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Sammanfattning 

Studien handlar om fritidslärares inställningar till IT och digitala spel och dess användning på 

fritidshemmet. Det övergripande syftet är att undersöka fritidslärares didaktiska användning 

av IT och digitala spel i fritidshemsverksamheten och deras inställningar till IT-användning 

på fritidshemmen. Fokus läggs även på att undersöka hur IT-användning på fritidshem skulle 

kunna se ut och motiveras utifrån tidigare forskning. Genom den tidigare forskningen 

presenterar vi problematiken i implementeringen av IT i skolsammanhang samt vilka 

möjligheter IT i olika former kan tillföra. 

 

Sex stycken kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med fritidslärare för att 

svara på syftet och frågeställningar. Materialet analyserades med hjälp av ett sociokulturellt 

perspektiv och kategoriserades utifrån de didaktiska frågorna hur, vad och varför samt 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

Mot bakgrund av analysen och kategoriseringen drar vi slutsatserna att: IT används 

kontinuerligt, men med olika syften, regleringar samt förutsättningar. Fritidslärarnas 

inställningar till IT och digitala spel är generellt positiva med önskningar om utveckling av 

IT-användningen. Vidare diskuteras fritidshemmets plats i den framtida IT-strategin som en 

arena för träning och utvecklandet av digitala kompetens. Vi anser att fritidshemmet har 

potentialen att inneha en viktig roll i den nationella IT-strategin som Nationellt forum för 

digitaliseringen i skolan har fått i uppdrag att ta fram. 

 

Nyckelord: IT, IT-användning, digital kompetens, digitala spel, fritidslärare, IT-artefakter, 

fritidshem, sociokulturell teori, media, fritidshemsdidaktik 
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1 Inledning 

I dagsläget råder det en uppmärksammad debatt om utvecklingen av informationsteknik, IT, i 

skolan. Begreppet IT omfattar i denna studie teknisk utrusning så som datorer, digitalkameror, 

mobiltelefoner, spelkonsoller och surfplattor (Hylén 2011). Intresset för debatten är stort och 

det är många olika organisationer och aktörer som är med och driver IT-frågan via olika 

medier. Till exempel skriver Karin Lindström (2014) i IT-tidskriften Computer Sweden att 

Jan Björklund gjorde en ”kovändning” angående utvecklandet av en nationell IT-strategi. Han 

har nu gett uppdraget till Skolverket att utveckla en sådan strategi innan det kommande valet. 

Malin Annergård (2014) rapporterar att det skapats ett samarbete mellans olika organisationer 

och myndigheter, bland annat Skolverket. Detta samarbete kallas för Nationellt forum för 

digitaliseringen i skolan. Det är denna grupp som nu har fått i uppdrag att ta fram en strategi 

för skolans digitalisering. En del av denna strategi bör enligt Tomas Kroksmark (2012) 

innehålla implementeringen av det han kallar datorspelens pedagogik i skolans pedagogik. 

 

I nuläget finns det alltså en uppsjö av forskning, rapporter och åsikter om IT i 

skolverksamheten, men nästintill ingen om IT i fritidshemsverksamheten. Det finns dock en 

blogg1 som drivs av en lärare och en fritidslärare2 som arbetar aktivt för att utveckla en 

didaktisk3 användning av informations- och kommunikationsteknik, IKT, i fritidshemmet. 

Författarna till bloggen har även skrivit en artikel där de beskriver och utvärderar sitt arbete 

med IKT i fritidshemmet som till stor del består av digitala spel (Malmsten och Hedlund 

2013). Mot bakgrund av James Paul Gees (2003) användning utav begreppet ”video games” 

för att inbegripa “video and computer games” kommer begreppet digitala spel användas i 

denna studie för att omfatta alla typer av digitala spel. Följden blir alltså att konsolspel, 

datorspel, spel på mobiltelefoner etc. inte särskiljs utan förenas i begreppet digitala spel.  

 

                                                 
1 http://iktfritids.wordpress.com/ 
2 I detta arbete används benämningen fritidslärare istället för fritidspedagog och detta grundas i Monica Hansen 

Orwehags (2013) argument att det sistnämnda är ett föråldrat uttryck då ingen har utexaminerats med den 

yrkesbeteckningen på flera decennier. Vi är dock medvetna om att de intervjuade informanterna är anställda 

under yrkesbenämningen fritidspedagog. Trots detta väljer vi att benämna dem som antingen fritidslärare eller 

pedagog. 
3 Fritidshemmet bör omfatta både omsorg och lärande där dess didaktik fokuserar på lärandet i verksamheten. 

Det finns argument för omsorgen som tar avstånd från lärandet, skolan och didaktiken (Philgren 2013). 
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På fritidslärarnas fackförbunds hemsida4 finns öppna brev, artiklar och andra dokument om 

fritidshemmets uppdrag och förutsättningar. Dessa indikerar att det i dagsläget inte är möjligt 

för fritidshemmen att uppfylla skollagens krav att ”fritidshemmet ska stimulera elevernas 

utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation” (SFS 2010). 

Lärarförbundet anser att för lite kunskap finns om fritidshemmet och för lite fokus läggs på att 

utveckla kunskapen som finns. Lärarförbundet har därför tagit fram ett förslag på kursplan för 

fritidshemsverksamheterna. Särskilt intressant för denna studie är att de i denna kursplan5 

lägger visst fokus på begreppet digital kompetens (Lärarförbundet 2012). Meningen med 

kursplanen är att sätta ord på den verksamhet och det lärande som redan finns påpekar Line 

Isaksson. Således finns det, enligt Isaksson, en fritidshemsverksamhet där digital kompetens 

inbegrips (Lärarförbundets webbredaktion 2012). Trots det fackliga intresset och den enstaka 

pedagogens engagemang har vi inte funnit några vetenskapligt granskade publikationer som 

argumenterar för den digitala verksamheten i fritidshemmet. Till följd av detta vill vi i denna 

studie lämna ett kunskapsbidrag. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka inställningar till IT och digitala spel i fritidshemmets pedagogiska och 

didaktiska verksamhet. Fokus läggs även på pedagogernas syn på framtida möjligheter för IT-

användningen i fritidshemmet. Med utgångspunkt i syftet har följande frågor formulerats: 

- Hur beskriver pedagogerna användningen av IT och digitala spel utifrån didaktiska 

syften i fritidshemsverksamheten? 

- Vilka inställningar har pedagoger till IT-användning på fritidshem? 

- Vilka möjligheter finns det enligt pedagogerna för IT och digitala spel i 

fritidshemmet? 

 

1.2 Skolväsendets uppdrag 

Skolverket och staten har publicerat texter om implementeringen och användningen av IT i 

skola och fritidshem. Dessa publikationer och styrdokument visar på vilka regler och krav 

som påverkar fritidslärarnas användning av IT och digitala spel i verksamheten. Vi anser det 

                                                 
4 Lärarförbundet: http://www.lararforbundet.se 
5 Till skillnad från Lgr11. Se under rubriken skolans uppdrag i denna studie. 
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intressant att redogöra för dessa eftersom denna studie syftar till att undersöka fritidslärares 

inställning till och fritidshemmets användning av IT. 

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, står det att: 

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 

och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny 

kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att 

kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. 

(Skolverket 2011, s 9). 

Vidare står det att eleven ska kunna ” [...] använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket 2011, s 14). Ulli 

Samuelsson (2014) konstaterar att dessa stycken är det enda som reglerar IT-användningen 

utifrån Lgr11s styrning trots att propositioner från regeringar sedan år 1984 syftat till att 

utveckla IT-användningen i skolan. Dessa stycken från läroplanen skulle kunna tolkas som ett 

försök att tydliggöra begreppen IT och digital kompetens för skolväsendet. Men dessa 

dokument skulle, av någon som inte är insatt i förarbetet, kunna tolkas utan att få någon större 

betydelse för IT-användningen i skola och fritidshem.  

 

Skolverkets publikationer om IT i skolan6 klargör att de har för avsikt att motivera lärare till 

att utveckla och öka användningen av IT i skolan. Yves Punies och Kirsti Ala-Mutkas (2007) 

resonerar att lärandet i framtiden kommer, i ett kunskapsbaserat samhälle, vara helt 

digitaliserat och uppkopplat. Till skillnad från dagens lärande som enligt dem är baserad på 

kraven det sen-industriella samhället ställde på skolan. I sin tur menar Skolverket (2009) att 

det krävs en kontinuerlig pedagogisk diskussion, samt tydliga strategier om IT:s 

begränsningar och möjligheter för att utveckla den relativt låga användningen av IT i 

klassrummet. Patrik Hernwall (2007) observerar att eftersom IT introducerats i samhället i en 

sådan snabb takt har förändringen IT medfört knappt hunnit diskuteras. Han för ett 

resonemang om att de ständiga artefaktskiftena har blivit betraktat som ett naturligt tillstånd. 

Detta kan innebära att lärarna fastnar i utvecklingen av IT-användningen av rädsla för det som 

de ännu inte hunnit lära sig fullt ut. Enligt Jan Hylén (2011) har det genomförts satsningar på 

                                                 
6 Se http://skolverket.se/om-skolverket/publikationer 

http://skolverket.se/om-skolverket/publikationer
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fortbildning och kompetensutveckling för lärare om IT. Det har dock sagts vara ”närmast 

omöjligt att bedöma hur stora effekterna har blivit […] men man drar ändå slutsatsen att 

insatserna lett till en snabbare utveckling än vad som annars skulle ha skett” (Hylén 2011, s 

56). Skolverket (2009) menar att det finns en stor pedagogisk potential med IT men då krävs 

det att läraren har digital kompetens och aktivt reflekterar didaktiskt över sin roll samt hur ny 

teknik kan utveckla undervisningen.  

 

Ingen av dessa texter riktar sig specifikt mot fritidshem, flera av dem nämner inte fritidshem 

alls. Men i Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem av Skolverket (2007) 

påpekas det att fritidshemmet bör komplettera skolverksamheten i tid och innehåll. Detta kan 

tolkas som att fritidshemmet borde bistå i utveckling av elevernas digitala kompetens. 

Lärarförbundet har, som tidigare nämnts, tagit fram ett förslag till en kursplan för 

fritidshemmet som de hoppas ska kunna ge fritidshemmet ett större erkännande och en 

tydligare riktning. I denna nämns även digitala kompetens som en del av det centrala 

innehållet. Utvecklingen av digital kompetens i fritidshemmet är en viktig utgångspunkt för 

vår studie då den undersöker fritidslärares inställningar till samt användningen av IT i 

fritidshemsverksamheten. Ulrika Lorentzi (2012) argumenterar dock för att en tydligare 

kursplan inte är det enda som behövs. Hon presenterar resultat av undersökningar som visar 

att fritidshemmet i dagens läge inte når upp till Lgr11s mål. Det som behövs för att 

fritidshemmen ska nå målen är enligt henne “mindre barngrupper och högre personaltäthet, 

bättre förutsättningar för personalen att göra ett bra jobb och förstärkning av fritidshemmens 

möjlighet att kompensera för barns olika bakgrund och särskilda behov” (Lorentzi 2012, s 

12). 
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2 Sociokulturellt perspektiv 

Denna studie relaterar genomgående till Roger Säljös (2000, 2010) förståelse av det 

sociokulturella perspektivet7. Detta för att få en tydlig uppfattning av begreppet artefakter som 

är centralt för det sociokulturella perspektivet. Samt för att få en djupare förståelse för 

fritidslärarnas inställningar. I studien undersöker vi olika tillvägagångsätt och inställningar till 

IT och digitala spel. Fysiska artefakter beskrivs efter en generell genomgång av de delar av 

perspektivet som är av relevans för studien. 

 

Säljö (2000) påpekar att i ett sociokulturellt perspektiv bidrar alla intryck, all kommunikation 

och alla redskap till ett ständigt lärande. Människan kan inte undvika att lära. Lärande antas 

ske i kommunikation och användningen av språket. Enligt Säljö (2000) beskriver Vygotsky8 

att det under de första tre åren av ett barns liv sker en biologisk utveckling. Denna biologiska 

utveckling är basen som ger förutsättningarna för hur vi utvecklas och lär samt uppfattar i den 

sociokulturella världen. Efter de första tre levnadsåren övergår utvecklingen till att ske inom 

ramen för sociokulturella förhållanden. På denna utvecklingsnivå är de kommunikativa 

processerna helt centrala för mänskligt lärande och utveckling. Säljö (2000) föreslår att barns 

inställningar till artefakter påverkas av hur andra i dess omgivning talar. Barn gör iakttagelser 

och genom dessa skapas deras bild av världen. Detta innebär att pedagogernas attityd och sätt 

att prata om IT har en direkt inverkan på hur eleverna sedan använder och lär sig genom IT-

användningen. Den mänskliga kroppen har fysiska och intellektuella begränsningar. Genom 

historien har människan därför utvecklat, vad Vygotsky enligt Säljö (2000) kallade redskap 

eller verktyg, men Säljö (2000) kallar artefakter. Genom mediering9 med dessa artefakter kan 

människan vidga hur de använder sig av sitt intellekt, sin kropp och hur de samspelar med 

varandra10.   

 

Säljö (2000) anser att kunna något innebär att en individ förstår en kommunikativ praktik som 

oftast innehåller en fysisk verksamhet. Att, exempelvis, spela digitala spel innebär att spelaren 

                                                 
7 Se Dysthe (2003) för diskussioner om olika sociokulturella perspektivet. 
8 En rysk psykolog, pedagog och filosof som verkade under tidigt 1900-tal. Han är en förgrundsfigur för det 

sociokulturella perspektivet. 
9 Människa använder sig av redskap för att röra sig i världen. ”Redskap medierar verkligheten för människor i 

konkreta verksamheter” Säljö 2010, s 81). 
10 Se artefakter 
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inte enbart kan förflytta sina fingrar över kontrollen eller tangentbordet och musen. Det krävs 

att spelaren har en viss kännedom om regler, taktiska drag etc. Dessa är språkliga i sin 

karaktär. Spelaren av ett specifikt digitalt spel har insikt i den kommunikativa praktik som 

utövas i spelet. 

