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Abstract  
Syftet med forskningen är att ge ökad och fördjupad kunskap kring hur fritidslärare 

anser att fritidshemmet kan öka den fysiska aktiveten genom digitala verktyg. Detta 

undersöks genom en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. Sex 

fritidslärare intervjuades, alla med varierande ålder och bakgrunder. Fritidslärarna var 

fördelade på två skolor i småland. Intervjuerna analyseras sedan med hjälp av tidigare 

forskning och begrepp om digital ojämlikhet. Forskningen resulterade i att fritidslärare 

arbetar med digitala verktyg för att främja fysisk aktivitet, dock saknar de fortbildning 

för att utveckla sitt arbete ytterligare. Fritidslärarna ser flera möjligheter med 

användningen av digitala verktyg för att främja fysisk aktivitet exempelvis dans och 

orientering. Det framkom att det fanns hinder för arbete med digitala verktyg för att 

främja fysisk aktivitet vilket gör arbetet problematiskt, exempelvis brist i tid, kunskap, 

resurser och styrning från ledning. 

 

 

Physical activity with digital devices 
How teachers in recreation centers can use digital devices to enhance physical activity 

in the recreation center.   

 

Nyckelord  
Digitala verktyg, IKT, Fysisk Aktivitet, Fritidslärare 

 

Tack 
Vi vill tacka varandra för en god samarbetsmiljö genom denna forskning. Vi vill även 

rikta ett stort tack till vår handledare som har gett oss vägledning genom arbetet för att 

göra framsteg i forskningen. Vi vill också tacka kurskamrater för möjligheten till att 

delge varandra idéer och tankar kring arbetet. Till sist vill vi tacka våra respondenter för 

medverkan till forskningen.  
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2 Inledning 
 

Samhället utvecklas i drastisk takt, arbeten som förut varit fysiskt krävande för 

människan blir numera istället utfört av robotar och maskiner. Svenskt näringsliv (2016) 

gav ut en rapport om framtidens företag och digitalisering. Enligt dem är den 

teknologiska tillväxten den enskilt betydelsefullaste faktorn bakom vår 

välståndsutveckling och ökande levnadsstandard. De hänvisar till forskning som 

förklarar att hälften av alla jobb i framtiden möjligtvis kan ersättas av digitalisering och 

robotar. I Sverige är digitala verktyg en självklarhet för de flesta barn, enligt en studie 

av organisationen Svenskarna och internet (2015) har 92 procent av familjer med barn i 

åldern 7-11 år minst en surfplatta i hemmet.  De växer upp under en period då 

digitaliseringen utvecklas otroligt fort och fritidshemmet är en verksamhet som behöver 

anpassa sig efter utvecklingen. 

 

Samhällsdebatten om digitala verktyg i skolan är stor och med flera olika åsikter. 

Många tycker att det är ett bra komplement till den ordinarie undervisningen, medan 

många andra är oroliga för vad användande av för mycket digitala verktyg kan leda till. 

Nyheter 24 (2015) diskuterar surfplattor i skolan och hur vida de ska användas i 

skolverksamhet, de skriver om att surfplattor används allt för mycket hos barn i hemmet 

och därför bör de inte vara i skolan. Det nämns också att barn blir stillasittande på grund 

av skärmtittandet och barnens hälsa drabbas. I debatten framkommer det att det inte går 

att undgå och hylla surfplattans funktioner för lärande genom olika applikationer, och 

att det är bra till viss del. Dock är problemet att det konkurerar ut viljan till motion hos 

eleverna och att det leder till att barn till exempel hellre spelar fotboll inne på sin 

surfplatta än att gå ut och genomföra det fysiskt. En artikel skriven av Skolvärlden 

(2015) beskriver ett projekt kring surfplattor där svenska elever har fått använda sig av 

surfplattor regelbundet i skolan. Det framkommer att pedagogerna ser positiva effekter, 

elever med koncentrationssvårigheter blir lugnare och arbetar mer effektivt. 

Pedagogerna nämner fördelar såsom att det är tidssparande, ger möjlighet till 

interaktivitet, annars blyga elever tillåts bidra under lektionerna. De negativa aspekter 

som lyfts fram är bland annat det tekniska strulet som kan förekomma och de många 

möjliga distraktioner ett sådant digitalt verktyg kan föra med sig, såsom youtube, spel 

eller nöjessurfing. 

 

En artikel i pedagogiska magasinet (2012) uppmärksammar användandet av digitala 

verktyg i olika ämnen utifrån fyra pedagoger. De använder sig av digitala verktyg för att 

öka elevernas lust till kreativt tänkande och förkenkla undervisningen. Pedagogerna 

beskriver att arbetet med digitala verktyg underlättar deras undervisning genom att de 

kan delge alla elever information samtidigt med digitala verktyg, de ser även ett ökat 

engagemang från eleverna då de tycker det är intressant med digitala verktyg och att de 

även underviker att tappa intresset när de får respons snabbt. 

 

Om ökat användande av digitala verktyg sker i skolan, vad innebär då det för 

ungdomarnas hälsa. Om framtidens arbeten i stort sätt kommer skötas av datorer och 

robotar? Kommer människan då röra sig ännu mindre än vad den gör i dag? I framtiden 

kommer det således vara behov av att kunna använda sig digitala verktyg, samtidigt 

som behovet av att röra sig fysiskt kommer att öka. Det betyder att för dagens 

ungdomar ska få möjlighet till en ljus framtid behöver de både ha en god kunskap kring 

digitala verktyg och samhällets teknologiska utveckling, samtidigt som de behöver få 

mer information kring vikten av att röra sig fysiskt. Förr i tiden var människan i behov 

av vila efter en lång dags arbete, numera går vi till gymmet efter arbetet för att få utföra 
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rörelsen vår kropp är i behov av. Detta gäller inte bara de vuxna i samhället, det finns 

flera rapporter som varnar om de ungas bristande motionsvanor. Centrum för 

idrottsforskning (2017) gav ut en rapport som påvisade ungas bristande rörelsevanor. 

Deras resultat visade att endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når 

rekommendationen för daglig fysisk aktivitet, vilket enligt dem är 60 minuters 

pulshöjande arbete. Forskarna menar att barn och ungdomar behöver få ökad fysisk 

aktivitet för att inte få sämre hälsa på både kort och lång sikt. Vad gäller framtidens 

Sverige så genomförde Aftonbladet (Ekholm, 2016) en studie tillsammans med en rad 

olika forskare, specialiserade inom olika områden. Inom området kring Sveriges 

framtida hälsa var antagandet att klyftan mellan de människorna med god hälsa och de 

med sämre kommer att öka fram till år 2036. Bland tioåringar kommer en tredje del att 

röra sig för lite, medan resterande kommer att röra sig bra och till och med mycket bra. 

Slutsatsen är att även om genomsnittet kanske blir bättre så kommer det finnas grupper 

där hälsotillståndet kommer att bli sämre. Och det är just denna ojämlikhet som kommer 

att öka.  

 

Sveriges television (2014) gav ut en nyhetsartikel om den pågående LIV-studiens 

resultat, vilken är en rapport om det svenska samhällets motions- och hälsovanor. De 

rapporterar att svenskar tränar mer regelbundet nu än förr, men träningen täcker inte upp 

för vår nya moderna livsstil med exempelvis stillasittande arbete, lokaltrafik och ökat 

tv-tittande.  

 

Berg & Ekblom (2015)  beskriver ett samband mellan mer än två timmars TV-tittande 

dagligen och ohälsa. Barn och ungdomar som spenderar över två timmar vid Tv’n 

dagligen har sämre fysisk kondition, lägre självförtroende, utåtagerande beteende och 

lägre skolprestationer. Berg & Ekblom (2015) förklarar även vilka positiva effekter 

fysisk aktivitet kan ge hos barn och ungdomar i åldrarna 6-17. De nämner att 

skolprestation och fysisk aktivitet har ett samband då prestationen i skolan ökar vid 

fysisk aktivitet som är pulshöjande såsom konditionsträning. Vid förbättrad kondition 

ökar skolprestationen och vår kognitiva process. Sollerhed (2017) menar att ansvaret för 

att utveckla funktionell rörelse hamnar på hemmet, förskola och skola. Hon menar att 

det är en stor utmaning gällande fysisk aktivitet och samhället måste förhålla sig till att 

människan är utvecklad för att röra sig från barndomen till ålderdomen.  

 

Kapitel 4 Fritidshemmet  i läroplanen nämner vid flera tillfällen att lärare ska använda 

sig av digitala verktyg i undervisningen.  De nämner att undervisningen ska behandla 

digitala verktyg och medier för kommunikation, digitala verktyg för framställning av 

olika estetiska uttryck. Det står även i läroplanen under kunskaper att läraren ska 

organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt 

som främjar kunskapsutveckling (Skolverket, 2017). 

 

Skolverket (2018) har meddelat att första juli kommer det träda i kraft en reviderad 

version av skolans läroplan. Denna version kommer att vara uppdaterad med krav kring 

digital kompetens och förhoppningen är att det ska bidra till att elever utvecklar en 

förståelse för digitaliseringens betydelse. Vidare ska det även ge elever möjlighet att 

stärka sina kunskaper om digitala verktyg och dess användsningsområden. Skolverket 

förklarar att dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har 

regeringen fattat beslut om dessa ändringar i styrdokumenten för grundskolan. 

