har belyst elevernas 

interaktion med omgivningen genom olika artefakter, som t ex. datorer, surfplattor och digitala 

applikationer. Dock så nämnde ingen av fritidspersonalen att de använder datorer med eleverna.  
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Vi har några datorer men de används inte lika mycket idag i elevernas aktiviteter. Det gjorde de förr men 

surfplattan fungera bättre idag. (Fritidspersonal 4) 

Det är iPads, det är så smidigt att ta med. Det finns många appar och de flesta företag verkar ha fattat det 

här med att behöva skapa en app till just paddor så det finns det bra med tillgång till. Även vi använder 

oss av paddor. (Fritidspersonal 3) 

Vi har tillgång till iPads och datorer. Vi har smartboards i samtliga rum där vi vistas på fritids. 

Smartboarden används dagligen, så väl som i undervisning som på fritids. (Fritidspersonal 5) 

Vidare förklarar informanterna att fritidshemmet ska fungera som en arena där eleverna får arbeta och 

experimentera fritt bland det som de anser är meningsfullt samtidigt som de tolkar kunskapen mellan 

varandra som sker i omgivningen, och enligt Säljö (2014) kallas det för mediering inom det 

sociokulturella perspektivet. 

Fritidshemmet är en arena för eleverna att utforska och arbeta med nya saker. (Fritidspersonal 1) 

De digitala artefakter som används idag har utvecklat elevernas digitala kompetens, och detta har 

påverkat elevernas kunskapsutveckling anser flera informanter.  

Tidigare använde eleverna böcker och tidningar för att söka fakta medan idag finns nästan allt tillgängligt 

digitalt. (Fritidspersonal 7) 

Att eleverna idag har tillgång till fler verktyg påverkar deras kunskapsutveckling menar Säljö (2014). 

Kongsgården och Krumsvik (2016) nämner att surfplattor har en positiv påverkan på elevernas 

kunskapsutveckling då de har tillgång till fler kunskapskällor. 

Det förenklar, när vi var yngre så var vi tvungna att t.ex. plocka fram ordbok och leta om det var ett ord vi 

inte visste. (Fritidspersonal 3) 

Genom digitala verktyg så påskyndas elevernas lärprocesser, jämfört med hur man gjorde förr, genom att 

de googlar på internet efter fakta och information och får snabbare tillgång till det. (Fritidspersonal 4) 

Vygotskijs (1999) lyfter fram ordbetydelsen, begreppsuppfattning, vardagsbegrepp och vetenskapliga 

begrepp. Respondenterna menar att eleverna utbyter kunskap och erfarenheter genom ett språk som de 

förstår och känner till. Deras tänkande och språk används parallellt när de interagerar med varandra 

och använder olika artefakter under aktiviteterna på fritidshemmet. 

Eleverna brukar använda termer som de i viss mån känner till men inte fullt ut. Därför ser vi till att 

förklara för eleverna vad olika saker betyder, speciellt engelska termer i de digitala applikationerna som 

vi använder hela tiden. (Fritidspersonal 11) 

Enligt Vygotskij (1999) sker begreppsutvecklingen när eleverna använder artefakten. Ett kontextuellt 

exempel är följande: 

Det finns elever som började förstå att datorspel till exempel inte endast handlade om nöje, utan fungerar 

som hjälpmedel att använda och utveckla språket på. (Fritidspersonal 2) 

Digitala applikationer under aktiviteterna 

Det finns många appar som beskrevs vara positiva för elevernas lärande.  

Vi jobbar främst med apparna Minecraft och iMovie samtidigt som vi har varit öppna för massa annat, 

men vi tänker att vi håller oss till dem. Anledningen till att vi valt just de apparna är för att de i sin tur kan 
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ge en positiv inverkan på skolarbetet. iMovie för redovisningssyfte, och med Minecraft, att man kan 

skapa och vara kreativ. (Fritidspersonal 3) 

Vi arbetar med Garageband under musikaktiviteterna och iMovie och några rit-appar när vi pysslar i 

bildsalen. (Fritidspersonal 10) 

Eleverna använder flitigt appar som handlar om musik, bild och form, videoskapande, djur, natur och 

Lego. (Fritidspersonal 11)  

I de sammanhang som togs upp under intervjuerna så användes applikationerna bl.a. för att observera 

elevernas kunskapsutveckling genom att de själva arbetar i apparna utan någon hjälp från en vuxen 

fram tills de behöver hjälp. Respondenterna förklarade bl.a. följande: 

Eleverna var bekväma att arbeta med sina att arbeta med sina surfplattor i aktiviteter som de känner till. 