 

Säljö (2010) påpekar att skolan är en teoretisk kultur där färdigheter och kunskaper 

produceras likt tjänster och varor. Människan lever i en mångfasetterad kultur där möjliga 

utvecklingsvägar, sammanhang och kulturella redskap endast ökar i mängd utan att för den 

delen ersätta dess föregångare. Skolans uppdrag blir därför allt mer omfattande med tanke på 

IT utvecklingen och det artefaktskifte den medfört. 

 

2.1 Artefakt 

En anledning till användandet av det sociokulturella perspektivet i studien är dess förståelse 

av artefakter. Därför redogör vi nedan för begreppet artefakter och dess roll i den mänskliga 

kommunikationen. 

 

Säljö (2010) skiljer mellan två typer av redskap som människan använder sig av för att förstå 

och handla i världen, de språkliga och de fysiska. De fysiska redskapen (eller artefakterna) har 

genom historien förändrats och gång på gång givit människan nya resurser som hjälpt oss 

kommunicera, konservera mat, underhålla oss etc. Således påpekar Säljö (2010) att dagens 

människor nästan alltid har artefakter runt omkring sig. En artefakt är enligt Säljö (2000) 

konventioner, mänskliga kunskaper, begrepp och insikter som byggts in i apparater som 

människan samspelar med när den agerar. Med hjälp av t.ex. en dator kan vi kommunicera på 

helt nya nivåer än vad som tidigare var möjligt. En person i Kina kan inom mindre än en 

sekund både se och höra information från någon på andra sidan jordklotet, eller från någon 

utanför vår atmosfär för den delen. Med mobiltelefonen som artefakt har vårt sätt att 

kommunicera och vara förändrats. Vi frågar oftare ”var är du?” när vi påbörjar ett samtal 

istället för ”hur mår du?”.  
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Artefakten är en mänsklig konstruktion som påverkar våra fysiska och intellektuella resurser. 

Säljö (2010)  hävdar också att de ständigt närvarande fysiska artefakterna har bidragit till att 

förändra vårt tänkande och vårt lärande. Han anser att det inom den sociokulturella teoriramen 

är naturligt att även språket är en uppsättning redskap, och i en viss mening kan ses som en rik 

uppsättning artefakter. Språkets redskap är inte fysiska ting, men kommunikation och språk 

har materiella konsekvenser och materiella sidor. Språkets redskap har även de förändrats 

under historien. De har vuxit fram i olika gemenskaper för att möjliggöra diskussion och 

samtal om det gemenskapen är intresserad av. Precis som de fysiska artefakterna är språkets 

artefakter föränderliga och konstgjorda. Säljö menar dock att samtalet är och kommer förbli 

den viktigaste resursen för lärande.  

 

Säljö (2010) beskriver den utveckling som skett under historien och artefakternas roll i denna 

förändring. Han menar att övergripande förändringar har skett i människans sätt att, 

exempelvis, arbeta, kommunicera och bevara information vilket därigenom har lett till att 

villkoren för lärande har omskapats. En av dessa förändringar skedde när bläckpenna kom till 

existens. Skillnaden mellan den och dess föregångare griffeltavlan var en viktig teknisk 

utveckling. Griffeltavlans huvudsakliga syfte var att stava enstaka ord. Med papper och penna 

kunde människan nu skriva långa uppsatser som vidare kunde sparas och återlämna den 

information som står tryckt i skrift till nästkommande generationer. Så småningom 

utvecklades även kulspetspennan och nu riktades kritik mot att handstilen blev lidande. 

Poängen vi vill göra med denna redogörelse är att dessa artefaktskiften mötte motstånd och 

det krävdes, förmodligen, strategier för att implementera dem i skolverksamheten (Hylén 

2014). Dessa motstånd uppkommer utifrån människans bristande förmåga i att ta vara på 

artefakterna i vårt sätt att tänka om utveckling och lärande som ett skeende inom individen. 

Detta är den pedagogiska vetenskapens svaghet. Utifrån förståelsen att lärande och tänkande 

sker inom individen går samspelet med andra människor och artefakter förlorade (Säljö 2000).   
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3 Tidigare forskning 

De senaste decennierna har forskning om IT dels fokuserat på IT i skolan, dels på IT-

användningen i vardagen. Forskningen har också undersökt både positiva samt negativa 

aspekter av IT och individers användning av den. I denna del av studien beskrivs 

inledningsvis den sökmetod som använts för att finna den tidigare forskning som är av 

relevans för arbetet. Därefter redogörs för ett urval av relevant forskning kopplad till studiens 

syfte. I slutet av varje rubrik ges en kort återkoppling till forskningens relevans för studien. 

 

För denna studie gjordes systematiska sökningar utifrån Lotte Rieneckers och Peter Stray 

Jörgensens (2008) rekommendationer om litteratur- och informationssökning. Efter 

konsultation av Monica Norr (Universitetsbibliotekarie) valdes en del av sökorden och 

databaserna ut. Databaserna som använts är: Diva, Eric och Libris samt tidskriftsdatabasen 

idunn.no och forskningsportalen forskning.se. I Diva gjordes sökningar på orden IT, 

fritidshem, dator, på författares namn som funnits i referenslistor i andra litterära källor. I Eric 

användes sökorden: Information and communication technology, computer, Information 

Technology, After School Programs and Information Technology, After School Programs and 

Twenty-First Century Learning, Leisure time center and Information Technology, Twenty-

First Century Learning, Educational Technology samt Technology Use in Education i olika 

kombinationer och med avgränsningarna child*, elementary school. Dock alltid med 

avgränsningen peer reviewed. I Libris sökte vi på informations- och kommunikationsteknik, 

fritidshem och informationsteknik. 

 

Ytterligare en metod som använts är kedjesökning utifrån litteratur som för oss inte varit 

relevant, men refererat till andra källor som varit det. Libris, Diva och Google användes till att 

söka namn på böcker, tidsskrifter, rapporter och avhandlingar vilka funnits som referenser i 

annan litteratur via kedjesökningen vilket Rienecker och Jörgensen (2008) menar innebär att 

finna lämplig litteratur genom att en text leder till en annan. Till exempel lästes tidigt 

Samuelsson (2014), utifrån hennes avhandling fann vi andra forskare. Genom den 

databassökning som gjorts har mycket forskning om IT funnits, framför allt i relation till 

skolan och den ordnade undervisningen och barn i behov av särskilt stöd, huvudsakligen 

aspbergers syndrom. Forskningen är dock inte helt relevant för studiens frågeställningar då 
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den inte hanterar fritidshemmet specifikt. Den forskning som funnits rör sig i ett spektrum 

mellan formell undervisning och informellt lärande, datorspel och dess lärandepotential samt 

forskning som syftar till att undersöka negativa konsekvenser med IT-användning. 

 

3.1 IT-debatten 

Debatten kring IT och de aktiviteter som sker runt omkring artefakterna redogörs för här. 

Först ges en kortfattad insyn i några av de riktningar debatten tagit. Därefter redogör vi för 

försök som gjorts att implementerat IT i skolan. Vi väljer till stor del att använda oss av 

forskning kring och debatten om digitala spel eftersom digitala spel är en populär 

sysselsättning hos eleverna på fritidshemmet11. Vi är medvetna om att det finns forskning och 

debatter som behandlar användning av IT i olika skolämnen. Denna forskning och debatt är 

dock inte av relevans i denna studie eftersom studien fokuserar på fritidshemmet och hur IT 

används där.  

 

Debatten kring IT är enligt Malte Elson och Christopher J. Ferguson (2013) och Hylén (2011) 

både en offentlig och vetenskaplig debatt som i båda arenor blivit polemisk, men dessutom en 

debatt i vilken linjerna mellan objektiv vetenskap, politik och opinionsbildning ofta har blivit 

suddiga. Diskussionen handlar ofta om digitala spel och vilka effekter dessa har på de som 

spelar dem. Vidare skriver Elson och Ferguson (2013) att i tidig forskning kring IT har många 

forskare varit övertygade om de skadliga effekterna av virtuellt våld. Under senare år har dock 

vissa forskare visat öppen skepticism till denna ståndpunkt. Kroksmark (2012) belyser även 

han att forskningen kring datorspelande oftast varit kritiskt inriktade texter och att studier som 

söker visa positiva aspekter av datorspelandet varit svåra att få publicerade. Detta har 

påverkat hur och om datorn används i skola och fritidshem. Forskning kring positiva aspekter 

av datorspelande har dock genomförts och publicerats12. Hylén (2011) anser att diskussionen 

om IT i skolan har tagit en vändning från varför eller om datorn ska användas i skolan, till 

vilket sätt den ska användas och vilka kunskaper som utvecklas. Relevant forskning kring IT i 

fritidshemmet specifikt har som tidigare nämnts varit svårt att finna. Det finns dock ett antal 

examensarbeten som behandlar ämnet med olika utgångspunkter.  

                                                 
11 Se denna studies resultat. 
12 Se Hawisher, Gail E. Selfe, Cynthia L. Gee, James P (2007) och (Gee 2003). 
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Karin Aronsson och Björn Sjöblom (2013) konstaterar, likt Elson och Ferguson (2013) och 

Hylén (2011), att debatten kring datorspelanden och teknikanvändning oftast kretsar kring det 

negativa och eventuella problem som användandet kan leda till. Men det finns även en 

omvänd bild på datorspelande och teknik, en där dessa verktyg kan användas i skolmiljön och 

i skolarbetet. Hernwall (2003) menar att ”datorn har blivit en plattform för en mångfald 

möjligheter, där nätverk som Internet gör möjligt ett inträde i ett globalt sammanhang där det 

fysiska rummets lagbundenheter inte med självklarhet råder” (Ibid, s 10). I en senare 

publikation belyser Hernwall (2007) att eftersom dagens unga är vana att gestalta information 

och erfarenheter i olika textuella uttryck; bild, rörlig bild, skriven text, ljud etc. står skolan 

inför stora pedagogiska och didaktiska utmaningar till följd av att skolan tidigare har haft en 

tradition av reproduktion. Säljö (2000) diskuterar lärandets förändrade karaktär från den 

reproduktiva aktiviteten till att fokusera på produktiva aktiviteter. En orsak till denna justering 

är utvecklingen av IT-artefakter som möjliggjort nya lärandeformer. IT kan även ha en stor 

roll för utvecklandet av elevers kreativa tänkande (Wheeler, Waite & Bromfield 2002).  

 

Det finns en satsning i Sveriges kommuner som kallas för 1 – 1 vilken har målet att alla elever 

ska få tillgång till varsin dator i skolan. Just nu finns det ”ca 250 kommuner med inledda eller 

planerade satsningar på egen dator för varje elev i någon av sina skolor” (DiU, 2014)13. Åke 

Grönlund (2014) har bedrivit ett projekt, som han beskriver som ett förändringsprojekt inte ett 

IT-projekt, som går under namnet Unos Uno-projektet. Projektet syftade till att ”studera och 

analysera effekterna och resultaten av genomförande av en dator en elev i några kommuner 

och skolor ur olika perspektiv” (Grönlund 2014, s 167). I slutrapporten av 

förändringsprojektet har han och hans kollegor sett en del förändringar i lärares arbetssätt 

under Unos uno-projektet. De positiva effekter som har skett är: ökad digital kompetens vilket 

har ökat skolans förmåga samt elevernas förmåga. Elev-lärarkontakten har ökat och blivit av 

högre kvalitet. Elever och lärare är nöjda och upplever positiva resultat. Eleverna har ökat 

självförtroende. Förbättringar i elevers prestationer har uppmätts i vissa fall. De negativa 

effekter som skett är: större arbetsbörda för lärarna. En fjärdedel av eleverna och hälften av 

lärarna upplever stress relaterat till 1:1. Personalbudget minskar och läggs till IT budgeten. De 

positiva effekterna som uppstått har dock inte uppstått överallt, medan de negativa effekterna 

                                                 
13 För att påpeka 1-1 projektets utbreddning finner vi denna källa av relevans. 
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däremot verkar ha uppstått överallt, men i olika omfattning. Fritidshemmen omnämns inte i 

Grönlunds projekt.   

 

Tidigare i studien har det framkommit att elevens lärande inte kan förbättras enbart med hjälp 

av tekniken utan att det krävs lärare som är ledare i och driver på förändringen. Grönlund 

(2014) skriver att det i lärarutbildningarna skett en relativt stor satsning gällande 

grundläggande teknikkurser, men att mindre fokus ligger på att utveckla pedagogik och 

läromedel med hjälp av denna kompetens. Skolverket (2013)14 har dock observerat ett ökat 

intresse hos lärare och skolledare för att utveckla en modern undervisning där IT har en 

central roll. Skolverket driver en kompetensutveckling kallad PIM, praktisk it- och 

mediekompetens, där ca 150 000 lärare, förskollärare och skolledare deltar. Observera att 

varken Grönlund eller Skolverket nämner fritidshem specifikt som en del av denna satsning 

på kompetensutveckling inom IT.  

 

Punie och Ala-Mutka (2007) tar debatten ett steg längre och presenterar en idé för hur ett 

framtida lärande skulle kunna se ut. De gemensamma dragen i det de presenterar är att 

kunskap och lärande dokumenteras, bildas och förmedlas i ett utrymme där människor kan 

mötas och lagra kunskap oavsett var de befinner sig. I dag finns redan sidor som ”linked in15” 

som fungerar ungefär på det sätt Punie och Ala-Mutka (2007) föreställer sig. Dock inte med 

alla funktioner som de anser är nödvändiga. Bakgrunden till idén är att utvärderingssystemen 

inte längre kan grundas på enskilda prestationer eftersom behovet av förmågor och kunskaper 

förändras. Punie och Ala-Mutka (2007) diskuterar även de utmaningar som kvarstår innan det 

är möjligt att genomföra denna framtidsvision16. Visionen riktar sig till samhället i stort och 

har i nuläget inte stor relevans för barn i yngre åldrar. Mot bakgrund av en vision som denna 

är det dock av stor vikt för barnens framtid att de i skolans yngre årskurser får de 

förutsättningar som krävs för att utveckla digital kompetens. 