 

Utifrån egna erfarenheter i skolans verksamhet har det förekommit förbud mot 

smartphones och surfplattor, anledningarna har varit att användadet av de digitala 
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verktygen har varit att eleverna inte använder verktygen på ett produktivt sätt utifrån 

pedagogernas syn. Pedagogerna anser att vissa spel och hemsidor som besöks på 

verktygen inte är passande för eleverna. En fråga vi ställer oss är varför förbud kring 

digitala verktyg införs av pedagogerna, då det står skrivet i läroplanen att digitala 

verktyg ska användas i skolans verksamheter. Forskningen syftar till att få en fördjupad 

förståelse för vad som krävs för att ungdomar ska kunna stå stabilt inför framtiden, och 

för att göra det behöver de två ben. Det ena benet fokuseras till digitala verktyg och 

utveckling medan det andra benets fokus leder mot fysisk aktivitet. När de sedan 

sammanflätas blir det en stabil individ som bidrar till samhället och sitt valda yrkesliv 

och är väl rustad för framtiden. Forskningen kommer att ge en fördjupad förståelse för 

hur fritidslärare kan arbeta för att möta detta komplexa problem. 
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3 Syfte och Frågeställning 
 

Fritidshemmets uppdrag utgår från att stimulera elevernas utveckling och ger möjlighet 

för en meningsfull fritid. Genom att utgå utifrån elevernas behov, intressen och 

erfarenheter kan undervisning skapas där eleverna utmanas till nya upptäckter och en 

vidare variation av arbetssätt. I centralt innehåll för fritidshemmet står det beskrivet att 

undervisningen ska inkludera bland annat digitala verktyg och fysisk aktivitet 

(Skolverket, 2017). 

 

Syftet med detta forskningsinriktade arbete är att ge ökad och fördjupad kunskap kring 

hur fritidslärare anser att fritidshemmet kan öka den fysiska aktiveten genom digitala 

verktyg. Detta undersöks genom intervjuer med sex lärare i fritidshem, fördelat på två 

separata skolor i småland.  

   

 

• Hur fritidslärare använder digitala verktyg för att främja fysisk aktivitet i 

fritidshemmet. 

 

• Vilka möjligheter ser fritidslärare att arbeta med digitala verktyg för att 

uppmuntra fysisk aktivitet på fritidshemmet. 

 

• Vilka hinder hittar fritidslärare att arbeta med digitala verktyg för att uppmuntra 

fysisk aktivitet i fritishemmet.   
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4 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel tydliggörs det för hur skolan kan förändras med hjälp av digitala verktyg 

och hur digitala verktyg används i skolan idag. Vilka eventuella skillnader som kan 

finnas vad gäller kunskap kring användade av digitala verktyg och varför digitala 

verktyg och utbildning om digitala verktyg behöver finnas i skolan. Det kommer även 

att redovisas hur fysisk aktivitet påverkar barn och ungdomars motorik, 

konsentrationsförmåga, skolprestation. 

 

4.1 Skolans utveckling med IKT 

 

En relevant aspekt för foskningens syfte är att beskriva hur skolan kan utvecklas med 

hjälp av digitala verktyg och användande av IKT. Det kommer sedan att användas i 

analysen av empirin.  

 

Ett begrepp som vanligen förekommer i skolan är begreppet IKT. Svensson (2008) 

berättar om denna akronym, vilket står för informations- och kommunikationsteknik, att 

innebörden kan variera beroende på vem som använder det. I detta arbete använder vi 

begreppet IKT för att beskriva arbete med datorer, surfplattor, projektorer, 

ljudanläggningar och smart-telefoner. 

 

Forslin (2011) har skrivit en artikel om betydelsen av digital kompetens hos barn och 

vuxna i förskolan. En utav hennes frågeställningar var att undersöka om barn verkligen 

behöver en digital kompetens och i såfall för vems skull behövs den? Hon förklarar att 

de skolor som jobbar aktivit med information- och kommunikationsteknologi och 

medier har en större kunskap om digitala verktyg. Vidare berättar Forslin att samhället 

inte längre kan ställa sig frågan om hurvida utbildning om digitala verktyg är bra för 

barn, utan att vi istället ska ställa oss frågorna, vad, när, hur och viktigast av alla varför. 

Skolverket (2017) har tagit fram material vars syfte är att öka förståelsen för vad 

digitaliseringen i skolan har för möjligheter till att ge elever en likvärdig utbildning. 

Detta material riktar sig till lärare och rektorer i förhoppning om att ge en bredare 

förståelse för de texter som befattar digitalisering i läroplanerna. De hoppas också 

kunna ge inspiration till ämnesövergripande arbeten. Arbetet är inriktar i två delar, det 

ena är digital kompetens och innehåller förklaringar till begrepp som innefattas i 

digitalisering. Den andra är exempel på hur läroplanernas texter kan tolkas för att 

utveckla elevernas digitala kompetens.  

 

Läroplanen idag ger stort utrymme för egen tolkning och det är upp till varje lärare hur 

mycket de väljer att ta in datorer i sin undervisning. Samtidigt måste lärare få utbildning 

i hur de kan använda sig utav datorerna för att undvika att hamna i fällan ”en dator till 

alla” är lösningen till digitaliseringsproblematiken (Parnes, 2015). Detta är ett problem 

som även Forslin (2011) kommer fram till, att eftersom läroplanen inte tydligt skriver 

fram hur digital kompetens skall uppnås är det inget som lärarna prioriterar i sin 

undervisning. Däremot tar läroplanen upp vikten av digital kompetens och varför det 

behövs, vilket gör att det är upp till lärarna att bestämma vad de vill ta med i sin 

undervisning. Hon avslutar med att hon ser det som en medborgerlig rättighet att få 

undervisning inom digitala kompetens eftersom att samhället i framtiden kommer kräva 

det. Spante (2016) menar att skolan måste möta samhällets förändringar gällande 

globalisering och digitalisering och att lärare idag förväntas kunna implementera de 

digitala verktygen på ett fungerande vis i sin undervisning. 
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Grönlund (2014) skriver om hur skolan kan förändras med hjälp utav teknik och IT. 

Han skriver bland annat att skolans möjligheter kring digitalisering främst är beroende 

på vilka förutsättningar IT-avdelningen har, och inte vilka krav skolan har eller vill 

uppnå. Detta beror på att nationellt och kommunalt stöd ofta saknas och IT-arbete är 

resurs- och tidskrävande, vilket gör att detta arbete delegeras till lärare och arbetslag 

som ofta inte har tid över för detta arbete. Han påpekar dock att det finns exempel på 

hur detta arbete kan fungera bra, och det är då ofta organiserat gemensamt inom skolan, 

där inte enbart lärare, utan exempelvis skolbibliotekarier är aktiva. Men eftersom 

kriterier från högre instanser saknas så finns det stor risk för kvalitetsskillnader. De 

skolor som redan fungerar bra blir ännu bättre, och de som inte har samma resurser 

hamnar ännu längre efter i utvecklingen. Forslin (2011) menar att användning av 

digitala medier också skulle kunna medföra att fler elever får en likvärdig utbildning 

eftersom många har olika förutsättningar för att kunna lära, det vill säga barn i behov av 

särskilt stöd i högre utsträckning skulle få verktygen att lyckas. Grönlund (2014) tar 

även upp hur han tror att framtidens grundskola kommer se ut och drar en parallell mot 

hur universitetsvärlden fungerar, och har fungerat under många år. Där går det att tyda 

en allt mer distansanpassad undervisning och teknikanvändandet har blivit mer 

betydande. Detta har gjort att lärartätheten har minskat, eftersom studentmängden ökat, 

lärarnas tillgänglighet har minskat. Han menar att detta går att se även i grundskolan, 

där lärarnas tid inom föreläsningar minskar och elevernas enskilda arbete ökar. 

 

4.2 Användande av digitala verktyg i skolan 

 

Att beskriva hur användandet av digitala verktyg ser ut i skolorna är även det relevant 

för analysen av empirin. Följande avsnitt diskuterar användandet av digitala verktyg i 

skolan, hur det nyttjas och vad det kan leda till.  

 

Lantz-Andersson & Säljö (2014) Förklarar att digitala verktyg ses på olika sätt i 

undervisning, de beskriver tre grundläggande sätt att se på digitala verktyg. Det första är 

att använda det för att presentera olika ämnen. Det andra är att använda det som ett stöd 

i undervisningen vilket kan stötta olika innehåll. Det tredje är att digitala verktyg 

används för att eleverna ska vara aktiva och arbeta med något med hjälp av det digitala 

verktyget. Håkansson &Sundberg (2012) Bygger på och beskriver att digitala verktyg 

skapar möjlighet till ökad visualisering, även utöka undervisningens möjligheter till att 

analysera, återkoppla, åskådliggöra och skapa en verklighetsanknytning. 

Skolinspektionen (2012) Gjorde en kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa, där 

framkom det att majoriteteten av svenska skolor saknar en IT-plan och användandet av 

IT-verktyg sällan förekommer. Det framkommer exempel då lärare filmar elever vid 

aktiviter för stöd till individuell utveckling för eleverna. Annat exempel är när lärare 

använder sig av projektor för att presentera information till eleverna, i detta fall fungerar 

IT-verktyget som ett stöd för att tydliggöra lektionens innehåll och främja elevernas 

delaktighet.  

 

Casey, Goodyear & Armour (2017) Beskriver att i ämnet idrott och hälsa går det inte att 

bara använda sig av digitala verktyg för att skapa en förändring i ämnet, det är beroende 

på hur läraren använder verktyget som är avgörandet för förändringen. En idrottslärare 

behöver ställa sig frågan ifall det går att använda digitala verktyg i undervisningen utan 

att det påverkar elevernas motivation till ämnet negativt. Läraren behöver också ställa 

sig frågan om de besitter kunskapen och erfarenheten för att använda sig av digitala 

verktyg i ämnet, och om verktyget kommer gynna elevernas lärande. Lindqvist (2015) 
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påpekar dock i sin avhandling, vilket har syftet att undersöka utvecklingen av 

hälsofrämjande arbete med hjälp av digitala verktyg, att ungdomar idag använder en 

betydande mängd digitala verktyg i deras vardagliga liv. Därför är det ett lovande 

tillvägagångssätt för att främja hälsa och fysisk aktivitet. 

 

 

 

 

4.3 Effekter av fysisk aktivitet 

Att påvisa varför fysisk aktivitet är viktigt och vad det leder till är en annan relevant 

aspekt för denna forskning, då detta förstärker betydelsen av att kunna kombinera 

digitala verktyg med fysisk aktivitet. 