På så sätt använde de sina tidigare erfarenheter och kunskaper för att lösa olika uppgifter men bara tills vi 

utvecklade aktiviteterna genom att skapa nya utmaningar för eleverna. (Fritidspersonal 1) 

Vygotskij (1999) menar att den proximala utvecklingszonen visar mellanrummet av vad elever kan 

och inte kan göra själva, vilket man kan se genom användning av de digitala applikationerna. Ovan ser 

man en liknande situation som kopplas till den proximala utvecklingszonen. 
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Diskussion 

Studiens syfte var att ta reda på hur fritidspersonal beskriver sitt arbete med IKT i respektive 

fritidshemsverksamhet och låta dem berätta vad de anser om IKT som en resurs för elevernas 

kunskapsutveckling och lärande på fritidshemmet. Frågeställningarna handlade om hur 

fritidspersonalen beskriver sitt arbete och integreringen av IKT och deras syn på hur IKT påverkar 

kunskapsutvecklingen. Det analyserade resultatet grundade sig i fyra olika teman: kreativitet, IKT som 

artefakt, kunskapsutveckling och lärande, och användning av digitala applikationer på fritidshemmet. 

De kopplades samman på flera olika sätt genom att informanterna öppet besvarade våra intervjufrågor 

som var baserade på våra två huvudfrågeställningar och på så sätt innehöll responsen som studien 

syftade på. Resultat från de analyserade transkriberingarna visade att fritidspersonalen arbetar mycket 

adekvat med IKT genom att integrera det i olika aktiviteter samt använder digitala verktyg på olika 

sätt för att främja lärande och kunskapsutvecklingen hos eleverna. Det sker bl.a. genom beskrivningar 

av hur deras verksamhet väljer att arbeta med det som eleverna är intresserade av och skapa 

utmanande och meningsfulla aktiviteter som förhåller sig till läroplanen samtidigt som det gynnar 

elevernas estetiska och kunskapsmässiga förmågor och digitala kompetens. I den här delen diskuteras 

resultatet kopplat till tidigare forskning. 

Tidigare forskning i förhållande till resultatet 

På fritidshemmet kan det existera flera olika utvecklingsmöjligheter, bl.a. genom användning av 

artefakter och miljön i verksamheten. Konsgården och Krumsvik (2016) menar att elever blir mer 

engagerade i sina arbeten när de använder surfplattor som hjälpmedel. Surfplattor i form av iPads var 

väldigt aktuella på informanternas arbetsplatser, dvs. deras fritidshemsverksamhet. IKT användes på 

olika sätt för att främja elevernas kreativa förmågor men även deras kunskapsförmågor. I frågan om 

elevernas interaktion med IKT så lyfter Bjørgen och Nygren (2010) fram barns användning av IKT i 

och utanför skolan, och sociala medier och digitala spel visade sig vara de mest använda tjänsterna 

vilket även våra respondenter till viss del höll med om. Det visade sig att digitala spel och 

applikationer som riktar sig mot skapande av kreativt innehåll används mest av alla digitala appar i 

fritidshemmet. Fritidspersonalen arbetar inte så mycket med att integrera sociala tjänster, t ex. sociala 

medier och chatforum i aktiviteterna, utan fokus ligger på att driva aktiviteten framåt genom att 

använda digitala verktyg och appar som skapar goda möjligheter för kunskapsutveckling och lärande 

genom leken. 

Beauchamp (2011) menar att självständig användning av digitala verktyg utan någon hjälp från vuxna 

handlar om mediering. Resultatet visar att fritidspersonalen arbetar med mediering genom att låta 

eleverna samspela med varandra och hjälpa varandra, men att fritidspersonalen roll blir att skapa och 

utmana eleverna på olika sätt genom att använda IKT som hjälpmedel i aktiviteterna. Huruvida 

respondenterna förhöll sig till det som King (2015) menar med att pedagoger bör förklara för eleverna 

på vilka sätt användningen av digitala spel är bra för deras kunskapsutveckling kom inte på tal under 

intervjuerna, dock höll flertalet lärare med om att det är viktigt att eleverna ser något meningsfullt i 

aktiviteterna och som de även kan använda i andra sammanhang utanför de digitala spelen och 

fritidshemmet. 
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Angående elevernas lärande och kunskapsutveckling genom kreativitet och skapande på fritidshemmet 

så menar Uluyol och Sahins (2016) att en ny generation av elever ska kunna vara kreativa och 

produktiva och det kan utvecklas genom integrering av IKT med anpassad pedagogik. Vårt resultat 

visar att fritidspersonalen skapar aktiviteter som utmanar eleverna och som låter de vara kreativa och 

produktiva genom att samarbeta och skapa något som de finner intresse i men som samtidigt gynnar 

deras kunskapsutveckling. 