 

                                                 
14 En rapport som Skolverket genomför var tredje år i uppdrag från regeringen. Denna syftar till uppföljning av 

”IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning” (Skolverket 2013, s 6). Den visar på 

hur IT-användningen ser ut i skolan idag. 
15 https://www.linkedin.com/ 
16 För närmare beskrivning av visionen se artikeln. 
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IT-debatten har tagit många riktningar och ofta varit stridslysten vilket påverkat människors 

inställningar till IT. Debatten har de senaste åren dock tagit en vändning och söker nu 

utveckla samt finna nya användningsområden för IT. Detta påverkar skolan och deltagarna i 

verksamheten då projekt som 1-1 syftar till att hålla jämna steg med den utveckling som sker i 

samhället. 

 

3.2 Digital kompetens 

Denna del inleds med en förklaring av vad begreppet digital kompetens17 innebär och varför 

det används i studien. Därefter presenteras en studie som visar på hur skolan kan arbeta för att 

utveckla kompetensen både hos lärare och hos elever. Till sist förs ett resonemang om 

fritidshemmets roll i att utveckla elevernas digitala kompetens. 

 

Knowing where knowledge is located and who has access to various kinds of knowledge 

and why is becoming more important in the networked society. (Punie & Ala-Mutka 2007, 

s 212). 

 

Under de senaste ca 20 åren har den digitala tekniken i snabb takt förändrat vårt samhälle 

markant. Hernwall (2007) menar att kunskapsbegreppet har utmanats, det sociala beteendet 

har förändrats och vår individuella identitet har fått ett nytt rum att röra sig i, det digitala 

rummet. Spelreglerna för begrepp som makt, identitet, socialitet och kunskap har utmanats. 

Därför inbegriper digital kompetens en beredskap att ta till sig och utveckla denna utmaning. 

Vidare argumenterar han att hur vi ser på vad som är normalt och mänskligt måste beprövas 

och inte längre är en självklarhet. Digital kompetens begränsas därför inte till hur tekniken 

                                                 
17 Liknande begrepp är digital literacy och ”21st century skills”. Utifrån Michele Knobel och Colin Lankshear 

(2006) beskrivning av digital literacy kan det konstateras att begreppet framför allt handlar om att förstå och 

hantera den information som finns tillgänglig via de digitala medierna. Hylén (2013) menar att ”21st century 

skills” är USAs motsvarighet till Europakommissionens nyckelkompetenser som innefattar digital kompetens, 

men också sju andra kompetenser för ett livslångt lärande. Därmed är begreppet ”twenty first century skills” ett 

allt för omfattande begrepp och det tidigare nämnda digital literacy ett allt för snävt begrepp för denna studie.  
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används utan det krävs en djupare förståelse av hur tekniken kan påverka vårt samhälle, vårt 

sätt att vara samt hur vi ser på oss själva och andra. 

 

Digital kompetens är en av de kompetenser som rekommenderas som nyckelkompetenser för 

ett livslångt lärande av Europakommissionen (2007). Enligt deras beskrivning består digital 

kompetens av kunskaper, färdigheter och attityder. De kunskaper som efterfrågas är 

grundläggande IKT färdigheter, hur internet kan användas i olika syften som kommunikation, 

informations sökning och lagring samt vilka risker och möjligheter som tillkommer med dessa 

syften. Det krävs också en medvetenhet om hur innovation och kreativitet kan stödjas samt ett 

kritiskt förhållningssätt för validitet, juridiska och etiska principer. Dessa kunskaper bör 

innefatta både arbets- och vardagsperspektiv. De färdigheter som efterfrågas är dels förmågan 

att hämta in information enligt de kunskaper som beskrivit, dels att producera och använda 

information för kritiskt tänkande, kreativitet och innovation utifrån samma kunskaper. 

Slutligen efterfrågas en reflekterande och kritisk attityd och ett intresse för information samt 

medier. Återkommande ord i beskrivningen av digital kompetens är information, 

kommunikation, kritiskt tänkande, kreativitet och innovation. Detta är alltså kärnan i 

begreppet digital kompetens.  

 

Flera studier som framkom under den systematiska sökningen var rapporter om olika projekt 

för att utveckla eller öka IT-användningen i skolan. Ett exempel på en sådan studie är Anne – 

Marie Folkessons (2004) rapport om att prova användningen av datorer för att inspirera till ett 

utvecklande av undervisningen med en förnyad pedagogik. Folkesson (2004) hävdar att 

framgångsfaktorerna för projektet, som rapporten handlar om, var bland annat lärarnas 

förhållningssätt. Lärarna utgick ifrån eleverna och lät dem sitta vid datorn och pröva sig fram. 

Hon skriver att många studier har tidigare visat att användningen hämmas av tekniska 

problem. Folkesson (2004) upplevde att de tekniska problem som uppstod togs tillvara på 

genom att elever och lärare fick samarbeta för att söka efter en lösning på problemet, vilket 

utvecklade en hjälpsam miljö. Hon menar att datorn är mest användbar i ett processinriktat 

arbetssätt då den uppmuntrar eleverna att experimentera och vara självkritiska eftersom det är 

lätt att göra om. I ett linjärt och produktinriktat arbetssätt begränsas datoranvändandet till 

faktasökning och färdighetsträning och det blir svårare att se de positiva effekterna. Hennes 

rapport visar att det som krävs av lärarna, för att det processinriktade arbetssättet ska fungera, 
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är för det första att deras ledning innehåller konkret respons och uppgiftsinstruktioner. För det 

andra att uppgiften måste vara öppen och problemlösande och för det tredje att temaarbetets 

innehåll används för att ge eleverna vidgade referensramar. Lärarna utmanade även elevernas 

bild av datorn i början av projektet genom att inte tillåta något datorspelande. Enligt 

Folkesson (2004) gick lärarna in i detta projekt med en mycket liten kunskap om IT och dess 

användningsområden. Men trots denna avsaknad av digital kompetens vågade lärarna prova 

sig fram och efterhand utvecklade de tillsammans med eleverna digital kompetens. 

 

Som tidigare nämnts fastslog Europakommissionen (2007) digital kompetens som en av åtta 

nyckelkompetenser för livslångt lärande. Detta återspeglas i skolinspektionens texter, men 

inte i styrdokumenten vilka beskrivs under rubriken skolväsendets uppdrag. Hylén (2011) 

menar att det krävs att ”hela undervisningen präglas av ett elevaktivt, undersökande och 

kritiskt ifrågasättande arbetssätt” (Ibid, s 72), något som även Folkessons (2004) studie 

påvisar. En likartad uppfattning på tillvägagångsättet för att utveckla digital kompetens 

belyser Eric Schwarz och David Stolow (2006) då de argumenterar för varför den 

obligatoriska skoldagen inte är lämpad för att utveckla de kompetenser som de anser är 

nödvändiga i det 21-århundradet. Skillnaden i Schwarzs och Stolows (2006) argumentation 

mot den Hylén (2011) och Folkesson (2004) för är att utvecklingen av ”21st century skills”18 

är bättre lämpade att utveckla i ”after-school programs”, vilket är Amerikas motsvarighet till 

fritidshemsverksamheten. Schwarz och Stolow (2006) argumenterar att det krävs tid att träna, 

möjlighet till grupprojekt i mindre grupper och praktiska erfarenheter för att bäst utveckla 

”21st century skills”. Dessa förutsättningar hävdar de uppfylls av ”after-school programs” i 

högre grad än skolan. Relateras deras argumentation till det svenska samhället finns det stora 

möjligheter inom både det processbaserade lärandet i skolan, som Folkesson (2004) 

argumenterar för, men också i fritidshemmet utifrån förutsättningar som finns för 

verksamheten att utveckla elevernas digitala kompetens. 

 

Digital kompetens är en förmåga som idag efterfrågas av arbetsgivare. Trots att Lgr11 inte 

använder begreppet digital kompetens finns många av de förmågor och kunskaper som krävs 

för digital kompetens omnämnda. Det är viktigt att pedagoger inte har en lägre digital 

                                                 
18 Se fotnot 17. 
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kompetens än eleverna, detta för att ha möjligheten att utmana och utveckla elevernas 

förmågor. 

 

3.3 Digital ojämlikhet 

Hittills har det framgått att IT är framtidens artefakt. Det finns gott om metoder för hur IT ska 

användas och argument varför det ska användas. Men trots den utveckling som skett gäller det 

inte alla. I Sverige är jämlikheten högt värderat och här redovisar vi för hur IT kan komma att 

påverka den eftersträvade jämlikheten. 

 

Något som i hög grad påverkar fritidshemmet lika mycket som skolan är den digitala 

ojämlikheten vilket berörs av bland annat Samuelsson (2014) som hävdar att begreppet digital 

ojämlikhet är en kombination av begreppen digitala klyftor och social ojämlikhet. Detta 

innebär att för att uppnå digital jämlikhet krävs det att alla individer oberoende av deras 

individuella förutsättningar får en jämlik möjlighet ” […] att utveckla den digitala kompetens 

som behövs för att fungera i och påverka samhället” (Ibid, s 11). Vidare gör Hylén (2013) en 

sammanställning av hur digitaliseringen i skolan ser ut i dagens läge. Han refererar till PISA 

undersökningen 2009, Skolverkets (2013) undersökning samt Lärarnas riksförbunds (2013) 

undersökning som alla visar att skillnaderna mellan skolornas tillgång till IT har minskat 

sedan 2008, men att det är fortfarande relativt stor skillnad. Lärarnas riksförbunds (2013) 

undersökning visar på skillnader mellan kommunerna där förortskommuner har störst tillgång 

till IT, samtidigt som glesortskommuner har sämst tillgång.  

 

Samuelsson (2014) redogör utifrån Yu19 för olika synvinklar på digital ojämlikhet. Dessa är: 

digital ojämlikhet är naturligt, digital ojämlikhet är ett utvecklingsproblem, digital ojämlikhet 

är ett socialt och politiskt problem samt digital ojämlikhet är underordnad social ojämlikhet. 

Tre av dessa synvinklar är av intresse för studien och beskrivs därför nu. I synvinkeln att 

digital ojämlikhet är ett utvecklingsproblem lyfts argument som visar att digital ojämlikhet 

har ekonomiska konsekvenser. Dessa konsekvenser skulle kunna innebära att utvecklingen 

inte förs vidare. Perspektivet pekar på att projekt som 1:1 ger den ekonomiska tillväxten en 

                                                 
19 Se Yu, Liangzhi. (2006): Understanding information inequality: Making sense of the literature of the 

information and digital divides. Journal of Librarianship and Information Science, 38(4), 229 – 252. 
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skjuts uppåt och påverkar utvecklingen framåt. Men det finns få bevis för att projekt som 

detta ger bättre kunskapskvalitet. Det andra perspektivet gällande digital ojämlikhet som är av 

relevans är den synvinkeln som menar att digital ojämlikhet är ett socialt och politiskt 

problem. Social ojämlikhet har enligt detta synsätt en stark korrelation med digital ojämlikhet. 

Det skapas ett socialt och politiskt utanförskap hos de individer som inte har digital 

kompetens. Samuelsson (2014) konstaterar dock att det inte endast behövs satsningar som ger 

alla tillgång till IT utan även på utbildning om det. Hennes studie visar dock på att det lagts 

mer fokus på de tekniska än på de pedagogiska lösningarna. Även Hylén (2013) konstaterar 

när han beskriver två huvudsakliga trender för att utveckla skolornas tillgång till IT. Å ena 

sidan 1 - 1 projekten och å andra sidan en trend att eleverna får ta med sig sin egen IT-

utrustning hemifrån. Trenden att ta med sin egen IT-utrustning hemifrån tillåter 59 procent av 

rektorerna i grundskolan och 89 procent i gymnasieskolan enligt Skolverket (2013). Denna 

trend kallar Ola Berge (2014) för ”bring your own device”, BYOD. Han analyserar de 

nordiska ländernas användning av BYOD och konstaterar att de nordiska länderna är så långt 

fram i IT-utvecklingen att det smidigaste för skolorna vore om eleverna fick använda sina 

egna tekniska (digitala) artefakter. Problemet med detta är det högt satta värdet på jämlikhet i 

skolorna. Något som dock kan leda till destruktiva känslor av avund (van de Ven, 2014). 

Detta bekräftar att den tidigare nämnda synvinkeln digital ojämlikhet är ett socialt och 

politiskt problem, är den som är i majoritet i Norden. Trots det höga värdet på jämlikhet har 

intresset för BYOD enligt Berge (2014) och Skolverk (2013) ökat. 

 

Att skolor idag inte har en jämlik fördelning av IT-resurser kan idag lösas på två olika sätt. 

För det första genom att skolor inhandlar IT-utrustning och för det andra att eleverna tillåts ta 

med sin egen. Denna diskussion påverkar fritidslärares inställningar till IT eftersom de 

ekonomiska klyftorna blir synliga. Det kan skapa ett utanförskap för elever som inte har 

möjligheten att inhandla IT-artefakter. Även fritidshemmets möjligheter att utveckla en 

verksamhet där IT spelar en större roll påverkas av den omjämlika fördelningen av artefakter.  