 

Fysisk aktivitet är ett begrepp som inte har någon klar definiton. Faskunger och 

Hemmingsson (2005) menar att fysisk aktivitet är all form av rörelse som leder till 

energiförbrukning. Det vill säga allt från att rulla tummarna till att spela en 

fotbollsmatch. Det är ett omfattande begrepp som innefattar kroppsrörelser och 

motionsformer. I denna forskning definieras fysisk aktivitet som pulshöjande aktiviteter 

vilket kan variera från elev till elev. 

 

Sollerhed (2017) tar upp betydelsen för hur fysisk aktivitet påverkar barn och ungdomar 

för vuxenlivet och framtiden. Hon förklarar att från början var fysisk aktivitet ett sätt att 

få tillgång till föda och för reproduktion, det vill säga utan fysisk aktivitet blev det ingen 

mat och utan mat ingen reproduktion. I dag behöver vi inte den fysiska aktiviteten för 

att få tag i mat utan för vårt eget välmående och undvikande av sjukdomar.  

 

Ericsson (2017) berättar hur fysisk aktivitet förbättrar hjärnkapaciteten hos barn och hur 

det påverkar deras skolprestationer. 24 forskare från åtta olika länder samlades i 

Danmark för att fastställa vad deras olika forskning kom fram till gällande fysisk 

aktivitet och dess påverkan på barn och ungdomar. Forskarna hade som syfte att ta fram 

en gemensam slutsats kring ämnet. Efter presentationer och diskussioner kring de olika 

forskningarna kom de fram till fyra teman som de enades om. Ett utav dessa teman tar 

upp att fysisk aktivitet kan främja skolprestationen, det som är avgörande är hur aktiva 

och engagerade eleverna är, därför är det viktigt att det är motiverande aktiviteter som 

sker för att det ska vara gynnsamt för elevernas främjande till ökad skolprestationer. En 

session av fysisk aktivitet som är pulshöjande ökar hjärnfunktion, kognition och 

skolprestation i ungefär en timme. Aktivitet direkt innan en inlärningsprocess bör ej 

vara alltför intensiv då stress och trötthet kan minska effekten av inlärning.  

Sollerhed (2017) menar att ansvaret för att utveckla funktionell rörelse hamnar på 

hemmet, förskola och skola. Hon menar att det är en stor utmaning gällande fysisk 

aktivitet och samhället måste förhålla sig till att människan är utvecklad för att röra sig 

från barndomen till ålderdomen. Det bästa sättet att skapa rörelseglädje är genom att 

göra rörelsen kul, det blir då viktigt att involvera barnen i att skapa rörelseglädje i tidig 

ålder för att skapa en naturlig och positiv vana kring fysisk aktivitet. 

 

Även Berg & Ekblom (2015) Beskriver vilka positiva effekter fysisk aktivitet kan ge 

hos barn och ungdomar i åldrarna 6-17. De nämner att skolprestation och fysisk 

aktivitet har ett samband då prestationen i skolan ökar vid fysisk aktivitet som är 

pulshöjande såsom konditionsträning. Vid förbättrad kondition ökar skolprestationen 

och vår kognitiva process. De nämner att gällande träning av motoriskträning och 

styrketräning finns det inte tillräckligt med forskning för att se något samband mellan 
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ökad skolprestation och fysisk aktivitet. Ericsson (2003)  bygger på och beskriver hur 

utökad fysisk aktivitet i skolan påverkar motoriken, koncentrationsförmågan och 

skolprestationen. Detta gör hon genom att under tre års tid jämföra tre grupper där två 

grupper får extra fysisk aktivitet i skolan medan den tredje har de timmar i veckan som 

skolverket avser för idrottsundervisning. En av de frågeställningarna de ställer i 

rapporten är ”Kommer barns skolpresentation att påverkas av ökad fysisk aktivitet och 

motorisk träning i skolan?” I studien besvaras frågan och det bekräftas att de elever som 

får extra fysisk aktivitet har bättre resultat i svenska och matematik, detta fastslås 

genom att de har bättre läs- och skrivförmåga. I matematiken säkerställs det även genom 

att det visas att eleverna med extra fysisk aktivitet är särskilt bättre på rumsuppfattning 

och talförmåga/tankefärdigheter. Även fast det tydligt visas i studien att fysisk aktivitet 

ökar skolprestationen skriver hon även att det inte kan fastställas att det enbart är det 

fysiska som ger det positiva resultatet. Hon nämner att det kan vara att eleverna får mer 

glädje till skolan under projektet på grund av samhörighet till sina klasskamrater. Det 

lyfts även fram att det kan vara pedagogernas positiva inställning till projektet som 

förbättrar resultaten då de förväntar sig positiva resultat kring det intellektuella hos 

eleverna och ger de mer stöttning i skolarbetet än i vanliga fall.   

 

En fysisk aktiv livsstil leder till minskad risk för sjukdomar där av är det viktigt att 

förskola och skola arbetar med detta tidigt för att förebygga barn och ungdomars ohälsa. 

Pedagoger i förskolan besitter sällan kunskap kring fysisk aktivitet och hur den ska 

anpassas för barnen, vilket leder till att barnen inte får den fysiska aktiviteten de 

behöver för framtiden även om det står i läroplanen att de ska bidra till främjande av 

barnens hälsa. Flera kroniska sjukdomar som uppkommer i det vuxna livet har 

grundlagds i barndomen, så som typ två diabetes, hjärtkärlsjukdomar, fetma, cancer, 

demens och depression (Sollerhed, 2017). Även Sjöström, Eklund & Yngve (2000) har 

forskat om ungas fysiskt inaktiva livsstil. De genomförde en studie för att se hur 

förändringen av stillasittande barn och ungdomar ser ut. De nämner att massmedia ger 

en bild av att barn och ungdomar spenderar stor del av sin tid stillasittande och graden 

av fysisk aktivitet har minskat. De nämner att det inte finns tillräckligt med studier för 

att bekräfta det massmedia framfört. I deras studier tar dem fram olika faktorer som 

visar på minskad fysisk aktivitet, dock inte gentemot tidigare år utan hur det ser ut för 

tillfället. Barn och ungdomar minskar sin fysiska aktivitet desto äldre de blir, mellan 9 

och 15 år sjunker den fysiska aktiviteten med 25-30 porcent. Även kön påvisas vara 

skillnad, flickor är mindre aktiva än pojkar. Skillnaden mellan pojkar och flickor är 

störst som barn och minskar med åldern.  

 

Berg & Ekblom (2015)  beskriver ett samband mellan mer än två timmars TV-tittande 

dagligen och ohälsa. Barn och ungdomar som spenderar över två timmar vid Tv’n 

dagligen har sämre fysisk kondition, lägre självförtroende, utåtagerande beteende och 

lägre skolprestationer. De nämner även att Tv-tittande har samband med ohälsosamma 

matvanor såsom läskedryck och småätande. Deras forskning tar dock upp att läsning 

inte har samma påverkan vid samma mängd stillasittande, läsning förknippas istället 

med förbättrad utveckling. I studien förklarar de vilka rekommendationer som finns för 

fysisk aktivitet i de olika åldrarna, barn 0-5 år bör vara fysiskt aktiva varje dag och ska 

få uppmuntran till det, barn och ungdomar 6-17 år rekommenderas att minst vara fysisk 

aktiva 60 minuter om dagen, de menar att den fysiska aktiviteten bör främst vara av 

aerob karaktär det vill säga aktiviteter som ökar syreupptagning. Aktiviteten ska vara 

måttlig eller högt intensiv för att visa positiv effekt, ungdomar bör nå hög intensitet i sin 

aktivitet minst tre gånger i veckan. Även muskel- och skelettstärkande aktiviteter bör 

ingå tre gånger i veckan, det kan vara genom lek, löpning och hopp. Effekterna som 
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tillkommer ifall detta uppnås är ökad kondition, ökad muskelstyrka, förbättrad 

skeletthälsa, sänkning av högt blodtryck, metabol hälsa, det vill säga minskning av 

kroppsfett, mental hälsa, det vill säga viss minskning av depression och slutligen 

förbättrad skolprestation.    

 

 

 

5 Teoretisk anknytning 
I detta kapitel förklaras den teori som kommer att användas för att försöka förklara de 

svar som framkommer från intervjuerna. Utifrån följande aspekter kommer resultatet 

senare analyseras och förklaras. 

 

5.1 Kunskapsbrist kring digitala verktyg 

En utav de huvudsakliga anledningarna till att arbetet med digiala verktyg är bristfälligt 

är på grund av kunskapsbrist kring digitala verktyg. För att lärare ska kunna utnyttja de 

digitala verktygen krävs det mer kunskap. 

 

Samuelsson (2014) tar upp att det är den svenska skolans uppdrag att förbereda eleverna 

för framtiden och att denna utbildning ska vara lika för alla. Skolan skall kompensera 

för eventuella skillnader och förutsättningar. Forskning visar dock att detta ej är fallet 

och att detta går att koppla till socioekonomiska faktorer. Hennes avhandling tar upp att 

trots Sveriges många satsningar och höga tillgång till den digitala tekniken finns det 

ändå en stor ojämlikhet, vilket är grunden till hennes studie, att ta reda på varför så är 

fallet. Hennes slutsatser blir att det finns tydliga politiska ambitioner i styrdokumenten 

om att skolan ska bidra till elevernas digitala kompetens, dock inte hur och vad det är 

som ska bidras med. Detta skapar en ojämlikhet kring kunskapen om IKT hos elever i 

Sverige. Det går dock inte fastställa om det enbart är styrdokumenten som är 

anledningen till ojämlikheten eller om det är något annat. Det går dock att tyda att 

styrdokumenten är öppna för egen tolkning. Även Folkesson (2010) tar upp 

användandet av IKT för elever, hon nämner att eleverna erbjuds möjlighet för lärande 

genom ett lustfyllt och kreativt arbetssätt. Dock nämner hon att på grund av lärarnas 

brister i kunskap kring IKT skapar det hinder för elevernas lärande då pedagogen inte 

ses som en hjälp då de hellre går till sina kamrater för stöd istället för pedagogen. 