Som tidigare nämnt arbetar flera av informanterna En-till-En och ser det som en möjlighet för att 

utveckla elevernas digitala kompetens. von Schantz Lundgren och Lundgren (2011) lyfter fram att 

varje elev som har en dator eller surfplatta påverkar undervisningen på ett positivt sätt men att det även 

introducerar svårigheter som måste hanteras. Vårt resultat visade att det finns kunskapsbrist hos 

fritidspersonalen och det kan bl.a. bero på att de inte har blivit erbjudna någon vidareutbildning för att 

kunna utveckla sina digitala kunskaper och pedagogiska planeringar i förhållande till integreringen av 

IKT i fritidshemmet. De menar att detta skapar negativa följder för elevernas kunskapsutveckling i och 

med att digital kompetens har blivit en del av läroplanen. Även lärarnas motivation att följa läroplanen 

och integrera IKT brister. I vårt fall handlar det om fritidspersonalens digitala kompetens som fallerar 

på grund av kompetensbrist och inte av lättja eller missnöje till IKT. Informanternas åsikter 

reflekterade det som Schibeci m.fl. (2008) menade ifall lärarna fick det stöd de behövde så ökade 

deras självförtroende för att ytterligare veta hur de skall kunna integrera och anpassa undervisningen 

med IKT som ett undervisningskomplement. 

Fritidspersonalens roll är att skapa kreativa, utmanande och 

meningsfulla aktiviteter så att IKT… 

Efter frågorna och diskussionerna som berörde fritidspersonalens roll och hur de kan skapa 

meningsfulla, kreativa och utmanande aktiviteter med digitala verktyg som fanns tillgängliga på 

fritidshemmet började vi se tendenser och koppling till det som Ghavifekr m.fl. (2014) anser om IKT. 

De menar att intåget av IKT in i skolan har medfört ett viktigt krav för undervisande lärare att anpassa 

gamla aktiviteter så att IKT får ha ett syfte i undervisningen och i aktiviteterna. Även att lärarna bör 

vara förberedda på att använda IKT för kunskapsutveckling men ännu viktigare är att ha en positiv 

inställning att tillämpa dessa verktyg i verksamheten. Vi vill åter lyfta fram Štípek m.fl. (2013) som 

menar att en lärares motivation är väldigt viktigt för integreringen av IKT. Och det kan vi kortfattat 

säga att flera informanter delade liknande åsikter om, dock inte genom att nämna berörda forskare 

eller studier, utan vad de själva ansåg utifrån sin egen erfarenhet och hur omvärlden håller på att 

utvecklas. 

Digital litteractitet i fritidshemmet 

Resultatet visade att litteracitet och digital litteracitet är viktiga att träna på under aktiviteterna på 

fritidshemmet. Det handlar främst om elever som har svårt för språket, och att utöva sitt intresse 

genom olika digitala verktyg och tjänster kan utveckla deras skriv- och läskunnighet och användning 

IKT för kommunikation och socialt samspel. Gormley och McDermott (2013) förklarar hur digital 

litteracitet går att integrera i elevernas fritidsprogram och hur det kan skapa olika 

utvecklingsmöjligheter för elevernas olika kompetenser och färdigheter samtidigt som de utvecklas i 

en omvärld som är beroende av tekniska lösningar. Detta utvecklar inte bara elevernas förståelse för 

den digitala världen, utan kan genom anpassad pedagogik i fritidshemmet gynna elevernas 

vardagstänkande och lärande i en verksamhet som de själva får ha viss inflytande över. 
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Betydelse för praktiken och professionen 

Denna studie har stor betydelse för oss som studerar på grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i fritidshem. När man idag söker efter jobbannonser som ligger ute så är det ofta ett krav att 

man som utbildad fritidspersonal ska ha en lagom bred digital kompetens och kunna arbeta med 

digitala verktyg. Fritidspersonalen ska även följa läroplanen där digital kompetens uppmärksammas 

ytterligare. Vidare kommer det ställas högre krav på att eleverna ska arbeta mer digitalt (Regeringen, 

2017). Detta innebär att fritidspersonal behöver ha en rätt så bred digital kompetens när de kommer ut 

i arbetslivet för att kunna stärka elevernas digitala kompetens och skapa goda förutsättningar för ett 

utvecklande och skiftande samhälle i framtiden. 