 

3.4 Digitala spel och dess lärande potential 

I de texter som lästs för att skapa oss en bild av ämnesområdet framkom det att digitala spel är 

en viktig det i det vardagliga livet hos dagens barn och ungdomar. Här presenteras digitala 

spels pedagogiska kvalitéer och det lärande som kan ske under spelandet av dem. 
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If the principles of learning in good video games are good, then better theories of learning 

are embedded in the video games many children in elementary and particularly in high 

school play than in the schools they attend. Furthermore, the theory of learning in good 

video games fits better with the modern, high-tech, global world today’s children and 

teenagers live in than do the theories (and practices) of learning that they see in school. 

(Gee 2003, s 7). 

 

Gee (2003) utgår från att det uppstår lärande när människor spelar spel och hans argument är 

att det människor gör när de spelar oftast är bra lärande. Han anser att skolan framför allt har 

att lära sig av spel och dess uppbyggnad när det kommer till att motivera utövaren. I kontrast 

till Gees (2003) forskning om lärande i spel är Jonas Linderoth (2009) kritisk gällande frågan 

att digitala spel skulle ha en motiverande kraft även i skolan, detta trots att han inte förkastar 

idén att de digitala spelen kan ha utbildandesyften eller att det sker lärande i digitala spel. Han 

argumenterar att motivationen ”gamers” får i digitala spel är uppbyggd på illusorisk 

framgång. Det vill säga att om spelaren lägger ned tillräckligt mycket tid i att spela det 

digitala spelet kommer hen nå framgång. Det handlar inte om spelaren kommer uppnå sina 

mål, utan när spelaren uppnår dem. Skolverkets rapport (2013) visar på att majoriteten av 

grundskollärare bedömer att IT till viss utsträckning eller i stor utsträckning ökar elevernas 

motivation till skolarbete. Skolverket redovisar dock inte vad detta kan tänkas bero på.  

 

Gee (2003) redogör för 36 principer av lärande som är inbyggda i bra spel. Delar av de 36 

principer av lärande som Gee (2003) redogör för inbegriper det Europakommissionen (2007) 

definierar som nyckelkompetenser för livslångt lärande. Till exempel princip nummer ett:”all 

aspects of the learning environment […] are set up to encourage active and critical, not 

passive, learning” (Gee 2003, s 207). I Europakommissionens (2007) definition av digital 

kompetens framkommer det att det krävs en reflekterande och kritisk attityd i användningen 

av IT vilket också Gee uttrycker att vissa digitala spel förmedlar. Barn lär sig alltså via 

spelandet vissa delar av det som anses behövs för att uppnå ett livslångt lärande (Gee 2003).  
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Constance A. Steinkuehler (2005) hävdar att Massive Multiplayer Online Games, MMOG, 

fyller en funktion som en ny form av ”tredje rum”20 för informell samvaro. Hon reflekterar 

över att det är allt för lätt för traditionella sociologer att ignorera de aktiviteter som sker 

bakom en datorskärm. Hennes förhoppning är att skolvärlden inte gör en liknande 

underskattning när det gäller den kapacitet utrymmen som MMOGs har för att djupgående 

forma det kognitiva och det kulturella hos nätgenerationen21. Steinkuehler (2005) menar 

också att mer står på spel än ungdomars och vuxnas informella sociala liv. Spel som MMOGs 

är platser för komplex problemlösning, identitetsskapande, individuellt och kollaborativt 

lärande och meningsskapande och borde vara en del av den pedagogiska forskningsagendan. 

Linnea Malmsten och Stina Hedlund (2013)22 har en reflekterad didaktisk utgångspunkt i sin 

verksamhet där de arbetar med elever som, bland annat, spelar MoviestarPlanet23 under 

fritidstid. Under tiden eleverna spelar kan de fråga fritidslärarna eller kamraterna om 

konversationer de haft eller händelser i spelet. Fritidslärarna hjälper eleverna förstå och 

hantera skillnaden mellan en virtuell konversation och en verklig sådan samt lösa konflikter 

som uppstår i den virtuella chatten. Malmsten och Hedlund (2013) hade ett möte med 

vårdnadshavare för att presentera sitt projekt och på det sättet undvika konflikter som ofta 

uppstår när det råder en digital ojämlikhet samt digital okunskap. Vårdnadshavare som inte 

tillät spelande av vissa digitala spel som innehåller virtuell kommunikation, framför allt 

MovieStarPlanet, insåg fördelarna med att deras barn ”[…] fick vägledning och kunskap om 

hur de kan hantera obehagliga situationer” (Malmsten och Hedlund 2013, s 13). De gav sin 

tillåtelse att barnen fick spel de digitala spel som de tidigare ansåg olämpliga både i hemmet 

och i fritidshemsverksamheten.  

 

David Williamson Shaffers (2006) syftar till att redogöra för hur spel kan hjälpa vuxna att 

återuppbygga utbildningen för en postindustriella och högteknologiska värld genom att lära 

sig tänka kring lärande på ett nytt sätt. I likhet med Steinkuehler (2005) föreslår han att 

kommersiella spel kan hjälpa unga människor att utveckla viktiga färdigheter, kunskap, 

identitet, värden och innovativa sätt att tänka. Shaffer (2006) använder uttrycket ”epistemic 

                                                 
20 ”Third places”, på engelska, är platser som varken är för hem- eller arbetslivet utan för det informella sociala 

livet. 
21 Den generation barn som vuxit upp med den nya IT teknologin. 
22 Denna text är vetenskapligt utformad. Den är dock skriven av verksamma pedagoger, inte forskare. Denna text 

skulle inte finnas med under tidigare forskning om vi hade funnit vetenskapligt granskade texter om ämnet. 
23 En virtuell online-värld, MMOG, där främst barn och ungdomar frekventerar. http://moviestarplanet.se/ 
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games”24 och gör en jämförelse mellan ett sådant spel, Urban Science25 och det kommersiella 

spelet Sim City26. Kortfattat är hans slutsats att Urban Science är konstruerat för att utveckla 

innovativt tänkande medan Sim City skapades för att det skulle vara kul att spel. Dock uppstår 

det lärande även i det sistnämnda. Han hävdar att ”epistemic games” kan vara ett sätt att 

omvärdera, och kanske bygga om, utbildningsystemet. 

 

Kroksmark (2012) konstaterar att det hos den generation som växer upp idag finns två 

jämförbara lärandeprocesser, där skolan är den ena och spelen den andra, som löper jämsides. 

Han har som syfte med sin studie att undersöka datorspelens pedagogik och kommer till 

slutsatsen att den är framgångsrik i att motivera, engagera och lära samtidigt som spelare 

måste prioritera en aktivitet som både är frivillig och tidskrävande. Kroksmark (2012) anser 

att skolans pedagogik inte kan deklarera sådana pedagogiska kvaliteter och föreslår att skolan 

bör närma sig datorspelens pedagogik. Lauren Giarratani, Anuja Parikh, Betsy James 

DiSalvo, Karen Knutson och Kevin Crowley (2011) studie där flickor rollspelade i grupper 

för att lösa ett fiktivt mysterium baserad på en verklig fråga är ett exempel på hur datorspelens 

pedagogik kan appliceras på skolan. Resultaten från deras studie antyder att rollspel kan vara 

en effektiv struktur för ett informellt lärande i teknik och vetenskap, samt för att främja 

samspelet i gruppen. 

 

Tidigare i studien har vi refererat till Punie och Ala-Mutka (2007) som uppmärksammat att 

det finns en medvetenhet om att den digitaliserade skolan kommer vara drastiskt olik den 

traditionella. Kroksmark (2012) förespråkar en utvecklingsprocess där de traditionstunga och 

analoga pedagogiska idéerna ersätts. Hans slutsatser är kort sagt att det finns pedagogiska 

kvaliteter i digitala spel som skolan bör hämta inspiration från för att motivera, engagera och 

lära eleverna det som krävs för det 21a århundradet. Säljö (2010) ansåg redan år 2000 att den 

tillgång till information och möjlighet till kommunikation som IT erbjuder var det första 

allvarliga hotet mot den traditionella klassrumsinteraktionen. Han såg det som att spelreglerna 

förändrades, en del av detta var i det faktum att läraren inte nödvändigtvis var den mest 

kompetenta inom det digitala området.  

                                                 
24 Spel som i grund och botten är till för att lära sig att tänka på innovativa sätt. 
25 Spelaren intar rollen som stadsplanerare och får renovera ett stadscentrum. 
26 Spelaren är borgmästare i en stad och har i uppgift att utveckla staden. 
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Det finns pedagogiska kvaliteter i digitala spel och de har en potential att utveckla 

fritidshemsverksamheten samt förändra pedagogers inställningar till digitala spel. 

 

3.5 Barns relation till IT 

Information har i takt med ITs utveckling blivit alltmer lättillgänglig. Samtidigt använder barn 

i yngre åldrar datorer mer frekvent än de gjorde för några år sedan27. I bakgrund till detta 

presenteras den förminskade gränsen mellan barndom och vuxendom. 

 

Hernwall (2003) argumenterar för att barn har naturaliserat tekniken, dess existens är självklar 

för dem. Konventionella och/eller etablerade föreställningar hos den äldre generationen 

provoceras av barnens erfarenheter av tekniken, deras sätt förhålla sig till den och deras sätt 

att använda den. Genom barns kommunikation i cyberrummet i form av chatt, epost och 

internet får de tillgång till en glokal28 barnkulturell arena. Den barnkulturella arenan erbjuder 

barn en mängd möjligheter att finna sina egna sätt att använda sig av IT på. Han menar också 

att det fysiska rummets och cyberrummets skiljelinjer glider samman och bildar olika 

dimensioner av en och samma levda erfarenhetsvärld. 

 

Anna Klerfelt (2007) redogör i sin avhandling för risken ifall pedagoger samt vuxna utanför 

skolvärlden skulle komma att betrakta datorn som en artefakt vilken tillhör vuxensfären. Det 

vill säga om vuxna reglerar barns IT-användande till den grad att de enbart får tillträdde till 

exempelvis ett fåtal applikationer, alternativt spel. Konsekvensen av ett sådant 

ställningstagande och maktutövande skulle i så fall bli att barnen stängs ut från aktörskap 

vilket leder till att de berövas möjligheten till inflytande och deltagande. Vidare uttrycker 

Klerfelt en oro att om barn utestängs från tillträde till IT kan utvecklingen av den digitala 

kompetensen bli lidande. Mikael Alexandersson (2000) genomförde i slutet på 1990-talet en 

studie som visade att det krävs en diskussion mellan pedagogerna om vad datorn kan tillföra 

                                                 
27 Se http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Ungar_Medier/ för statistik på barn och ungas ökade 

medieanvändning. 
28 Både globalt och lokalt. IT har gett oss möjligheten att snabbt och lätt kommunicera med människor på andra 

sidan jorden. 

http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Ungar_Medier/
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utöver den vanliga undervisningen för att det ska vara möjligt att använda IT för att lära ut. 

Han konstaterar att ett lärande uppstår i mötet mellan barnet och programvaran, utmaningen 

ligger i att ta reda på vad detta lärande handlar om. Den huvudsakliga resursen de såg med 

datoranvändningen var ett utvecklat samspel mellan barnen. Hernwall (2003) redogör även 

han för utmaningen för skolan i det nya glokala informationssamhället där hans slutsats är att 

utmaningen ligger i att fostra och utbilda barnen för den. 

 

Barn växer idag upp och ser IT som en naturlig del av livet. Pedagogers inställningar till barns 

användning av IT kan i hög grad påverka elevernas utveckling av digital kompetens. 

Pedagoger bör delta istället för att utestänga elevers användning av IT-artefakter. 
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4 Metod 

Magdalene Thomassen (2007) skriver att det som många sammankopplar med vetenskap är 

dess användning av säkra vetenskapliga metoder för att nå kunskap. En metod är en del av det 

systematiska tillvägagångssätt som forskare väljer att använda för att erhålla och pröva 

kunskap om verkligheten. Beroende på område som undersöks och frågor som ställs kommer 

de konkreta metodologierna vara olika. Den kvalitativa forskningsmetoden presenteras först 

kortfattat. I följande kapitel förklarar vi sedan hur urvalet av skolor och pedagoger gjordes för 

att sedan redogöra de tillvägagångssätt som studien använt sig av för skapandet av det 

empiriska underlaget. Därefter beskrivs den kvalitativa metodansatsen fältforskning som är 

utgångspunkten för analysen av den empiri som skapats genom de semistrukturerade 

intervjuerna. Slutligen framställs vilka etiska övervägande som gjorts.  

 

Studien undersöker fritidslärares inställning till och fritidshemmets användning av IT-

artefakten. Vi har därför valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv där lärande sker 

tillsammans med fysiska och språkliga redskap. Studien är av kvalitativ karaktär till följd av 

att den syftar till att undersöka informanternas inställningar kring IT. Robert K. Yin (2013) 

presenterar fem utmärkande drag för den kvalitativa forskningsmetoden. Vi presenterar nu 

kortfattat de drag som är särskilt synliga i denna studie. Kvalitativ forskning ”studerar den 

mening som kan tillskrivas människors liv under verkliga förhållanden” (Yin 2013, s 19). I 

denna studie kan detta drag synas i de semistrukturerade intervjuerna där vi uppmuntrade 

informanterna att uttrycka sina åsikter och synsätt utan hämningar. Detta för att de inte skulle 

hämmas av frågeformuläret eller laboratorieliknande miljöer. För det andra anser Yin att 

kvalitativ forskning utmärker sig i sin ”förmåga att återge deltagarnas åsikter och synsätt” 

(Yin 2013, s 20). För att få syn på pedagogernas inställningar är det viktigt att vi på ett så 

korrekt sätt som möjligt återger informanternas åsikter och synsätt. Den kvalitativa 

forskningen tar enligt Yin (2013) hjälp av existerande och framväxande begrepp för att 

förklara händelserna den studerar. Vi använder oss av begrepp som artefakter och digital 

kompetens för att förklara den data vi skapat. 
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4.1 Val av skolor och pedagoger 

Urvalet av fritidshem gjordes genom att gå igenom alla fritidshemsverksamheters i Örebro 

kommun hemsidor. Där söktes efter antydningar om att de använder sig av IT i fritidshemmet. 