Flewitt,  Messer  &  Kucirkova  (2015) framför i sin forskning kring iPad att om inte det 

sker utbildning och träning kring användandet av ipad för lärare blir iPaden ett 

tidsfördriv för eleverna där inget strukturerat lärande sker. Används det däremot 

konstruktivt anser lärare att eleverna blir mer koncentrerade och engagerade för 

arbetsuppgifter. Samuelsson (2014) skriver mer om detta fenomen vilket hon valt att 

kalla digital ojämlikhet, vilket är förmågan att kunna och vilja använda sig utav digitala 

medier. Digitala medier har för många blivit en självklarhet men det är långt ifrån alla 

som kan, eller vill, använda sig utav dem. Dessa olikheter menar hon kommer påverka 

de ungas möjligheter att vara delaktig både i dagens, men framförallt i framtidens 

samhälle. Det är detta fenomen som Samuelsson menar är digital ojämlikhet.  

 

Parnes (2015) beskriver hur läget är idag samt inspirerar till att jobba mer med detta, för 

framtiden, väldigt viktiga ämne. Datorerna kan och bör användas till så mycket mer än 

att bara skriva på och söka på internet. Hans slutsatser är att datorernas användande blir 

allt mer viktigt i framtiden och att det måste får en större plats i den svenska skolan. Ett 

sådant initiativ bör komma från högre instanser för att på så vis få större 

genomslagskraft. Även Rabah (2015) påpekar vikten av en tydlig vision uppifrån i 
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skolans ledning för att få till en smidig implementering av användande av IKT. Rabah 

lyfter även att kompetensutveckling till lärarna och inkonsekventa investeringar och 

finansieringar av IKT-utrustning kan vara ett stort problem. 

 

Sättet som datorer används på i skolan idag är som avancerade skrivmaskiner eller 

webbportaler och deras fulla potential uteblir således. Han föreslår att användandet av 

datorer borde kunna anpassas och följaktligen användas i alla ämnen i någon form 

(Parnes, 2015). 

 

Johansson (2008) gjorde en undersökning kring lärare i lågstadiets inställning till 

datoranvändande i sin undervisning. Det visade sig att hela 78 procent av de lärare som 

använder datorer anser att det är ett bra undervisningsmedel och ytterligare 20 procent 

tyckte att det till och med var ett mycket bra medel. En tredjedel av respondenterna 

använde sig inte utav datorer och som orsak till detta menade 28 procent att det inte 

fanns tillräckliga medel för att uppfylla deras ändamål med undervisningen. 14 procent 

var negativa till att använda datorer och ytterligare 14 procent ansåg att det fanns en 

bristande kunskap och utbildning kring användandet av datorer, och att de själva var 

tvungna att införskaffa denna kunskap på egen tid. 

 

 

5.2 Digital divide 

Digital ojämlikhet är en annan aspekt som påverkar arbetet med digitala verktyg, både 

för barn och vuxna. Följande avsnitt försöker förklara Warschauers (2007) olika 

synvinklar som finns för att förstå vad ojämlikheten beror på. 

 

Warschauer (2007) har genomfört en studie för att undersöka skillnader i digitalt 

användande inom skolan. Han berättar om begreppet digital divide, vilket är 

ojämlikheter inom den digitala kompetensen, både hos elever och lärare. Han utforskar 

fem olika aspekter som påverkar den digitala kompetensen hos elever och lärare. School 

access, home access, school use, gender gap och generations gap.  

 

School access innebär lärares och elevers tillgång till digitala verktyg, det vill säga om 

det finns tillgänglig utrustning på skolan som elever och lärare kan använda. Detta 

skiljer sig mellan vilka socioekonomiska områden skolorna är belägna inom och då 

vilka verktyg som skolan har möjlighet att införskaffa. School use beskriver skillnader 

av använding av digitala verktyg utifrån bakgrund. Warschauer (2007) nämner att 

etnicitet, socioekonomisk bakgrund och läs- och skrivförmåga har betydelse för 

användandet. Warschauer förklarar att det är lärarens sätt att bemöta de olika faktorerna 

som avgör för ifall eleverna får en likvärdig utbildning gällande digitala verktyg. 

 

Home access belyser vilka tillgångar elever har till digitala verktyg hemma och är 

därför av mindre intresse för vår studie. Gender gap förklara skillanden mellan pojkar 

och flickors användande av digitala verktyg och dess kompetens. Warschauer (2007) 

Beskriver att flickor och pojkars använding av digitala verktyg skilljer sig, dock inte 

utifrån hur mycket tid de spenderar, snarare hur de använder digitala verktyg. Pojkar 

använder digitala verktyg främst till att spela spel medan flickor fokuserar på att 

använda det som ett verktyg för akademiskt bruk och kommunicera genom sociala 

medier. Warschauer förklarar att genom att integrera akademiska färdigheter in i spel 

eller simulationer gynnas pojkas lärande, däremot hos flickor bör de digitala verktygen 

involveras mer kring skoluppgifter för att skapa en positiv inställning och framtida 

intresse kring digitala verktyg. 



  
 

 11 

 

Generations gap innebär skillander i generationers iställning och kompetens kring 

digitala verktyg. Warschauer (2007) nämner att den yngre generationens lärare känner 

sig generellt sätt säkrare i en miljö som använder digitala verktyg. De yngre förväntar 

sig även lättillgänglig åtkomst till information, läromedel och sociala medier. 

Warschauer nämner att den äldre generationens lärare inte var uppväxta med dessa 

digitala verktyg och ej använder det på en daglig basis. Han jämför detta med 

immigranter vilka vill lära sig att leva i det nya samhället, trots att de har en fot kvar i 

det gamla. I skolans värld blir det således att de äldre lärarna vill lära sig kring digitala 

verktyg och likväl fortfarande vara kvar i den gamla pedagogiken. De äldres sätt att lära 

ut reflekteras i hur de själva blev lärda och detta behöver förändras för att anpassas till 

den digitala eleven. Dagens elever lär sig på andra sätt och har andra kunskapskrav än 

förr, Warschauer nämner att elever med uppväxt under detta millenium kräver bredare 

förståelse, förmågor och inställning till dagens samhälle (Warschauer, 2007). 

 

Warschauers (2007) summerar att de fem olika skillnaderna är en stor del i lärares 

utmaningar för att bättre möta den nya generationens elever. Warschaer kommer fram 

till två nämnvärda utmaningar som behöver adresseras word och world, dessa är viktiga 

för en lärare att vara medveten om. Word  är enligt Warschauer olika program vilket 

hjälper elever med svårigheter kring läs- och skrivning. Medan World är att föra in 

uppgifter i skolan där eleverna känner en samhörighet till eller är allmänt nyfikna på. 

Warschauer menar att om lärare formar uppgifter där elever får söka kunskap kring 

ämnen de känner sig intresserade blir det mer engagerade. Dock blir det inte något 

automatiskt lärande om enbart en av delarna är med, Warschauer nämner att det bästa är 

om de pedagogerna kan erbjuda teknologi i samband med bra utlärande så att eleverna 

får tillgång till både word och world.  
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6 Metod 
Detta kapitel förklarar det vetenskapsteoretiskta perspektiv som användes, hur 

datainsamligen utfördes, vilket urval studien hade och hur processen såg ut när empiri 

insamlades. Därefter beskrivs hur datan bearbetades och används, vilka etiska 

överväganden som forskningen behöver ta ställning till, för att slutligen kritiskt 

diskutera forskningens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

 
6.1 Vetenskapsteoretiska perspektiv 

 

Denna forskning antar en kvalitativ metod. Stukát (2011) beskriver huvuduppgiften med 

en kvalitativ forskning, där fokus ligger på tolkning och förståelse av de framkomna 

resultaten. Han förklarar att i kvalitativ forskning försöker man så långt det gå att ta del 

av vardagliga erfarenheter och på så sätt få en bättre förståelse. 

Detta forskningsarbetets syfte är att försöka få en djupare förståelse för ett specifikt 

ämne vilket gör att en kvalitativ ansats är det tillvägagångssätt som lämpar sig bäst. 

Stukát (2011) nämner även att ett viktigt verktyg för den kvalitativa forskningen kan 

vara djupintervjuer, vilket används för att beskriva och förstå enskilda respondenter. 

Intervjuer är det verktyg som denna forskning kommer att använda sig utav för att 

försöka få svar på forskningsfrågorna. Allwood (2016) beskriver att kvalitativ forskning 

kan bidra till mer utvecklade svar som kan hjälpa att definiera tydligare och mer exakta 

svar till forskningsfrågan.  

 

Ett sätt för att försöka förstå och analysera människors olika upplevelser av ett särskilt 

ämne är att använda sig utav fenomenologi. Genom fenomenologisk forskning samlas 

respondenternas olika uppfattningar och åsikter samman för att sedan analyseras och 

tolkas. Utifrån detta är syftet att försöka hitta vad som är gemensamt i respondenternas 

svar och sedan framställa det på ett begripligt sätt. Denscombe (2016) nämner andra 

centrala faktorer i fenomenologin vilka är människans erfarenheter, upplevelsen, 

uppfattningar, åsikter, attityder, övertygelse, känslor och emotioner som är betydande 

för forskningen. Detta är de delar vi är ute efter i vår forskning då vi använder oss av 

intervjuer där dessa delar är avgörande i respondenternas svar och analysen av data.  

 

En viktig aspekt när en fenomenologisk forskning genomförs är att inte ha förutfattade 

meningar. Allwood (2017) beskriver att antaganden till upplevelsen ska negligeras, han 

menar att saker som orsakar en upplevelse så som yttrevärlden inte ska betraktas i 

forksningen. För vår forskning är det då viktigt att vi som forskare bortser våra 

förutfattad meningar kring digitala verktyg och vad omvärlden säger kring dem, det är 

respondentens upplevelse kring ämnet som enbart ska betraktas. Om forskarna går in i 

arbetet med förutfattade meningar finns det risk att det avspeglas hos respondenterna 

och forskningen överlag. 