IKT är ett begrepp som vi har kommit i kontakt med i flera kurser under vår utbildning och vi tycker 

att ämnet är intressant. Vi anser att denna studie har gett oss en större inblick i hur man som 

fritidspersonal kan arbeta med IKT i sin verksamhet. Resultatet vi fick fram i studien visar att IKT är 

något som det arbetas mycket med och det har en positiv påverkan på eleverna kunskapsutveckling. 

Informationen som respondenterna gav oss under intervjuerna om hur de använder IKT i 

verksamheten, vilka resurser de har tillgång till och hur det påverkar elevernas kunskapsutveckling 

kan vi själva ta med oss som tips när vi ska ut i arbetslivet. 

Slutsatser 

Den här studien har visat att IKT utövas aktivt på fritidshemmen och integreringen sker på olika sätt 

genom olika lek- och läraktiviteter, dels genom anpassning av de pedagogiska planeringarna för att 

reflektera läroplanen för fritidshemmet, dels genom att skapa syfte för användningen av de digitala 

verktygen för att kunna erbjuda eleverna en meningsfull fritid på bästa möjliga sätt utifrån de olika 

förutsättningar som finns på respektive fritidshem. Dock visar resultatet att det krävs motiverad 

fritidspersonal med tillräcklig kunskap om IKT för att kunna möjliggöra kunskapsutveckling och 

lärande i fritidshemmet. 

Vidare forskning 

IKT är något som kommer uppmärksammas mer utifrån läroplanen för att stärka elevernas digitala 

kompetens. Detta ställer högre krav på att lärarna ska ha god digital kompetens (Regeringen, 2017). 

Det finns lärare som arbetat med detta yrke i flera år och som inte anser att de har den kunskap som 

krävs för att lära ut med hjälp av IKT. Något specifikt som vi skulle vilja veta mer om är vilket stöd 

dessa lärare får för att kunna utveckla sin digitala kompetens och känna sig självsäkra att lära ut med 

digitala verktyg. 

En annan sak som även kan vara intressant att forska vidare om är hur eleverna ser på användningen 

av digitala verktyg. I några av intervjuerna vi gjorde återgav informanterna att eleverna tycker det är 

roligt att arbeta med IKT. Fritidspersonalen ansåg också att det påverkade elevernas 

kunskapsutveckling positivt. Det skulle då vara intressant att ta reda på vad eleverna själva tycker om 

IKT och användningen av digitala verktyg under sin tid i skolan och på fritidshemmet. Istället för att 

intervjua personal som arbetar på fritidshemmet så kan man intervjua eleverna för att få fram deras 

åsikt kring ämnet. 
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Bilaga 1 Samtyckesbrevet 

 
  Stockholm, 26 januari 2018 

 

Hej lärare/pedagog på XXXX! 

Vi är studenter på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms universitet. Under denna 

termin skriver vi ett självständigt arbete. Vår studie kommer handla om IKT i fritidshemmet. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid fritidshemmet under tiden 
25.01.18 – 11.02.18. Vid dessa tillfällen vill vi intervjua personal som arbetar i fritidshemmet med hjälp av 
anteckningar/ljudupptagningar. 
 
I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed (VR, 
2011). Det innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet som nämns 
under intervjun inte får avslöjas. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor 
med personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår 
egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att 
uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för er medverkan i studien. All medverkan är frivillig och kan 
när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under. Om ni accepterar kommer ni också 
att bli informerade om arbetet. En förutsättning för er medverkan är att ni samtycker till studien.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 

Vänliga hälsningar, Linnea och Elias. 
 

 
 
Datum och ort………………………………………………………………………………………………………. 
 

Intervjupersonens namnunderskrift………………………………………………………………………………… 

 

Linnea Backe och Elias Lasso. 
Mailadresser: Linnea Backe – XXXX@XXXX.su.se, Elias Lasso – XXXX@XXXX.su.se 
 
 
David Cardell (handledare) 
Stockholms universitet 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: 08-XXX XXX XX 
Mailadress: XXXX.XXXX@buv.su.se 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

1 Kan du ge en kort beskrivning om dig själv och din yrkesroll? 

2 Kan du berätta hur viktigt IKT är i er fritidshemsverksamhet?  

2.1 Är IKT viktigt för dig som fritidslärare?  

3 Hur använder ni IKT i fritidshemmet? 

4 Vad för resurser inom IKT har ni tillgång till på ert fritidshem?  

4.1 Vilken använder ni er mest av? 

5 Betraktar du IKT som en resurs för elevernas kunskapsutveckling? 

6 Kan du nämna 3 för- och 3 nackdelar som du anser det finns med IKT?  

6.1 Kan du berätta varför detta är för- och nackdelar enligt dig? 

7 Nu har vi pratat mycket om IKT, hur skulle du definiera begreppet?
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