Vid en första granskning var sex fritidshem av intresse. Utifrån etiska principer var vi 

dessutom tveksamma att ringa en av skolorna eftersom en av oss sökt en ledig tjänst på 

fritidshemmet. Av de sex fritidshemmen var två av dem av extra stort intresse då det på deras 

hemsidor framgick att skolorna hade som uttalat mål att utveckla IT-användningen. Under den 

andra granskningen samtalade vi med fritidslärare på de sex skolorna via telefon. Denna 

fritidslärare blev vår kontaktperson för skolan. Under dessa samtal framkom det dock att de 

som först var av stort intresse inte använde IT i fritidshemmet i den utsträckning som vi första 

trodde. Under samtalet efterfrågades minst två pedagoger att intervjua. Vi efterfrågade inte 

pedagoger med någon särskild utbildning utan endast att de var verksamma på fritidshem. Det 

skickades iväg samtyckebrev29 till alla sex kontaktpersoner efter avslutat samtal. Av dessa 

svarade tre skolor, där två var villiga att bli intervjuade och en avböjde eftersom det inte 

skulle finnas tillräckligt med pedagoger att intervju under de dagar vi hade till förfogande. De 

pedagoger som tillslut valdes ut till intervjuer var de som kontaktpersonen talat med och som 

fanns närvarande i skolan under de dagar vi planerat intervjuerna. Dessa två skolor och totalt 

sex informanter utgör det empiriska underlaget.  

 

4.2 Semistrukturerade intervjuer 

Vi är intresserade av fritidslärarnas inställningar till IT-artefakterna samt hur de använder sig 

av dem i fritidshemmet. Eftersom det är fritidslärares synpunkter som är av intresse används 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att skapa den empiri som gör det möjligt att 

besvara studiens syfte. Detta angreppssätt är enligt Monica Dalen (2007) den vanligaste 

formen av intervju studenter använder sig av. Detta på grund av att det dels finns en trygghet i 

att forskaren på förhand bestämt vilka ämnen som ska beröras under intervjun. Och dels för 

att den är mindre krävande än den öppna intervjuformen som begär informanten att öppna upp 

sig utan några i förväg bestämda frågor. Den semistrukturerade intervjun används eftersom 

                                                 
29 Se bilaga 1 
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den empiri vi vill komma åt inte är personens hela livsvärld30 utan dess inställningar till och 

erfarenheter av IT. 

 

Utifrån de frågeställningar studien ställer skapades en intervjuguide som innehåller frågor om 

studiens centrala teman. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) påpekar att det är viktigt 

att göra en tematisering utifrån ämne och syfte innan intervjuerna genomförs för att höja 

kvaliteten. Med utgångspunkt i Thomassens (2007) resonemang om objektivitet utformades 

frågorna för att inte var ledande. Detta för att inte påverka informanterna med våra känslor, 

värderingar och övertygelser. Några ledande följdfrågor, som till exempel: ”du ser inget 

lärande potential med digitala spel? och ”tror du att barnen får någon hjälp eller guidning 

hemifrån hur de ska hantera internet?", ställdes dock omedvetet.  

 

Innan intervjun informerades informanterna om de etiska övervägningarna (se bilaga 1) samt 

att vi under intervjun ställer uppföljande och kontrollerande frågor samt nickar för att få 

informanten att utveckla sina svar och för att visa att vi var beredda på mer information. Detta 

kallar Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2009) för ”probing” som de menar är en 

teknik för att utvidga och fördjupa ett samtal kring ett visst ämne. Kvale och Brinkmann 

(2009) anser att det är lättare att validera de tolkningar som sker i analysen av materialet om 

det under intervjun ställs kontrollfrågor. Intervjufrågorna formulerades utifrån de didaktiska 

frågorna: vad, hur, och varför. Inledningsvis ställdes frågor som berörde informanternas 

namn, ålder och vilken utbildning de hade. Informanterna meddelades innan intervjun att 

deras namn inte skulle komma att figurera i studien, men att deras ålder och utbildning skulle 

det. Inledningsvis ställdes frågor vilka syftade till att ge bakgrundsinformation om 

informanten. Därefter ställdes specificerade frågor samt uppföljningsfrågor om vilken IT 

utrustning de hade på fritidshemmet samt hur och varför IT användes. Efter den första 

omgången av intervjuer reviderades frågorna. En formulerades om och några lades till 

eftersom det vid första intervjuerna kom naturligt och visade sig vara mycket intressanta. Den 

fråga som formulerades om löd från början: ”vilken IT utrustning används på fritidshemmet?” 

Denna ändrades till: ”hur används IT utrustningen på fritidshemmet?”, orsaken till 

omformulering var att den första antog att de hade IT utrusning på fritidshemmet. Frågor som 

                                                 
30 Öppna intervjuer passar bättre om det är en persons livsvärld eller livssituation som ska undersökas (Dalen 

2007). 
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kom naturligt att ställa i den första intervjun och som vi ville komma ihåg att ställa i de 

nästkommande intervjuerna var: ”hur många arbetar på din fritidsavdelning?”, ”pratar ni med 

barnen om IT?” och ”vad tycker du allmänt om IT?”.  

 

4.3 Analys av intervjuer 

Utifrån Helene Elvstrand, Ronny Högberg och Henrik Nordvall (2009) genomfördes analysen 

i tre grader av tolkning. Graderna är inte avskilda, utan går in i varandra under analysens 

gång. Den första gradens tolkning handlar om att konstatera den information du fått, det 

skedde i löpande form under intervjuerna. Ett underlag för ett fortsatt tolkningsarbete skapas, i 

denna studie är detta underlag inspelningarna av de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna. 

I den andra graden av tolkning gjordes en grovtranskribering av det inspelade 

intervjumaterialet som sedan lästes igenom upprepade gånger. Detta för att inte fastna i det 

uppenbara utan finna nya infallsvinklar och urskilja mönster i materialet. I den tredje gradens 

tolkning urskildes mönster i materialet och utifrån dessa gjordes en kategorisering. 

Kategoriseringen utgår huvudsakligen från de didaktiska frågorna hur, vad och varför samt 

studiens syfte och frågeställningar. Första gången informanternas namn samt skolornas 

nämndes ändrades de enligt de etiska principerna (Vetenskapsrådet 2011). Vi valde att ge 

informanterna namn som passade in på deras ålder. Även informanternas ålder presenteras då 

det har betydelse för hur deras inställning kan tolkas och förstås. I den tredje gradens tolkning 

söker forskaren också att förstå och förklara den självförståelse informanten har på ett annat 

sätt genom att använda sig av teoretiska perspektiv och begrepp. För denna studie kom vi 

fram till att ett sociokulturellt perspektiv, vilket presenterades tidigare, skulle vara den mest 

lämpliga teorin för studien att utgå ifrån, med tanke på studiens syfte. Vi använder oss av det 

sociokulturella perspektivet för att visa den påverkan lärares inställningar och handlingar har i 

relation till elevernas syn och användande av IT-artefakter. 

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

I detta stycke presenteras vilka övervägningar som gjorts utifrån Vetenskapsrådets (2011) 

etiska kodex. Gällande information, samtycke, undvikande av risker, designfrågor, 

publicering samt förvaring av material. 
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I samband med att vi fick ett positivt gensvar från skolorna skickades samtyckesbrev31 till de 

potentiella informanterna. Samtliga fritidslärare gav sitt samtycke innan intervjuerna 

genomfördes. Innan intervjuerna efterfrågades tillstånd att spela in. I början av intervjuerna 

frågade vi vad informanterna hette. I och med detta var vi tydliga med att påpeka att namnet 

de gav ut inte skulle komma att figurera i studien. Istället används fingerade namn i 

redovisningen av resultatet och diskussionen. Även skolornas namn har fingerats. 

Informanterna blev informerade om studiens syfte i samtyckebrevet samt hur den information 

de ger ut hanteras. Att den insamlade data enbart används i denna studie och inte kommer 

vara tillgänglig för någon utomstående. Ytterligare information om studien gavs innan 

intervjuerna om det efterfrågades. Några informanter efterfrågade att få läsa den färdiga 

studien. Därför skickades studien till deras mail. Till resterande informanter gavs 

informationen att studien finns att läsa på databasen Diva. Mot bakgrund av dessa 

övervägningar anser vi att studien uppfyller de etiska kodexar som Vetenskapsrådet (2011) 

ställer vilka avser skydda de som deltar i forskningen.  

                                                 
31 Se bilaga 1 
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5 IT i fritidshemmet 

I förgående del redogjordes att en kvalitativ ansats har varit utgångspunkten i studien. 

Därefter förklarades hur vi gick till väga i valet av skolor och pedagoger. Sedan beskrevs det 

tillvägagångssätt som användes under intervjuerna. Därefter presenterades hur den skapta 

empirin analyserades. Slutligen argumenterades för studiens forskningsetiska övervägningar. I 

detta kapitel går vi nu vidare med att redovisa den analyserade empirin. 

 

Allt som står i detta kapitel utgår från det som informanterna berättat under intervjuerna. 

Studiens resultat presenteras genom att först ge en övergripande syn på IT i de två olika 

skolorna och deras två fritidsavdelningar utifrån informanternas beskrivningar. Därefter 

presenteras de kategoriseringar som gjorts utifrån analysen av materialet. Slutligen görs en 

sammanfattning utifrån studiens frågeställningar. Studiens syfte är att undersöka pedagogers 

inställningar till IT och digitala spel samt framtida möjligheter för dessa i fritidsverksamheten. 

Våra frågeställningar är: hur beskriver pedagogerna användningen av IT och digitala spel 

utifrån didaktiska syften i fritidshemsverksamheten? Vilka inställningar har pedagoger till IT-

användning på fritidshem? 

 

Informanterna har olika utbildning, men arbetar under samma yrkesbenämning. Därför 

omnämns samtliga som fritidslärare eller pedagoger. Skolorna är lokaliserade i olika orter, 

med ett varierande elevantal på fritidsavdelningarna där den ena skolan hade en kulturell 

mångfald medan det i den andra skolan främst gick elever med svensk bakgrund. För att 

underlätta läsningen av resultatet presenterar vi här en tabell över de fingerade namnen. 

 

Almen 
Roten 

Kajsa, barnskötare, 51 år. 

Anna, fritidslärare, 29 år. 

Stammen David, fritidpedagog, 43 år. 

Eken 
Grenen 

Jan, fritidspedagog, 48 år. 

Johnny, fritidspedagog, 50 år. 

Lövet Roger, fritidspedagog, 63 år.  

Tabell 1 Översikt av skolor, avdelningar och pedagoger. 
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Transkriptionsnyckel 

(.) mikropaus 

- avbrott i tal 

 

5.1 IT på Almen 

På skolan Almen har vi intervjuat pedagoger från två olika fritidsavdelningar. På den ena 

avdelningen vistas elever som går i årskurs ett och två, denna kallar vi Roten. Där ges de 

tillgång till två stationära datorer under deras tid på fritids. Enligt Anna går dock datorerna 

ofta sönder och är väldigt långsamma. På skolan finns det ett tjugotal bärbara datorer som 

eleverna får använda om de vill, men Roten väljer att inte ta del av denna IT-utrustning. Den 

andra avdelningen med elever i årskurs tre, fyra och fem, som vi kallar Stammen, använder 

dem dock. Eleverna på Stammen har en speldag i veckan där de får använda datorn i trettio 

minuter. Under denna tid får de spela spel på datorn samt använda sina mobiltelefoner eller 

interaktiva skrivplattor för att spela applikationsspel. På Stammen får eleverna även använda 

sina mobiltelefoner alla dagar i veckan för att lyssna på musik om de har hörlurar. Båda 

avdelningarna har även en CD-spelare, en digital systemkamera och en filmkamera. Den 

digitala systemkameran och filmkameran används särskilt på avdelningen för de yngre 

eleverna.  

 

De stationära datorerna som eleverna på Roten använder sig av får nyttjas varje dag om inte 

en speciell aktivitet planerats. Kajsa som arbetar på Roten säger att det är lite av en först till 

kvarn princip som gäller, men att det i slutändan är pedagogerna som bestämmer. Detta för att 

alla elever ska ha möjligheten att använda datorerna. Kajsa förklarar:  

Jag brukar ju försöka, ibland, säga nej till dom som jag tror då spelar mycket och dom som 

spelar väldigt mycket sådär och så försöker jag se att det kommer liksom någon annan då 

som man vet inte spelar så mycket att dom får gå i första hand. Särskilt tjejer då för dom 

spelar faktiskt inte så jättemycket (Intervju med Kajsa, 20140415). 

När eleverna använder datorerna på Roten spelar de plattforms- och webbaserade spel32. 

Hemsidor som fritidslärarna på båda verksamheterna nämner är bollibompa.se, A10.com, 

                                                 
32 Datorspel som finns att tillgå gratis på internet. 
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spelo.se, spela.se och Y8.com. Y8 får inte de yngre eleverna spela genom, men för de äldre är 

denna sida tillåten. Anledningen informanterna som arbetar på Roten ger är att eleverna 

kommit över olämpligt material via denna sida. Anna som är 29 år tycker att de spel eleverna 

spelar inte är särskilt pedagogiskt utvecklande. Om de hade sådana spel skulle eleverna få 

spela mer. På Stammen använder de sig av, som tidigare nämnt, ett tjugotal bärbara datorer. 

Dessa får eleverna använda när de har sin speldag eller om de vill skriva en berättelse och leta 

bilder till den. Något de ofta kommer till David och frågar om de får göra.  Han säger: ”Man 

har hjälpt till att skapa lite intresse till att använda datorerna” (Intervju med David, 

20140415). På sin speldag får de spela spel via de hemsidor vi nämnde tidigare i stycket. 