 

 

 

6.2 Datainsamling 
  

Insamlingen av data sker genom personliga semi-strukturade intervjuer, som innebär ett 

möte mellan en forskare och en respondent. Valet av personliga intervjuer gjordes för 

att få djupare svar, där informationen kommer från en källa som har upplevt en 

fenomen, vilket gör det enklare för forskarna att lokalisera informationen till specifika 
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människor (Denscombe, 2016). Han förklara även att genom intervjuer kan forskaren 

kontrollera tillvägagångssättet och styra diskussionen till den riktning de vill. 

Intervjuguiden kommer vara semi-strukturerad, anledningen till detta är för att besitta en 

ramverk i intervjun som ger liknande förutsättningar för respondenterna. Det ger även 

möjligheten att ställa följdfrågor vid deras svar, detta kan vara viktigt då 

forskningsfrågan är komplex (Se bilaga A).  

 

 

6.3 Urval  

 

Vid framställandet av undersökningsgruppen bestämmdes vilka som ska vara med, hur 

många de skall vara, och hur forskarna kan motivera dem till att deltaga. I de fall där 

kvalitativ forskning sker kan dock ett icke-representativt urval vara det passande för 

undersökningen. Ett sådant exempel kan vara undersökningar där intresset av 

forskningen enbart är ute efter en specifik underkategori där generaliserbarheten är 

orelevant. Underkategorien i detta fall  är fritidslärare  med kunskap kring digitala 

verktyg där den huvudkategorin är lärare generellt (Stukát, 2011).      

 

Denna studie använde en målinriktad urvalsmetod, genom att intervjua sex 

respondenter. Denna storlek bestäms utav den tid som det finns utrymme för under 

forskningens förutbestämda tid. Om det är för stort antal respondenter riskerar 

tolkningen att bli alltför flyktig på grund utav tidsbrist (Stukát, 2011). Genomförandet 

är fördelat mellan två olika mellanstora skolor i Småland. Dessa två skolor har samma 

förutsättningar och resurser. Under forskningen intervjuas utbildade fritidslärare som 

har jobbat med relevant arbete under minst ett år, detta på grund av att de är de 

respondenter som troligen ger relevanta svar utifrån god erfarenhet. Vid genomförande 

av djupintervjuer bör antalet respondenter vara lågt då transkribering och analysering av 

de givna resultaten är väldigt tidskrävande (Stukát, 2011).  

 

För att hitta potentiella respondenter togs det en inledande kontakt med våra VFU-

handledare, då dessa personer var lämpliga för vår forskning. Därefter användes en 

metod som Bryman (2011) beskriver som ett snöbollsurval, villket innebär att den första 

deltagaren hänvisar forskarna till andra potentiella deltagare som även dem är relevanta 

för forskningen. Han förklarar att snöbollsurvalet används vid forskning som behöver 

specifikt urval av respondenter, då slumpmässigt utvalda respondenter riskerar att sakna 

väsentlig kunskap kring ämnet. 

 

 

 

6.4 Genomförande  

 

Processen med datainsamlande utfördes genom att det till en början togs kontakt med 

rektorer genom mail. Efter deras godkännande togs kontakt med VFU-handledare. 

Handledarna fick nödvändig information kring forskningen och valde sedan att deltaga. 

Utifrån handledarnas rekommendationer framkom fler möjliga intervjurespondenter till 

forskningen. Intervjuerna genomfördes avskilt i ett lugnt rum för att undvika störande 

moment och för att skapa en fötroendeingivande atmosfvär. Respondenterna fick 

möjlighet att prata fritt och svara på både frågor och följdfrågor. Intervjuerna spelades 

in med ljud för att sedan transkriberas, det är därför viktigt att intervjuerna genomförs 
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och analyseras. Därefter kommer de svar som är relevanta för forskningen att 

sammanfattas, framföras och analyseras. 

 

I en fenomenologisk anda kommer analysen av respondenternas svar försöka svara på 

vad som är gemensamt.  

Frågorna till intervjuen är förbestämda och är kopplade till frågeställningen, även en 

bedömningsmall kommer att vara färdigställd. Anledningen till detta är att efter varje 

intervju kunna bedömma svaren efter mallen som leder till en analys och sedan relatera 

de olika respontendernas svar med varandra på ett produktivt sätt (Denscombe, 2016).  

 

 

 

6.5 Bearbetning av data  

 

Vid bearbetningen av datan används kodning i nyckelord. Här sker läsning av 

intervjuerna för att finna vad respondenten berör och som är viktigt för forskningen. Det 

viktiga i intervjuerna belyses och sedan tas de viktiga delarna ut för att solla bort 

överflödig information som inte är relevant för dem specifika forskningsfrågorna. En 

tematisering kommer att genomföras. Här tematiseras de olika nyckelorden vilket 

framtagits för att få ett samband av svaren, det vill säga om respondenterna nämner 

något flera gånger fast i olika benämningar så skapas det ett tema. Sedan sker en 

kodning av varje tema, här sammanförs de olika svaren från de olika respondenterna, de 

svaren som berör samma tema från de olika respondenterna hamnar under samma för att 

sedan analyseras och se mer kopplingar eller olikheter. I sista fasen söks det efter 

mönster, det vill säga om det finns variation kring upplevelsen av ämnet som är 

kopplade till annat så som kön och ålder. 

Stukát (2011) tar upp att materialet som analyseras påverkas till stor del av forskarens 

egna tolkningar och förkunskaper, detta ses som en tillgång för tolkningen av resultatet. 

Han nämner även att kvalitativ forskning ofta ses som allt för subjektiv och att graden 

av replikerbarhet är låg, resultatet av forskningen beror även till stor del på den som 

utför forskningen.  

 

 

6.6 Etiska överväganden 
 

Svaren från respondenterna kommer enbart att användas i studiens forskningssyfte och 

de deltagande respondenterna kommer vara anonyma för att skyddas från skada och 

kränkning. Detta uppfattas som god forskningssed enligt vetenskapsrådet (2017). De 

som ska intervjuas kommer att kontaktas i förväg för att på så sätt bättre förbereda dem 

och bestämma en tidpunkt som lämpar sig för båda parter, det är viktigt att forskarna har 

en uppfattning om hur lång tid intervjun kommer att ta för att inte förarga informanterna 

(Denscombe, 2016). 

 

För att genomföra intervjuerna behövs det få till ett tillstånd vilket söks hos rektorn på 

skolorna. Det är även viktigt att avskilja känsliga personuppgifter i intervjuerna, där av 

är responenterna anonyma i studien. Respondenterna blir informerade innan 

intervjuerna genomförs för att nå ett samtycke av genomförandet, det skall vara både 

muntligt och skriftligt. respondenterna informeras angående sekretess, källdata, 

tystnadsplikt, dem får även informationen att de kan avbryta intervjuen och avböja 

medverkan när de vill under studiens gång (Se bilaga B). 
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För att intervjurespondenterna skall känna trygghet används vetenskapsrådets (2017) 

krav vid genomförande av undersökningar att följas. Informationskravet handlar om att 

informanterna skall medges information kring vad studien kommer att handla om innan 

de väljer att delta. Samtyckeskravet är att deltagarna i studien själva ska få avgöra om de 

vill vara med eller inte. Det har även rättighet till att när som helst avsluta sin 

medverkan untan orsak. Konfidentialitetskravet beskriver att alla uppgifter som kommer 

fram under studiens gång inte kommer att lämnas ut eller användas i andra syften än 

studiens egen och de personer som är inblandade. Nyttjandekravet syftar till att förklara 

den införskaffade informationen inte får användas i andra syften än forskningens avsikt. 

 

6.7 Metodkritik 

 
6.7.1 Trovärdighet  

För att en studie skall få trovärdighet gäller det att en relevant metod används och att 

begreppen som väljs är relevanta för att svara på forskningsfrågan. Det är viktigt att 

studien håller fast till syftet för att ge svar på forskningsfrågorna och inte förlorar spåret 

av vad det är som ska undersökas. Genom att skapa intervjuer som ställer relevanta och 

fasta frågor till forskningen skapas en trovärdighet i studien (Descombe, 2016). I 

enlighet med detta använde vi den metod som vi ansåg vara relevant, nämligen den 

kvalitativa. Metoden användes för att forskningen vill ha djupa och personliga svar där 

människors uppfattningar kommer fram. De begrepp som används är förklarade och 

nyttjades sedan under hela forskningen. Under intervjuerna  ställde vi relevanta frågor, 

med möjlighet till följdfrågor, som var kopplade till forskningsfrågorna. 

 

 
6.7.2 Tillförlitlighet  

För att studien skall vara tillförlitlig menar Descombe (2016) att det måste göras på rätt 

sätt. Det vill säga att det under intervjun ställs öppna och icke ledande frågor. Det måste 

skapas en förtroendefull atmosfär, ställas följdfrågor för att nyansera och konkretisera 

hur respondenterna menar, exemplifiera intervjupersonens uttryck. Att bearbeta 

materialet utan projicera egna fördomar, och framhäva citat som visar att tolkningen är 

grundad på material är också nödvändigt för att en tillförlitlighet i materialet ska 

infinnas (Denscombe, 2016). Frågorna som ställdes under intervjun var öppna och ej 

ledande, och skedde under en lugn, fötroendefull atmosfär. Respondeterna fick 

möjlighet att utveckla svar och verkligan förklara hur de menade. Det insamlade 

materialet presenterades sedan på ett neutralt förhållningssätt, och stärktes med 

relevanta citat. 

 

 
6.7.3 Överförbarhet 

Genom transparant och utförlig av beskrivning av hela processen ges möjlighet till 

läsaren att känna igen sig och se överförbarhet till andra kontexter (Denscombe, 2016). 

Fenomenet att använda digitala verktyg i skolan är något som samtliga lärare kan känna 

igen sig i, och möjligtvis överföra till sin egen verksamhet.Det skall dock nämnas att 

denna studie enbart intervjuat sex lärare med liknande bakgrunder och i närliggande 

områden, vilket gör att generaliserbarheten blir begränsad. 
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7 Resultat 
 

I detta kapitel redovisas en sammanfattning av svar som framkommit ifrån de sex 

intervjuer som genomförts. Den centrala faktorn i intervjuerna är fritidslärarnas tankar 

kring hur digitala verktyg kan främja fysisk akvititet. Svaren har det delats in i tre olika 

kategorier. 1. Hur lärare arbetar med digitala verktyg  för att främja fysisk aktivitet. 2. 

Möjligheter med digitala verktyg för att främja fysisk aktivitet. 3. Hinder kring digitala 

verktyg för att främja fysisk aktivitet Intervjuepersonerna introduceras i Tabell 7.1. 

 

Tabell 7.1 

 
Intervjuperson Ålder Kön Utbildning Erfarenhet/år 

F1 27  Man Lärare i fritidshem/Idrottslärare 4  

F2 51  Kvinna Lärare i fritidshem/Förskolelärare 29  

F3 32  Man Lärare i fritidshem/Idrottslärare 4  

F4 25  Man Lärare i fritidshem/Idrottslärare 1  

F5 49  Man Lärare i fritidshem/Idrottslärare 16  

F6 54  Kvinna Lärare i fritidshem 10  

 

 

7.1 Hur lärare arbetar med digitala verktyg för att främja fysisk 
aktivitet 

 
Utifrån respondenternas svar var det tydligt att digitala verktyg var ett positivt inslag i 

deras arbete. Samtliga hade en god inställning till att använda sig utav digitala verktyg 

för att kunna främja fysisk aktivitet hos sina elever. Ett återkommande tema var musik 

och dans. Flera av respondenterna kom ofta tillbaka till att de använde digitala verktyg 

för att få eleverna att dansa. 

 
Det finns ju hur mycket som helst kring musik, dans och rörelse. Det finns just 

dance är ju väldigt populärt och dom dansar, eeh musik och dans finns verkligen 

hur mycket som helst med musik kopplat till då. (F1) 

 
Vid idrottslektioner var digitala verktyg ett återkommande hjälpmedel för att få igång 

eleverna till att röra sig mer men även att få eleverna att hålla på lite längre än vad de 

skulle gjort utan musiken. 

 
… för att kicka igång barnen och komma igång på ett bra sätt. Så det digitala 

verktyget är ju jätte viktigt att ha på fysisk aktivitet kan jag tycka. Det gör ju att 

man kanske orkar lite mer på nått vis. (F1) 

 

Att använda digitala verktyg som en introducerande metod var vanligt hos lärarna. Att 

kunna visa något på en skärm samtidigt som de pratar. Att kunna visa fysiskt krävande 

övningar som de själva inte klarade av att utföra eller att visa någon form utav dans som 

eleverna sedan skulle härma efter. 

 
Sen kan de finnas jättemånga bra användningsområden givetvis. Just dance är ju en 

sån grej man kan använda på fritidshemmet. Jag använder det i min undervisning 

när jag ska introducera dans till exempel. (F5) 
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Genom att använda digitala verktyg kunde flera av lärarna få igång annars stillasittande 

elever till att röra sig mer. Digitala verktyg är ofta något nytt som eleverna tycker är 

spännande, vilket gör att de vill prova. 

 
… att du får även med dom här barnen som är stillasittande. Det är ofta något som 

dom tycker är kul, alltså digitala verktyg. Så hänger dom också på. (F6) 

 

Det framkom att det var av stor vikt att kunna kombinera de två företeelserna. Att 

använda digitala verktyg samtidigt som eleverna får röra sig fysiskt. Lärarna hade 

erfarenheter av att om eleverna enbart fick en iPad utan instruktioner blev de 

stillasittande och oproduktiva. 

 
Det ser man ju också att det blir mycket stillasittande, därför skulle det vara bra att 

hitta något som kan kombineras för de gillar ju att ha ipadsen och får man då dom 

att komma igång med rörelse och ipadsen också så skulle det ju vara det bästa. (F2) 

 

De nämner även att de tror att det kan vara positivt att använda digitala verktyg i 

samband med rörelse och att det inte är något som ska undvikas. Fritidslärarna nämner 

att om det digitala verktyget ska användas så bör det användas på rätt sätt och inte 

använda det på ett passivt sätt. Det digitala verktyget ska inte användas för att eleverna 

har tråkigt utan i ett lärosyfte.  

 
Jag tycker väl att det kan vara ett bra hjälpmedel. Men alltså beroende på hur man 

använder det. Jag ser ju gärna att man på fritidshemmet är ute och rör på sig. Och 

ska man då använda digitala verktyg, ja då kanske man får lägga det på 

geocachning och QR-koder och sådana saker isåfall. Just att man är aktiv med det 

och inte passiv, det är min filosofi. (F3) 

 

Vissa av lärarna kunde se att digitala verktyg kunde användas för att eleverna skulle få 

en större gemenskap och lättare kunna vara delaktiga i gruppen. De elever som ofta var 

lite utanför gruppen och inte vågade stå i centrum fick med hjälp av digitala verktyg 

chansen att utveckla sig själva. 

 
Man märker dom här barnen som kanske är lite utanför. Dom är mycket mera med 

i detta. Dom vågar ta för sig mer, eftersom dom inte tittar på andra utan dom 

fokuserar mer på sig själva. Sen finns de barn som inte får dom möjligheterna 

hemifrån som tycker det är jätteroligt att få komma till skolan och prova detta. (F4) 

 

 

 

7.2 Möjligheter med digitala verktyg för att främja fysisk aktivitet 

 

Lärarna påpekade att det inom den digitala världen finns något för alla. Alla elevers 

intressen kan uppmärksammas för att samtliga ska få uppleva meningsfull fritid på 

fritidshemmet. Vissa elever gillar dans och vissa inte. Nästa gång så blir det något annat 

innehåll genom de digitala verktygen och då får andra barn med andra intressen chansen 

att visa upp sig. 

 
Nu är det ju bara just dance vi testat än så länge, men hade det varit andra program 

så hade det kanske varit omvända roller hos barnen. (F4) 
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Samtliga fritidslärare som deltagit i intervjuerna beskriver medvetenhet om att skolan 

utvecklas i samband med digitala verktyg och att det är något de behöver förhålla sig 

till. De nämner att digitaliseringen medför mestadels fördelar för dem och inte att det är 

ett hinder.  

 
Men jag ser ju ändå fördelar med att man använder mycket digitala verktyg för att 

det kommer behövas, det är ju så. Alla i framtiden behöver kunna det men det är ju 

frågan också vad man gör med den. (F2) 

 

De uppger en medvetenhet om att digitala verktyg kommer följa oss i framtiden och att 

det är en stor del av elevernas vardag. Det är en stor del av elevernas nuvarande vardag, 

så att få dem intresserade av detta ämne trodde de inte skulle bli speciellt svårt. 

 
Annars ser jag bara möjligheter med digitala verktyg. Det kommer ju följa med oss 

hela tiden i framtiden och mer där till. (F1) 

 

Samtliga fritidslärare vill använda sig av digitala verktyg i sitt arbete och ser 

möjligheter med utvecklingen. De nämner att de själva måste vara uppdaterade och följa 

med i utvecklingen för möjliggöra utvecklingen på fritidshemmet och ge eleverna en 

meningsfull fritid då eleverna är intresserade av det digitala.  

 
Jag tillhör ju den äldre generationen själv, typ, men du måste ju följa med 

utvecklingen annars så tappar du ju dels din egen utveckling men också 

möjligheten att utveckla fritidshemmet och utbildningen i grundämnen. (F5) 

 

Några av fritidslärarna beskriver att arbete med digitala verktyg för elever som har 

svårigheter är positivt. De förklarar att det hjälper elever med konsentrationssvårighetet 

att medverka och genomföra uppgifter. Genom att elever med svårigheter får gå iväg 

och arbeta självständigt med ett digitalt verktyg skapas motiviation och en miljö som är 

trivsam för eleven.  

 
Sen är de så att du har mer… möjligheter när du arbetar med till exempel iPads. 

Dom barnen som kanske har svårt med.. ja att sitta i grupp eller något så kan dom 

sitta själva med en iPad och arbeta med den. Så tänker jag… ja med hur man kan 

använda de i fritidshemmet. (F4) 

 

Flera av frititidslärarna nämner att aktiviteter förändras, ett av deras exempel är 

orientering vilket de anser är, och kommer bli, mer digitalaserat. 

 
Jag tror ju det här med orientering blir mer digitaliserat. Gps och så vidare. (F5) 
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7.3 Hinder kring digitala verktyg för att främja fysisk aktivitet 

 
En av de gemensamma tankarna hos fritidslärarna var skillnaderna i ålder och 

generationer. De nämner att de ser ofta att den äldre generationen inte är lika insatt i 

utvecklingen och gärna överlåter uppdraget med digitala verktyg till den yngre 

generationen. Det nämner att den äldre generationen ofta tycker det är svårt med digitala 

verktyg och väljer därför att skicka vidare uppdragen istället för att sätta sig in i det 

själva. 

 
Många av den äldre generationen kommer strunta i det och förlita sig på de yngre. 

(F4) 

 

Fritidslärarna nämner även att det är en ekonomisk fråga kring utvecklingen, de digitala 

verktygen kostar pengar och även programen som de vill använda i olika syften. De är 

enade om att detta är ett hinder för deras arbete med digitala verktyg.  

 
Men det är där det kan ta stopp eftersom det inte finns några resurser till 

programmen man ska köpa. Det är skolan som ska köpa det, inte jag själv och då 

blir de också att det ska köpas in till alla och då blir det för mycket pengar. (F4) 

 

Lärana var eniga om att det till största del var positivt att använda digitala verktyg i 

undervisningen. De varnade dock för att det inte fick gå till överdrift. All undervisning 

kan inte digitaliseras utan det måste finnas kvar lite av det analoga. 

 
Sen får det inte bli för mycket heller utan det måste vara lite av det gamla hederliga 

kvar. (F5) 

 

Det är viktigt att lärarna är uppmärksamma kring vad eleverna gör när de använder de 

digitala verktygen och att de inte har tillgång till dem hela tiden utan lärares uppsikt. 