Avdelningarna har olika regler om hur internet får användas. Till exempel får de äldre 

eleverna använda sig av Google hur de vill på sina speldagar eller under berättelseskrivandet, 

medan de yngre måste hämta en pedagog för att få göra en sökning.  

 

Den digitala systemkameran används främst av pedagogerna för att dokumentera 

verksamheten medan filmkameran används en eller två dagar i veckan på avdelningen på 

Roten i en aktivitet där de skapar filmer. Denna aktivitet hålls alltid av Anna som har 

baskunskaper i filmskapande från gymnasiet. Aktiviteten hade sin början när eleverna ville 

härma videos på Youtube. I dag innehåller filmerna oftast en handling som kan vara allt från 

en familj som har fredagsmys till ett bankrån. Ibland gör de filmer som liknar reklamfilmer. 

Då börjar de med att titta på en reklamfilm och talar därefter lite allmänt om den. Innan 

filmen är klippt får eleverna som spelade in alltid titta på den och efter den är klippt visas den 

i regel upp för sina kamrater. I aktiviteten deltar ett halvt dussin elever varje film som i regel 

brukar ta två tillfällen på en timma och 10 minuter att färdigställa. De skriver manuset 

gemensamt och frågar Anna om det går att genomföra. Hon har nyligen försökt få dem att 

klippa ihop filmerna själva med hjälp av Moviemaker, men det är inte många som vill delta. 

Hon förklarar detta med att:  

Det är ju mycket funktioner, det är väl mest det. Det är väl som med allt annat nytt. Och så 

är det ju så på fritids att man aldrig kan tvinga nån med, det är lätt att lära sig, utan det 

måste vara frivilligt. Jag tror det är lite det att - dom inte kan redan (Intervju med Anna, 

20140415). 

När vi intervjuade David som är 43 år och arbetar på Stammen informerade han oss om att 

han och Anna börjat prata lite om att utveckla filmskapandet. Mest om hur det kan användas 
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på skoltid, men även som ett samarbete under fritidshemsverksamheten. Under intervjun med 

Anna framkom det inte något uttalat syfte med filmskapandet förutom att aktiviteten utgår 

från elevernas intressen. 

 

5.2 IT på Eken  

Båda fritidsavdelningarna Grenen och Lövet har två stationära datorer i fritidshemmets 

lokaler samt en gemensam datorsal som de kallar mediatek. I skolan finns åtta Ipads och fler 

inköp är planerade. Dessa har inte börjat användas i någon större utsträckning än. Men en av 

avdelningarna tar nytta av dem när det bara är några få elever kvar på slutet av dagen. 

Avdelningarna har även tillgång till digitalkameror och Grenen har ett Playstation 2 utan spel. 

 

De Ipads som Lövet använder på slutet av dagen har den fördelen att det enbart finns 

pedagogiska spel installerade på dem. På Lövet används datorerna varje eftermiddag och hela 

dagen på loven. Då sitter de i regel 5 till 10 minuter var och killarna sitter oftare än tjejerna. 

På Grenen används inte datorerna varje dag. De används mest när det är färre elever eller när 

det regnar ute, dock mest på lovdagarna då det finns lite mer tid. Mediateket har tidigare 

använts av Grenen en gång i veckan, men prioriterats bort av andra aktiviteter. Eleverna har 

dock börjat efterlysa det igen och Johnny som är 50 år säger att de därför kommer börja ta tag 

i det. Tidigare på mediateket har eleverna spelat webbaserade spel men också fått ta 

datorkörkort33. Jan som är 48 år ansvarade för denna aktivitet. Planer fanns också för att 

utveckla denna aktivitet till fler program och djupare kunskaper men det har inte blivit av än. 

Ingen av pedagogerna är säkra på varför det inte blivit av än. Syftet med datorkörkortet var att 

eleverna skulle få lära sig använda datorn på ”rätt sätt” enligt Johnny. Lövet använder 

mediateket en gång i veckan på samma sätt som Grenen brukade göra. Roger som är 63 år 

nämner dock att de även brukar skriva utöver spelandet. Alla pedagoger säger dock att det är 

Jan som är huvudansvarig för mediateket. Enligt Johnny finns det inget syfte med det 

vardagliga datorspelandet. Aktiviteten med datorkörkortet skapades just för att eleverna skulle 

få lära sig använda datorn på ett annat sätt än bara spel eftersom: 

                                                 
33 Datorkörkortet innehöll baskunskaper om att använda Word, internet och hur man söker fakta. 
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Vi känner väl mycket att det är så väldigt mycket data för så fort de pratar om vad de har 

gjort så har de spelat datorspel och det är mycket sånt där så vi försöker väl visa dem lite att 

det finns mycket annat än att spela dator (Intervju med Johnny, 20140416). 

98 % av eleverna på Ekens skola har inte svenska som modersmål. På Grenen använder de 

därför datorn dels för att utveckla elevernas språkanvändning och ordförråd, dels för att 

förmedla det svenska kulturarvet. Detta görs genom att bland annat titta på Pippi Långstrump 

tio minuter varje samling. Jan uppfattar det som att eleverna tycker denna filmstund är rolig. 

Datorn används även under samlingen om en elev säger någonting som de andra verkar ha 

svårt att förstå. Då söker pedagogerna fram ett klipp eller en bild som förklarar vad eleven 

menade. Efter det att Jan beskrivit denna verksamhet gör han reflektionen:  

Så det används (.) man använder kanske mer än vad man (.) vad man tänker på. Det har ju 

blivit en del av (.) även fritids normala liv, så att säga, att ha tillgång till datorer. Jag tycker 

det är ett bra hjälpmedel (Intervju med Jan, 20140416). 

Digitalkamerorna nyttjas främst av fritidslärarna för att dokumentera verksamheten. Eleverna 

får använda dem ibland och syftet med dess användning är även då att dokumentera samt göra 

reklam för verksamheten genom att pedagogerna lägger ut bilder på hemsidan och sätter upp 

runt om avdelningarna. Grenens Playstation 2 används inte längre eftersom CD-skivorna 

brutits sönder. De vill dock inhandla dansspel, men det har inte blivit av än.  

 

5.3 Pedagogernas beskrivning av IT och digitala spel i fritidshemmen 

Vi har tolkat det som att de intervjuade pedagogerna som arbetar på samma avdelning har en 

likartad syn på hur de använder IT och digitala spel i deras fritidshem i dagsläget. Deras 

vision om hur IT och digitala spel bör användas i fritidshemmet i framtiden skiljer sig dock 

något. Här nedan presenteras pedagogernas beskrivningar utifrån gemensamma drag. Detta 

har gjorts genom att urskilja mönster i materialet som sedan kategoriserats utifrån frågorna 

hur, vad och varför samt studiens syfte och frågeställningar.  

 

5.3.1 Syfte med IT-användningen 

I båda skolorna utgår informanterna från elevernas intresse vid utformandet av verksamheten. 

Samtliga nämner att det inte finns något mer genomtänkt syfte med den dagliga användningen 

av digitala spel på fritidshemmet. Jans projekt med datakörkortet hade som syfte att lära 
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eleverna att använda datorn på andra sätt än enbart spelandet samt att ge dem baskunskaper i 

datoranvändning. Alla informanter anser att datorn är en bra artefakt för att utveckla språket. 

En avdelning arbetar aktivt med språkutvecklingen och de andra arbetar sporadiskt med det. 

Samtliga avdelningar har tillgång till digitalkamera och använder den endast för att 

dokumentera verksamheten. I vissa fall får eleverna använda den, men inte i alla. Almen har 

även en videokamera och Anna säger att ett av syftena med filmskapandet är att eleverna ska 

bli bekanta med medieutrustning. Intresset för filmskapande är dock stort även hos de andra 

informanterna. Detta skrivs mer om under ”informanternas önskemål och syn på 

fritidshemmets möjligheter”. 

 

5.3.2 Ansvarsfördelning 

På båda skolorna finns det en person som bär det huvudsakliga ansvaret för den planerade och 

genomtänkta IT-aktiviteten. Informanterna är i huvudsak nöjda med fördelningen eftersom de 

utgår från sina egna intressen. Anna uttryckte det så här: ”Dom andra är inte intresserade av 

det och då kanske det är lika bra att det bara är jag som har det” (Intervju med Anna, 

20140415). Men de som har det huvudsakliga ansvaret uttryckte önskemål om att ha någon 

som delar ansvaret samt någon att diskutera och utveckla verksamheten med.  

 

5.3.3 Regleringar 

De spel som eleverna spelar är webbaserade spel, ingen av skolorna använder sig av cd-

romspel. Sidorna de får vistas på är även de samma med vissa skillnader. Som en följd av att 

Ekens skolas nätverk är uppkopplat till kommunens servrar, vilka är självreglerande, 

blockeras olämpliga sidor automatiskt. Medan Internet regleras på Almen genom 

pedagogernas tillsägelser och kontroller som sker via webbläsarens historik samt övervakning 

av datoranvändningen. Regler som finns på båda skolorna är att det inte är tillåtet att använda 

chattprogram. Eleverna får inte heller spela blod- eller våldsspel. Tre avdelningar tillåter 

regelbunden användning av datorerna. Avdelningen Grenen har en oregelbunden 

datoranvändning.  
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5.3.4 Digitalt spelande 

Utifrån elevernas språkande på fritidshemmet uppfattar samtliga informanter det som att 

många elever spenderar mycket tid framför datorn hemma och spelar krigsspel och andra 

våldsspel. Informanterna hör ofta eleverna kommunicera om spel de spelar och ser lekar som 

har sitt ursprung i spel. Eleverna tar inspiration från de digitala spelen de spelar i leken.  

Dom lever sig in i att – i spelet om jag säger då och det ser man alltså när dom leker och 

pratar med varandra och när de så här – då kan man se att här är det mycket datorspel och 

då lever de sig in i. Det kan väl jag tycka är lite negativt (Intervju med Kajsa, 20140415).  

Kajsa och Jan har också sett att när eleverna spelar på datorn under fritidstiden hjälper, tipsar, 

skrattar och hejar de på varandra. Detta menar Jan bidrar till en positiv stämning. 

 

5.3.5 Kommunikativa processer om IT 

Fyra av sex informanter säger att det ofta uppstår samtal kring digitala spel mellan både elev 

och vuxen samt elev och elev. Eleverna vill berätta om det nya häftiga spelet de köpt eller om 

spel de spelat med sina syskon. Informanterna från Eken lägger märke till att många spel de 

pratar om är inte tillåtna för dem att spela. De pratar med eleven om det men anser att det är 

upp till vårdnadshavaren att hålla koll på vilka spel deras barn spelar  

Det är en massa fakta ord (.) som man som vuxen kanske inte hört förut. Men som dom kan 

för att dom håller på och ger uttryck för figurer och uttryck för spel och vad spelet går ut på 

som man liksom, aa, är man inte där så låter det ju liksom (.) väldigt konstigt om man inte 

ger sig in och frågar barnen (Intervju med Roger, 20140416). 

Samtalen informanterna har med eleverna om IT sker i vardagssamtalen om det råkar komma 

på tal eller om pedagogen frågar om någonting eleven gör på datorn. Ingen pedagog utom 

Anna nämner att de medvetet samtalar med eleverna för att utveckla deras förståelse för IT 

eller genom IT. Under Annas filmskapande med eleverna samtalar hon informellt med dem. 

Bland annat om vad de använder för språk i filmen men också kritiskt om teman som 

reklamfilm där hon använder IT som redskap för reflektion. 

 

5.3.6 Informanternas inställningar till IT 

Informanterna lyfter både positiva och negativa aspekter med IT-användningen på 

fritidshemmet. Alla informanter anser att användningen av IT bör begränsas under elevens tid 
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på fritids eftersom de spelar mycket hemma. De menar att fritidshemmet ska komplettera, inte 

bara skolan, utan även vad eleverna gör hemma. Fritidshemmet ska erbjuda alternativa 

aktiviteter från det de vanligtvis sysslar med hemma. Trots detta ser alla informanter IT som 

en naturlig del av fritidshemmet och något som de gärna vill vidareutveckla. Alla informanter 

utom Kajsa har även en positiv inställning till IT allmänt. Kajsa anser att eleverna ska leka lite 

mer, men säger tveksamt angående IT att ”visst kan det vara bra” (Intervju med Kajsa, 

20141415). David säger att IT ”är en sak som kommit för att stanna och det är bra om vi får 

(.) våra elever och barn att kunna så mycket som möjligt så att dom hänger med i 

utvecklingen” (Intervju med David, 20140415).  

 

Informanternas allmänna inställning till IT var generellt positiv eftersom det har gjort saker 

som att boka en resa väldigt mycket lättare. Alla nämner dock en oro för att IT-användningen 

tar över allt för mycket. De anser att den sociala samvaron har förändrats negativt. Till 

exempel menar Jan att kreativa och intressanta diskussioner om till exempel skådespelare i 

filmer blivit väldigt kortlivade. Detta på grund av att någon alltid tar upp sin mobiltelefon och 

söker efter svaret. Samtliga informanter förespråkar ett måttligt användande av IT och anser 

att det ofta blir allt för mycket. Johnny förklarar att det har blivit ett för stort bekräftelsebehov 

tack vare ett överdrivet användande av sociala medier. Eleverna på de undersökta 

fritidsavdelningarna verkar dock inte använda sig av, exempelvis Facebook i någon större 

utsträckning. David nämner att en av eleverna på Roten är aktiv på Facebook.  

 

5.3.7 Informanternas önskemål och syn på fritidshemmets möjligheter 

Två av informanterna på Almen uttryckte en önskan för mer och bättre IT-utrustning på 

fritidshemmen. Anna berättade att eleverna ofta frågar pedagogerna om att googla efter svar 

på frågor. Hon anser att en platta eller en interaktiv skrivtavla skulle vara bra en bra tillgång 

så att eleverna inte skulle behöva komma och fråga pedagogerna utan snabbt kan kolla upp 

saker och ting själva. David önskar att skolan skulle köpa in paddor då han anser att det finns 

många bra applikationer för eleverna att använda. Han anser att om fritidshemmet ska kunna 

vara med och utveckla deras digitala kompetens behövs det mer personal. Vidare ansåg han 

att utvecklandet av digital kompetens hos eleverna kan vara ett argument för att utöka 

personalantal. Kajsa önskade ingen förändring förutom mer traditionell lek. 
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På Eken handlar önskemålen mer om fortbildning eller drivkraft i personalstyrkan än fler eller 

bättre artefakter. Jan önskar att det kom någon ny som kunde ”röra om lite” eftersom han 

menar att det är lätt att fastna i rutinerna. Gällande det pedagogiska arbetet vill han att det ska 

finnas någon i skolan som har ”i uppdrag att utveckla den här IT idén så att säga eller IT 

arbetet men just nu finns det inte det” (Intervju med Jan, 20140416). Roger vill att det ska 

finnas ett fortlöpande samtal i personalgruppen om hur IT ska användas och vad eleverna ska 

lära sig på datorerna. Han tycker att IT används för lite och nämner att han vill utveckla 

filmskapande, bland annat för att stärka elevernas språk. Han visar på att det som i dagsläget 

hindrar utvecklingen är att det inte finns tillräckligt med tid till aktiviteten så som 

fritidshemmet är strukturerat idag. Men han anser att om fritidshemmet medvetet fokuserade 

på IT och alla pedagogerna var inbegripna i arbetet skulle det kunna göras bättre. Johnny 

förespråkar en datoranvändning som syftar till mer än bara spel och vill utveckla en mer 

didaktisk utformad användning för att utveckla elevernas digitala kompetens. Även han 

önskar en utveckling med framför allt filmskapande. Han menar att det som hindrar för 

filmskapandet är en osäkerhet eller okunskap i bruket av artefakten bland pedagogerna och 

önskar därför fortbildning inom ämnet.  
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5.4 Sammanfattning 

Här nedan görs en sammanfattning av det analyserade materialet utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Sammanfattningen utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, och varför.  

 

5.4.1 Hur IT-artefakterna används 

De artefakter som främst används är de datorer som finns att tillgå på fritidshemmen och det 

eleverna använder dem till är för spelande, men ibland också för att skriva samt söka fakta 

och bilder. De digitala spelen är främst webbaserade, men en av Ekens avdelningar har 

tidigare använt sig av en PS2 konsol. Datoranvändningen regleras både när det gäller tid och 

vad som får och inte får spelas samt vilka hemsidor som får besökas. Eleverna på avdelningen 

Stammen på Almen får även använda sina mobiltelefoner för att lyssna på musik alla dagar i 

veckan samt spela på under deras speldagar. De fyra avdelningarna har alla tillgång till 

digitalkameror, men dessa används främst av informanterna för att dokumentera 

verksamheten. Slutligen har Almen en videokamera som Anna använder för filmskapande på 

Roten. 

 

5.4.2 Syfte med IT-användningen 

Studiens informanter verkar inte ha något uttalat syfte med den dagliga användningen av IT-

artefakter. Denna form av användning utgår från elevernas intressen och stöds av att 

fritidshemsverksamheten ska utgå från just elevernas intresse. Båda skolorna har, eller har 

haft, projekt där IT-artefakter är i fokus. Syftet med filmskapandet på Almen är att eleverna 

ska bli bekanta med medieutrustning. På Eken har eleverna fått möjligheten att ta datorkörkort 

och syftet med denna aktivitet var dels att visa dem andra sätt att använda datorn än spela 

digitala spel, dels att ge dem baskunskaper i datoranvändning. På Eken använder de även 

datorn som ett hjälpmedel för att utveckla, eller förklara, elevernas språk. 

 

5.4.3 Inställningar till IT 

Informanternas inställningar till IT är generellt positiva. De ser dock vissa negativa aspekter, 

eller komplikationer, med IT-användningen och då framförallt på fritidshemmet. De anser att 

fritids ska komplettera det eleverna gör i skola och hemmet, men också utgå från deras 

intressen. Följden av detta blir att fritidshemsverksamheten erbjuder, men reglerar IT-
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användningen eftersom eleverna använder datorn mycket hemma. Informanterna konstaterar 

att IT är något ”som är här för att stanna” och de flesta ser IT som en naturlig del av 

fritidshemsverksamheten och det är ett område de gärna vill vidareutveckla.  
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6 Diskussion 

Under tidigare forskning presenterar vi problematiken i implementeringen av IT i 

skolsammanhang samt vilka möjligheter IT i olika former kan tillföra. Det som redogjordes i 

förgående kapitel ställs i detta kapitel i relation till den tidigare forskningen samt relateras till 

studiens syfte och frågeställningar. Studiens syfte är att undersöka pedagogers inställningar 

till IT och digitala spel samt framtida möjligheter för dessa i fritidsverksamheten. Vi gör även 

egna reflektioner utifrån den argumentation som förs. Vidare argumenterar vi för framtida 

visioner och de yrkesprofessionella konsekvenserna. Slutligen reflekterar vi över denna 

studies styrkor och svagheter samt ger förslag för vidare studier av det undersökta problemet. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

6.1.1 Artefaktskiften 

Johnny menade att diskussioner, som innan IT hade en framträdande roll i samhället, skulle 

kunna pågå en längre stund. Som en följd av IT-artefakterna uppstår inte dessa diskussioner 

eftersom en i gruppen oftast plockar fram sin smartphone och googlar. Därmed menar han att 

IT tar död på diskussioner. IT har inte bara förändrat hur vi beter oss på fritiden utan också 

hur vi lär oss i skolan (Hylén 2011). 

 

På samma sätt som de omvälvande förändringar som skedde i och med bläckpennans och 

kulspetspennans uppkomst, som nämns under artefakter, har det de senaste två decennierna 

skett ännu ett artefaktskifte. ITs framväxt har mött motstånd och kritik, likt den Johnny 

påpekar, i och under försöken att integrera IT-artefakterna i skolverksamheten. I den 

offentliga debatten har, som tidigare nämnts, det oftast diskuterats kring de negativa aspekter 

och konsekvenser som digitala spel kan leda till. På samtliga avdelningar var blod- och 

våldspel förbjudna vilket bland annat kan vara en konsekvens av detta. Vetenskapligt 

granskade texter var i den tidiga forskningen om IT ofta kritiskt inriktade där forskaren var 

övertygade om de skadliga effekterna av virtuellt våld (Elson & Ferguson 2013, Kroksmark 

2012). De flesta informanterna var dock överens om att en utveckling av pedagogiska spel 

och användning av IT för lärande i didaktiska sammanhang var en önskvärd utveckling. Även 

forskningen argumenterar för detta genom att undersöka hur digitala spel kan användas i 
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skolan samt hur och varför IT kan och bör implementeras i den (Gee 2003, Giarratani m.fl. 

2011, Kroksmark 2012, Linderoth 2009, Shaffer 2006, Steinkuehler 2005). 

 

6.1.2 Kommunikativa processer 

Pedagogerna på Eken resonerade att de ville utmana elevernas förförståelse av datorns 

användningsområde genom att ge dem möjligheten att ta datorkörkort. Även David från 

Almen försökte utmana elevernas datoranvändning genom att tillåta eleverna skriva 

berättelser även när de i vanliga fall inte fick använda datorn. Utifrån Säljös (2000) 

resonemang om kommunikativa processer tolkar vi det som att elever kommer till skolan med 

en förförståelse av IT-artefakten. Hernwall (2003) väljer att uttrycka det som att barnen har 

naturaliserat tekniken, att den är en självklar del av deras liv sedan dagen de föds. Samuelsson 

(2014) konstaterar detta i hennes avhandling där hon drar slutsatsen att ingen av eleverna är 

isolerade från det digitala samhället. Hon påpekar även att en av avhandlingens informanter 

inte tycker att lärare är speciellt bra på att använda datorer. Vi fortsätter det inledande 

resonemanget utifrån Säljö (2000) som föreslår att om läraren inte själv medierar en ny 

förståelse av IT till eleverna kommer de fortsätta se på datorn enligt den diskurs som används 

i hemmet. Följden av detta blir att varje elev har olika uppfattningar gällande hur och vad IT 

används till och för. Om läraren däremot medierar en ny diskurs om hur IT kan användas för 

lärande och utveckling vidgas elevernas perspektiv och de får större möjligheter att nyttja ITs 

fulla potential (Säljö 2000). Detta är något som pedagogerna på Eken försökte göra. Även i 

Folkessons (2004) rapport skedde till viss del en sådan mediering genom att lärarna utmanade 

elevernas förförstådda bild av datorn genom att inte tillåta datorspel.  

 

6.1.3 IT-strategier 

Vi tolkar det som att fem av sex informanter vill utveckla IT-användningen i deras 

fritidshemsverksamheter. Informanterna nämner både otillräcklig IT-utrustning och utbildning 

som hinder för den fortsatta utvecklingen. Vi har tidigare antytt att det nya, vare sig det är en 

vetenskaplig teori eller en ny artefakt, oftast får utstå omfattande granskning som syftar till att 

undersöka om den håller (Hylén 2014)34. Den tidiga granskningen av IT-artefakten fick utså 

detsamma innan dess potential både i hemmet och i skolan, i huvudsak, accepterades (Elson 

                                                 
34 Vi är medvetna om att detta är en blogg. Dock är Jan Hylén en forskare och källan används för att visa på den 

rådande IT-debatten.  
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& Ferguson 2013, Kroksmark 2012). Som tidigare nämnts anser Jan Björlund det nödvändigt 

att utveckla en nationell IT-strategi, något han tidigare var motståndare till (Lindström 2014). 

På samma sätt som de tidigare påpekade artefaktskiftena antagligen behövde en strategi, 

påpekar Skolverket (2009), Hylén (2014) och Grönlund (2014) att dagens skifte behöver en 

strategi för att underlätta implementeringen av IT. Vidare bör inte fritidshemmet glömmas 

bort i utveckling av en IT-strategi, något som den gjorts allt för ofta i tidigare dokument och 

skrifter om IT. Vi vet inte varför fritidshemmet nämns så sällan i dokument och skrifter om 

IT. Det kan bero på fritidshemmets historiska bakgrund som en motpol till skolan där 

fritidshemmet skulle erbjuda rekreation, exempelvis utevistelse och vila. Fritidshemmet skulle 

därför inte omfattas av skolaktiviteter eller skolsatsningar som IT. Alternativt skulle det kunna 

bero på dagens syn på fritidshemmet som en allt mer integrerad del av skolan. Alltså när 

skolan nämns ingår implicit fritidshemmet. Vilket, eller vilka, av dessa resonemang som är 

orsaken till att fritidshem inte nämns i dokument och skrifter om IT vet vi inte. Men vi anser 

att fritidshem borde nämnas och ingå tydligare i dokumenten. I bakgrund till detta återgår vi 

nu till hur en IT-strategi skulle kunna se ut för fritidshemmet.  

 

Jan reflekterade över att fritidshemmet han är verksam i har kört fast i gamla vanor och att det 

behövs någon ny som kommer in och rör om. Utifrån Jans reflektion skulle det kunna tolkas 

som att det inte är lätt att tänka i nya banor på egen hand utan det krävs en aktiv 

kommunikation med kollegor och andra influenser. Säljö (2000) poängterar att utvecklingen 

av IT-artefakter har möjliggjort nya lärandeformer som gör det allt mer viktigt för lärare att 

ställa sig de didaktiska frågorna för att inte fastna i gamla vanor. Dessutom visar resultatet i 

Alexanderssons (2000) studie att det krävs en kontinuerlig diskussion för att lära sig hantera 

de nya möjligheterna och föra utvecklingen framåt. Slutligen betonas detta i det 

sociokulturella perspektivet som illustrerar vikten av kommunikativa processer som är helt 

centrala för mänskligt lärande och utveckling.  

 

Anna önskar mer och bättre IT-utrustning och säger dessutom att IT-utrustningen på skolan är 

under all kritik. Samuelsson (2014) konstaterar att det råder en ojämlikhet mellan skolor 

gällande tillgång till IT-artefakter. Projekt som 1-1 och BYOD syftar till att förändra denna 

ojämlikhet. På avdelningen Stammen får eleverna använda sin egen IT-utrustning i form av 

mobiltelefoner. Berge (2014) observerar att om det inte vore för den högt värderade 
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jämlikheten mellan varje individ i skolan skulle BYOD vara ett utmärkt alternativ. Det verkar 

inte som att fritidslärarna på Stammen reflekterat över jämlikhetsproblematiken i att eleverna 

tar med sin egen IT-utrustning. Användningen av IT är dock frivillig på fritidshemmet, men 

att en elev inte kan ta med sig sin egen IT-utrustning till fritidshemmet på grund av 

ekonomiska förutsättningar kan skapa negativa känslor av avundsjuka (van de Ven 2014). 

 

Mot bakgrund av att pedagogerna på Eken är fast i gamla vanor önskar de fortbildning som 

syftar till att utveckla IT i fritidshemmet samt deras digitala kompetens. Grönlund (2014) har 

iakttagit att de positiva effekterna av 1-1 projektet inte har uppstått överallt. Lika viktigt, om 

inte viktigare för den digitala jämlikheten, anser Samuelsson (2014) är att lärare får utbildning 

i hur artefakterna kan användas och därmed utvecklar sin egna digitala kompetens. Trots att 

fortbildningen inte gör lärarna fullärda kan det få dem att våga prova nya arbetssätt med IT. 