Det finns annars risk för att eleverna utför olämpliga aktivteter. 

 
Det har väl varit någon gång när man sett att dom har tagit ipads utan att fråga och 

använder dom till kanske fel saker. (F2) 

 

Flera av lärarna var eniga om att det fanns en risk för att det blir för mycket digitala  

verktyg i elevernas värld. Eleverna spenderar ofta mycket tid hemma med digitala 

verktyg och om de då även gör det under skoltid kan det leda till negativa konsekvenser. 

 
Ja asså det kan ju vara lite för mycket med att både ha det på skolan och i hemmet, 

det blir ju lite beroendeframkallande det vet man ju själv. (F2) 

 

Fritidslärarna är enade om att fortbildning är en faktor som är ett problem kring 

utvecklingen. De nämner att ledningen vill att de ska arbeta med digitala verktyg, dock 

känner fritidslärarna själva att de inte besitter kunskaper om hur de ska arbeta med det 

digitala. De vill arbeta med digitala verktyg och vara delaktiga i utvecklingen men 

saknar kunskapen för hur de ska genomföra uppdraget. De känner att de inte får någon 

vidare utbildning kring digitalseringen men ändå har ett krav att undervisa i det.  

 
Hinder är ju dels utbildning asså man har ju oftast redskapen men hur man ska göra 

det vet man inte. Det är nog det som är det svåraste, vi har ju ipads på denna skolan 
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och det är ju väldigt bra. Det största hindret är nog hur man ska göra, det kan ju 

säker variera på olika skolor vilka tillgångar man har. (F5) 

 

Fritidslärarna saknar idéer för hur de kan arbeta med digitala verktyg för att öka fysisk 

aktivitet. De nämner att iPads finns som de kan använda eller andra tekniska material 

som går att nyttja i samband med fysisk aktivitet men de saknar idéer på hur de ska 

använda dem på ett effektivt sätt på fritidshemmet.  

 
Just man har väl ingen utbildning på vad man kan göra med det digitala, man 

kanske har de digitala verktygen men man har inga idéer om hur man ska arbeta. 

(F3) 

 

De förklarar att när det ges tid för utbildning inom IKT så handlar det oftast om 

program som är kopplade till det administrativa och inte hur de kan arbeta med digitala 

verktyg med eleverna.   

 
Jaa absolut, för mycket av det här när man får reda på något är det ofta 

administrativa program, det är inte så mycket eeh saker som barnen kan göra utan 

hur vuxna kan använda sig av verktyget själva. (F3) 
 

Fritidslärarna förklarar att tidsbrist är en faktor till kunskapsbristen, de känner att de inte 

har tid att sätta sig in och lära sig olika program under deras arbetstid när det inte 

tillsätts tid för det uppdraget. De känner även att lära sig på egen hand kan vara svårt för 

att de känner en viss oro för att göra fel. Fritidslärarna nämner även att fortbildningen 

bör ligga på en nivå som är lämpad för pedagogerna och inte allt för avancerad eller för 

simpel.  

 
Jag tror mer att det är rädsla. Att man ska göra fel för man inte kan, inte att man 

inte vill. Men det handlar ju om okunskap från min sida. Man utvecklas… särskilt 

om det kommer folk som kan utbilda en på rätt nivå. Som inte har översittarattityd. 

Jag har totalt 45 minuters datautbildning under hela mitt yrkesliv. (F6) 

 

Några av fritidslärarna nämner även att det ofta är en av personalen som är insatt och 

har kunskap kring det digitala på avdelningen eller skolan. Då överlåts det till den 

personen att utföra allt som är kopplat till digitala verktyg. Fritidspersonalen nämner att 

det vore bättre om alla i verksamheten hade kunskap kring det digitala för att kunna 

utbyta idéer och kunskaper. De nämner även att om uppdraget kring digitala verktyg är 

fördelat på fler pedagoger skapas det fler möjligheter för ett bättre arbete. 

 
Ja men det är ju att ju fler hänger med på detta med digitalisering ju mer 

möjligheter har vi med att alla kan få vara med. Har du fler lärare som kan detta då 

har du mer möjligheter, man kan ha det uppdelat, istället för att förvänta sig att en 

person ska ta hand om allt. (F4) 

 

Några av fritidslärarna såg en negativ aspekt av det digitala verktyget. De förklarar att 

eleverna vill få inspiration från internet istället för att använda sin egna fantasi. De 

beskriver att eleverna slutar att tänka själva. 

 
Idag kan du söka efter allting på nätet du kan få all hjälp du vill ha egentligen utan 

att tänka själv lite. (F1) 
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8 Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet från intervjuerna främst med hjälp av Warschauers 

teori kring digital divide och även annan tidigare forskning.  

 

8.1 Hur lärare arbetar med digitala verktyg för att främja fysisk 
aktivitet 

 

Många av fritidslärana berättade om deras nuvarande användning av digitala verktyg. 

Ett stort inslag i deras arbete var användandet av musik, dans och filmskapande. Under 

lektioner med fysisk aktivitet var digitala verktyg i form utav musik ett vanligt inslag. 

Även att kunna visa rörelser och övningar genom bilder eller projektorer var till stor 

hjälp under vissa situationer. Håkansson &Sundberg (2012) berättar att digitala verktyg 

skapar möjlighet till ökad visualisering. Även utöka undervisningens möjligheter till att 

analysera, återkoppla, åskådliggöra och skapa en verklighetsanknytning. Ett annat 

användningsområde med digitala verktyg som visade sig var geocachning och QR-

koder. Detta är aktiviteter där elever letar efter specifika kontroller med hjälp av en 

digital karta och avläsningsprogram. Skolinspektionen (2012) lyfter att anvädningen av 

digitala verktyg i denna form förekom i idrott och hälsa, dock var det vid ett fåtal 

tillfällen.  

 

Fritidslärarna använder sig av det Warschauer (2007) nämner om world, vilket är en 

utmaning lärare står inför i arbete med digitala verktyg för att främja fysisk aktivitet. Att 

skapa aktiviteter där anpassning har gjorts för att möta elevernas intressen och skapa en 

nyfikenhet. Introducerande aktiviteter kunde med lätthet visas med hjälp av digitala 

verktyg för eleverna skulle få en ingång i, för dem, nytt ämne. Under orientering hade 

digiala verktyg tagit stora kliv framåt och var högst bidragande till dess utveckling. 

Återigen framförs generation gap då fritidslärarna väljer att använda sig av digitala 

verktyg i sin undervisning för att underlätta sitt arbete. Lantz-Andersson & Säljö (2014) 

beskriver att digitala verktyg ofta kan användas för att introducera nya ämnen, eller att 

stödja undervisningens övriga innehåll. Även Skolinspektionens (2012) granskning av 

idrott och hälsa såg att digitala verktyg kunde användas i sådana situationer för att 

underlätta undervisningen för både elever och lärare. 

 

 

8.2 Möjligheter med digitala verktyg för att främja fysisk aktivitet 

 

Andra frågan vilket handlar om vilka möjligheter fritidslärare ser på användandet av hur 

digitala verktyg kan användas för att uppmuntra fysisk aktivitet ges samma svar från 

samtliga fritidslärare. Utifrån resultatet blir det tydligt att fritidslärarna tycker att det är 

ett positivt inslag i fritidsverksamheten. Fritidslärarna delar den syn som Samuelsson 

(2014) har, det vill säga att det är den svenska skolans uppdrag att förbereda eleverna 

för framtiden och att denna utbildning ska vara lika för alla. Fritidslärarna berättade att 

digitala verktyg kunde användas till mycket positivt men trodde även att det krävdes en 

kombination av digitala verktyg och fysisk aktivitet för att eleverna skulle få 

meningsfull fritid. Lindqvist (2015) lyfter att digitala verktyg är ett positivt sätt att 

bemöta fysisk aktivitet i skolan då elevernas vardag innefattar stora delar av digitala 

verktyg, vilket gör det relevant och meningsfullt för eleverna. Att bara sätta en iPad i 

handen på en elev och sedan låta dem sköta sitt var inte en rekommenderad metod enligt 

fritidslärarna. Detta är precis vad Spante (2016) menar när hon berättar att skolan måste 

möta samhällets förändringar gällande globalisering och digitalisering, för att lärare 
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idag förväntas kunna implementera de digitala verktygen på ett fungerande vis i sin 

undervisning. Även Parnes (2015) har noterat att de digitala verktygens 

användningspotential uteblir om de inte används på ett bättre sätt.   

 

Enligt fritidslärarna fanns det inom den digitala världen något för allas intressen. Kan 

fritidslärarna uppmärksamma detta finns det möjlighet för alla elever att utvecklas. 

Detta går att koppla till Warschauers (2007) aspekt om gender gap. Det finns inom den 

digitala världen något som både pojkar och flickor tycker är intressant. Warschauer 

förklarar att utformningen av aktiviteter med digitala verktyg har betydelse för lärandet 

och det kan anpassas så att alla kan finna det lärorikt och intressant.  

 

Fritidslärarna är medvetna om den utveckling som sker i samhället och att skolans 

verksamhet måste följa efter för att vara hållbar, och att så inte är fallet i nuläget. Precis 

som Folkesson (2010) berättar måste eleverna erbjudas möjlighet för lärande genom ett 

lustfyllt och kreativt arbetssätt. Och på grund av lärarnas brister i kunskap kring IKT 

skapas det hinder för elevernas lärande då pedagogen inte ses som en hjälp då de hellre 

går till sina kamrater för stöd istället för pedagogen. Det är en stor del i elevernas 

vardag och att få dem intresserade av att arbeta mer med digitala verktyg troligtvis inte 

kommer bli särskilt svårt. Forslin (2011) styrker detta genom att förklara att skolan inte 

längre kan ställa sig frågan om utbildning kring digitala verktyg är bra, utan de istället 

ska ställa sig de pedagogiska frågorna, vad, när, hur och varför. Forslin menar även att 

det är en medborglig rättighet att få utbildning kring IKT då samhället kommer att kräva 

det i framtiden. Warschauers (2007) aspekt ur detta är generations gap då samhället är 

en ny generation och det digitala är något eleverna behöver få med sig in i framtiden. 