Slutligen föreslår Folkesson (2004) att IT problem kan tas tillvara genom att elever och lärare 

samarbetar för att söka efter lösningar, vilket leder till skapandet av en hjälpsam miljö. 

 

6.1.4 Didaktiska möjligheter genom IT-användning på fritidshemmet 

Anna på avdelningen Roten håller i en aktivitet där eleverna skapar filmer. Aktiviteten ger 

eleverna mer än den mediavana som hon menar är aktivitetens syfte. Eleverna utvecklar 

exempelvis läs- och skrivförmågan när de skriver manus och det sker ett identitetsskapande 

när de klär sig i de roller som de har skapat. Filmskapande innehåller berättande. Kroksmark 

(2012) hävdar att berättande, vilket lyfter barnens intresse och motivation, är ett pedagogiskt 

arbetssätt som skolan inte använder sig av i den utsträckningen den bör göra. Dramaturgi och 

kronologi hjälper elever att finna sammanhang i det som lärs ut. Giarratani m.fl. (2011) ger ett 

exempel på hur aktiviteter där berättelsen är en del i den informella lärarprocessen kan 

utformas. Filmskapande kan alltså hjälpa elever att reflektera över olika händelser. Det kan 

även hjälpa elever att förstå och hantera obehagliga upplevelser. Det kan bidra till en ökad 

social kompetens och en ökad kreativitet. Det finns en stor mängd outforskad potential för 

filmskapande och berättande i fritidshemmet. Det finns möjligheter att utforma informellt 

lärande genom berättande i fritidshemmet om förutsättningarna tillåter det.  
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Många av eleverna på de undersökta fritidshemmen spelade enligt informanterna mycket 

digitala spel hemma och var snabba att boka upp datortider även på fritidshemmet. 

Informanterna anser att de digitala spel som eleverna spelar på fritidshemmet ofta inte har 

något pedagogiskt syfte, något som hälften av informanterna efterfrågade mer av. Som en 

följd av att fritidshemsverksamheten enligt Skolverket (2007) ska utgå från elevernas 

intressen och eftersom elevernas intresse i hög grad är datorspelande, bör fritidshemmet 

utveckla ett meningsfullt datorspelande. Ett meningsfullt datorspelande som Gee (2003) anser 

finns i bra digitala spel. Shaffer (2006) konstaterar även han att kvaliteter i spel som i grund 

och botten är utvecklade för lärande finns i form av kommersiella digitala spel som Sim City 

och det pedagogiska spelet Urban Science. Om fritidshem inför digitala spel som dessa samt 

”Evoke”35 tror vi att fritidslärare kan börja se digitala spel ur en annan synvinkel. Detta på 

grund av att dessa spel har kvaliteter som de webbaserade spelen informanterna vi intervjuade 

var vana vid inte innehar. 

 

Datorspelande är något som oftast regleras i fritidshemsverksamheten. Alla informanterna 

berättade att de reglerade vad eleverna fick spela och göra på datorn samt när de fick spela 

och använda datorerna. Gemensamt för de fyra fritidshemmen var att eleverna inte fick spela 

blod- och våldspel. Informanterna såg regleringen som en självklarhet eftersom vissa elever 

inte fick spela sådana spel hemma, att de har åldersgränser och att vissa elever efterfrågade 

regeln. Ett annat användningsområde som inte var tillåtet i elevernas datoranvändande var 

chattprogram. Informanterna motiverade denna reglering med att de inte ser vad eleverna gör 

i chattprogrammen. Detta kan bero på att barngrupperna är för stora. Hernwall (2003) menar 

att lärare, likt informanterna, oftast påverkar IT-användning genom att reglera verksamheten 

och låter eleverna röra sig inom ramarna de satt upp. Problem som uppstår när elever i skolan 

får tillgång till IT uppmärksammas ofta. Exempelvis kan icke lämpligt material sökas 

efter/kommas över och ett icke önskvärt språk kan brukas. För att stävja detta uppsätter skolor 

ofta ett omfattande regelsystem när det kommer till datoranvändandet. Vidare argumenterar 

Klerfelt (2007) för att ett sådant ställningstagande och maktutövande leder till att elever 

berövas möjligheten till inflytande och delaktighet, vilket är en central aspekt i 

fritidshemsverksamheten som bygger på ett informellt lärande som utgår från elevens intresse. 

                                                 
35 Spelaren får styra en verklighetstrogen organisation som har i uppdrag att rädda världen från förödande 

klimatförändringar.  
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Vi ser vissa tendenser till att informanterna är delaktiga under elevernas spelande. Detta sker 

dock genom vardagssamtal och utan reflekterad didaktisk utgångspunkt. Till skillnad från 

informanterna har Malmsten och Hedlund (2013) ett arbetssätt som syftar till att aktivt 

vägleda eleverna i den digitala världen och utveckla deras digitala kompetens samt informera 

vårdnadshavare om sitt IT-projekt. Malmsten och Hedlund (2013)  har istället för att reglera 

IT-användningen, vilket informanterna gör, sökt vägar att hjälpa eleverna hantera den digitala 

världen. Detta gör de genom att delta i elevernas spelande och tillåta eleverna spela digitala 

spel som tidigare varit förbjudna. Ytterligare argument för att hantera istället för att reglera 

IT-användningen ger Skolverket (2011) där det står att eleven ska kunna ” [...] använda 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” 

(Ibid, s 14). Eleven ska alltså utveckla förmågan att använda IT-artefakter, modern teknik, 

som ett medel för bland annat kommunikation. Steinkuehler (2005) för en argumentation där 

MMOGs bör ses som en ny form av ”tredje rum” där eleverna får möjlighet att utveckla en 

del av de förmågor som krävs i det 21a århundradet. Om fritidslärarna inte tillåter den 

virtuella kommunikationen går eleverna miste om möjligheten att under trygga förhållanden 

utveckla en del av den moderna kommunikationen.  

 

Problemet med Malmstens och Hedlunds (2013) arbetssätt är att det är svårt, om inte 

omöjligt, att genomföra i fritidshem med stora barngrupper och få fritidslärare. Informanterna 

påpekar även de denna problematik, men även att organisationen står i vägen för denna 

utveckling. De har ett tydligt schema att passa där tiden för pedagogiska aktiviteter är 

begränsad och måste aktivera många elever. 

 

6.1.5 ITs framtid i fritidshemmet och konsekvenser för yrkesprofessionen 

Alla informanterna är överens om att IT är här för att stanna. Därför kan det, enligt oss, tyckas 

vara bättre att hitta tillvägagångssätt att utveckla och hantera de nya samt framtida IT-

artefakterna, än att försöka stävja användningen på grund av okunskap och rädsla för den 

lättillgängliga informationen. 
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Utifrån den diskussion som förts kan vi konstatera att möjligheten finns för att fritidshemmet 

ska vara en viktig del i den nationella IT-strategin. För skolverksamheten syftar strategin till 

att utveckla den digitala kompetens som behövs för att vara framgångsrik i det 21a 

århundradet. Schwarz och Stolow (2006) argumenterar för att barn behöver tid för träning och 

reflektion för att kunna utveckla digital kompetens. Detta anser de görs bättre under de fria 

formerna som råder i fritidshemmet än under den obligatoriska skolan. Med hänsyn till 

forskningen om datorspelens pedagogik anser vi att vissa aspekter av den bör implementeras i 

både den formella undervisningen samt det informella lärandet som sker i fritidshemmet. 

Alltså finns det i dagsläget stor potential för utveckling av verksamheten. Men för att denna 

utveckling ska vara möjlig i fritidshemmet krävs det dels en justering av de organisatoriska 

förutsättningarna, i enlighet med de förändringar Lorentzi (2012) förespråkar, dels att 

fritidslärarna utvecklar en digital kompetens som förmår utmana eleverna. När det gäller den 

internationella forskningen om ITs framtidsvisioner ser vi att skolan och fritidshemmet 

befinner sig mitt i ett artefaktskifte där penna och papper har börjat ge vika i förmån till IT. 

För att denna övergång ska ske smidigt krävs det genomförbara strategier för både skola och 

fritidshem. Då skulle Punies och Ala-Mutkas (2007) vision om framtidens lärande och 

Schwarzs och Stolows (2006) argument för fritidshemmets roll i utvecklingen av digital 

kompetens kunna bli allmängiltigt. Deras åsikter kan användas som argument för en minskad 

barngrupp, en ökad personaltäthet samt förtydligat fokus i fritidshemmen. Det är även viktigt 

att använda sig av IT i fritidshemsverksamheten för att eleverna ska få ett sunt förhållningssätt 

och relation till IT-artefakterna som uppkommit i samhället under artefaktskiftet. Med andra 

ord är det viktigt att ha kunskap om IT-artefakterna för att röra sig i dagens samhälle. 
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6.2 Metoddiskussion 

I denna del beskriver vi de reflektioner som gjorts under arbetet angående alternativa 

metodansatser. Vi reflekterar först över de genomförda intervjuerna, dess styrkor och vad som 

kunde ha gjorts annorlunda. Därefter diskuterar vi hur och om andra metodansatser skulle 

kunna ha stärkt studien samt leda till ett annat resultat. Slutligen reflekterar vi över urvalet av 

informanter. 

 

6.2.1 Denna studies styrkor och svagheter 

Vi deltog båda två under intervjuerna, där den ena fokuserade på att ställa de förberedda 

frågorna medan den andra fokuserade på uppföljningsfrågor. Att vi var två som förde 

intervjuerna bidrog, enligt vår uppfattning, till att vi inte missade att ställa uppföljningsfrågor 

som kunde leda till djupare svar. När vi genomförde intervjuerna var vi väl förtrogna med 

ämnet eftersom vi innan skapandet av empirin skrivit stora delar av studiens tidigare 

forskning. Detta kan ha både positiv och negativ inverkan på resultatet (Yin 2011). De frågor 

vi ställde informanterna hade alla en tydlig koppling till, och var av intresse för studiens syfte 

vilket gjorde intervjuerna korta och fokuserade. Nackdelen är att vi ibland omedvetet ledde 

informanterna mot de svar vi önskade utifrån det vi läst av tidigare forskning. Vi var dock 

medvetna om detta och var därför öppna för och uppmärksamma på informanternas 

synvinklar.  

 

En pilotstudie som syftar till att förfina flera aspekter av de förberedda frågorna till 

intervjuerna (Yin 2011) hade varit av nytta eftersom den första intervjun, som i detta fall fick 

agera pilotstudie, inte blev lika djupgående som de andra. Detta anser vi dock inte har någon 

större inverkan på studien eftersom skillnaderna mellan de övriga intervjuerna var minst lika 

stora. Alla teman diskuterades inte lika djupt med alla informanter till följd av de 

semistrukturerade frågorna. En strukturerad intervju skulle kunna ge ett tydligare resultat, 

men flera av informanternas åsikter skulle då ha saknats i materialet. Vi anser dock att det 

slutgiltiga tillvägagångssättet och antalet informanter gav oss tillräckligt stort empiriskt 

material för att bekräfta slutsatserna.  

 

Yin (2011) anser att observationer kan bidra med ytterligare triangulering som innebär att 
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styrka åsikter, beskrivningar eller händelser genom olika källor och därmed få en tydligare 

tillförlitlighet av resultatet. Detta valdes dock bort då det huvudsakligen var fritidslärarnas 

inställningar som skulle undersökas något som enligt Yin (2011) tydligast framkommer 

genom intervjuer. Ytterligare ett argument mot användandet av observationer i denna studie är 

den begränsade tid vi haft för att skapa empiri. Studien skulle även ha tjänat på ett större antal 

informanter för att få en bredare bild av ämnesområdet (Kvale & Brinkmann 2009). Ett 

kvantitativt tillvägagångssätt genom enkät skulle göra det lättare att hantera en större mängd 

informanter. En större bredd av inställningar hade kunnat belysas vilket skulle kunna leda till 

bredare bild av fritidslärares inställningar till IT samt ge oss möjlighet att göra en statistisk 

generalisering av data (Trost 2012). Informanternas inställningar skulle dock lättare kunna 

misstolkas och studien skulle ge ett ytligare resultat. 

 

När urvalet av informanter genomfördes efterfrågades fritidshem som på något sätt använde 

sig av IT eller hade en utvecklad användning av IT. Att denna fråga ställdes vid första 

kontakten med fritidshemmen kan ha orsakat en ensidig bild av attityder kring IT i fritidshem. 

Eftersom de fritidshem vi kontaktade kan ha valt ut pedagoger som arbetar särskilt med och 

har intresse för IT till intervjuerna. Urvalet var dock begränsat eftersom intervjuerna 

genomfördes under lovdagar då alla fritidslärare inte var tillgängliga. Om urvalet skulle göras 

idag hade vi stått fast vid vår önskan att intervjua alla fritidslärare på de fritidshem som 

undersöks och inte givit vika för lovdagar och tidsbrist. 

 

6.2.2 Förslag till vidare studier 

Det resultat som redovisas i denna studie visar endast två olika skolors verksamheter och det 

går därför inte att göra någon större generalisering utöver dessa två skolor. Detta innebär att 

en större samanställning av andra skolor skulle kunna visa ett annat resultat än det som 

diskuterats här. Utifrån de förutsättningarna vi hade var det dock inte möjligt att i denna 

studie genomföra en större undersökning, även om detta kunde ha resulterat i en bredare bild 

av IT på fritidshemmet. Vi anser att det exempelvis bör forskas mer kring hur och vad elever 

på fritidshem lär sig vid användningen av IT. Argument till varför en sådan studie bör 

genomföras har vi nämnt under diskussionen. En annan intressant fråga är den IT-strategi som 

i denna stund håller på att skrivas. Det vill säga hur IT bör implementeras i skolan. Till sist 

bör det diskuteras vidare om hur fritidshemmet kan bidra i utvecklingen av IT. 
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