De yngre lärarna följer med i utvecklingen medan de äldre halkar efter. 

 

Fritidslärarna är eniga om att de vill arbeta mer med digitala verktyg, framförallt i 

samband med fysisk aktivitet, och inte genom passiva och stillasittande aktiviteter. 

Detta kopplar vi till Warschauers (2007) aspekt om school access vilket innefattar 

tillgången till olika digitala verktyg. Fritidslärarna upplever att de saknar tillgång till 

verktyg med koppling till fysisk aktivitet. 

 

 

8.3 Hinder kring digitala verktyg för att främja fysisk aktivitet 

 

För att kunna undervisa med hjälp av digitala verktyg var fritidslärarna överrens om att  

hålla sig uppdaterade och följa med i utvecklingen för att möjliggöra god undervisning 

på fritidshemmet var av stor vikt. Detta är precis vad Casey, Goodyear & Armour 

(2017) Beskriver, att i ämnet idrott och hälsa går det inte att bara använda sig av digitala 

verktyg för att skapa en förändring i ämnet. Utan det är beroende på hur läraren 

använder verktyget som är avgörandet för förändringen. Samtliga fritidslärare var enade 

om att ålder och generation var en faktor i arbetet med digitala verktyg, de nämnde att 

den äldre generationen hade svårigheter med det digitala och ofta överlät uppdraget till 

de yngre pedagogerna. Både den yngre och äldre generationen upplevde att det var ett 

hinder för fritidshemmets utveckling. Warschauers (2007) aspekt till generation gap 

framkommer tydligt i detta stycke då fritidslärarna noterat denna faktor. De upplevde att 

den yngre generationen fick ansvaret på sig medan de äldre frånhöll sig detta ansvar i 

vissa fall.  

 

En annan faktor som lyfts av fritidslärarna är den ekonomiska frågan, fritidslärarna 

nämner att de är medvetna av konstnader för att införskaffa olika digitala verktyg och 



  
 

 23 

ser detta som ett stort hinder. Rabah (2015) berättar att inkonsekventa investeringar och 

finansieringar av IKT-utrustning kan vara ett stort problem. Vilket även några av 

fritidslärarna lyfte fram. Grönlund (2014) skriver att skolans möjligheter kring 

digitalisering främst är beroende på vilka förutsättningar IT-avdelningen har och IT-

arbete är resurs- och tidskrävande. Och eftersom kriterier från högre instanser saknas så 

finns det stor risk för kvalitetsskillnader inom skolorna. De skolor som redan fungerar 

bra blir ännu bättre, och de som inte har samma resurser hamnar ännu längre efter i 

utvecklingen. Samuelsson (2014) menar att det är den svenska skolans uppdrag att 

förbereda eleverna för framtiden och att denna utbildning ska vara lika för alla. Skolan 

skall kompensera för eventuella skillnader och förutsättningar. Forskning visar dock att 

detta ej är fallet och att detta går att koppla till socioekonomiska faktorer. Digitala 

verktyg har för många blivit en självklarhet men det är långt ifrån alla som har 

möjlighet att använda sig utav dem. Dessa skillnader menar Samuelsson kommer 

påverka de ungas möjligheter att vara delaktiga både i dagens, men framförallt i 

framtidens samhälle. Detta framförs även i Warschauer (2007) studie genom school 

access där socioekonomiska skillnader väger in, skolor med stora resurser ger goda 

förutsättningar medan skolor med färre resurser inte kan erbjuda samma utbildning.  

 

Några fritidslärare berättade om att de kunde använda digitala verktyg för att stimulera 

elever som hade svårigheter. Exempelvis läs- och skrivsvårigheter eller 

koncentrationssvårigheter. Forslin (2011) menar att användning av digitala medier 

också skulle kunna medföra att fler elever får en likvärdig utbildning eftersom många 

har olika förutsättningar för att kunna lära, det vill säga barn i behov av särskilt stöd i 

högre utsträckning skulle få verktygen att lyckas. Warschauer (2007) berättar att school 

use är skilladen hur digitala verktyg används utifrån bakgrund. Etnicitet, 

socioekonomisk bakgrund och läs- och skrivförmåga har betydelse för hur verktyget 

används och detta är då viktigt att förhålla sig till vid använding av digitala verktyg. 

 

En av de större faktorerna i fritidslärarnas svar var bristen på fortbildning och utbildning 

från grunden. De förklarar att de inte får fortbildning för sitt arbete med digitala 

verktyg, de nämner även att under deras utbildning till fritidslärare var det ytterst lite 

utbildning kring den digitala världen. Det förklarar att de känner ett stort hinder kring 

detta då de vill arbeta med digitala verktyg i fritidshemmet men saknar kunskapen för 

hur de ska genomföra det. Detta är exakt vad Johansson (2008) kommer fram till i sin 

undersökning kring lärare i lågstadiet. Flera lärare ansåg att det fanns en bristande 

kunskap och utbildning kring användandet av datorer, och att de själva var tvungna att 

införskaffa denna kunskap på egen tid. 

 

Utan fortbildning blir det att de undviker arbete med digitala verktyg på grund av 

bristande kunskaper, idéer och inspiration. De nämner själva att orsaken till detta är den 

bristande tiden och ledningens engagemang till vidare utbildning inom ämnet. Detta 

påpekar Flewitt,  Messer  &  Kucirkova  (2015) i sin forskning kring iPad, att om det 

inte sker fortbildning kring användandet av digitala verktyg för lärare blir de ett 

tidsfördriv för eleverna där inget strukturerat lärande sker. Används det däremot 

konstruktivt anser lärare att eleverna blir mer koncentrerade och engagerade för 

arbetsuppgifter. Även Folkesson (2010) förklarar att användandet av IKT för elever 

kräver att läraren har goda kunskaper. Det blir ett hinder för elevernas lärande om 

pedagogerna ej besitter den kunskap som krävs. Warschauer (2007) kommer i sin studie 

fram till att det bästa är om fritidslärarna kan erbjuda båda begreppen word och world i 

en kombination. Det innebär att fritidsläraren erbjuder teknologi i samband med bra 

utlärande. 
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9 Diskussion 
I följande kapitel kommer resultatet av analysen diskuteras gentemot forskningens 

frågeställningar och litteraturen. Därefter diskuteras slutsatser utifrån forskningen och 

den valda metodens inverkan.  

 

 

9.1 Resultatdiskussion   

 

• Hur fritidslärare använder digitala verktyg för att främja fysisk aktivitet i 

fritidshemmet. 

Analysen visade på att fritidslärarnas arbete med digitala verktyg är begränsatt. 

Respondenterna nämnde att det arbete som förekom i samband med fysisk aktivitet var 

aktiviteter med musik, dans och filmskapande. I vissa fall kunde digitala verktyg 

användas för att informera och introducera nya aktiviteter, genom projektorer och 

filmer. Utöver detta så var deras arbete med digitala verktyg stillasittande och passiva 

aktiviteter, eller för att inkludera elever som var socialt utsatta. Vad detta beror på 

framkommer nedan. 

 

• Vilka möjligheter ser fritidslärare att arbeta med digitala verktyg för att 

uppmuntra fysisk aktivitet på fritidshemmet. 

Vår forskning kommer fram till att fritidslärare har liknande åsikter vad gäller digitala 

verktygs möjligheter till att främja fysisk aktivitet hos elever. Alla respondenterna i 

forskningen var positivt inställda till att använda sig av digitala verktyg för att få 

eleverna fysiskt aktiva. Fritidslärarna hade även lika åsikter kring framtiden då de var 

fullt medvetna om digitala verktygens betydelse i framtiden. Vi blev positivt 

överraskade kring deras syn på digitala verktyg då våra förkunskaper tyder på att 

fritidshemmet inte arbetar särskilt mycket med digitala verktyg och speciellt inte för att 

främja fysisk aktivitet. Fritidslärarna påvisade även en inställning om att det finns 

möjlighet för alla elever att finna ett lämpligt sätt att arbeta med digitala verktyg både i 

förhållande till fysisk aktivitet och andra intressen. Parnes (2015) beskriver ett 

framtidsbehov av digitala verktyg och resultatet av forskningen påvisar att dessa 

fritidslärare har en god inställning till framtidens ökade krav vad gäller digitalisering. 

Parnes beskriver arbete med digitalisering i skolan som ett viktigt ämne och datorn bör 

inte enbart användas som en skrivmaskin. Han menar att användandet blir allt viktigare 

för framtiden och det behöver få större utrymme i den svenska skolan. Detta är en åsikt 

vi delar med både Parnes och fritidslärarna. 

 

• Vilka hinder hittar fritidslärare att arbeta med digitala verktyg för att uppmuntra 

fysisk aktivitet i fritishemmet.   

Flera av respondenterna tog upp vad som var komplext med att arbeta med digitala 

verktyg. Respondenterna var överrens om att fortbildning var något som saknades och 

påpekade detta tydligt i intervjuerna. Det stämmer även bra överrens med den tidigare 

forskning vilket har tagits upp tidigare i analysen. De hade även gemensamma åsikter 

kring att arbete med digitala verktyg var en ekonomisk fråga och att förutsättningarna 

såg annorlund ut för olika skolor. Det krävs också en organiserad styrning ovanifrån för 

att arbetet med digitala verktyg ska fungera på ett bra sätt, annars fanns det risk för 

ojämn fördelning av resurserna. Rabah (2015) lyfter detta genom att förklara att skolans 
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ledning behöver en tydlig vision kring IKT och kompetensutveckling för lärarna. Även 

att investeringar och finansiering av IKT-utrustning är med i ledningens vision.  

 

Fritidslärarna såg många möjligheter med att arbeta med digitala verktyg, de visste dock 

inte hur det skulle gå tillväga eftersom utbildning och inspiration ofta saknas. En av 

dessa möjligheter var att kunna stimulera elever som hade någon form utav svårigheter i 

skolan. Det kunde vara läs- och skrivsvårigheter eller elever som var socialt utsatta. 

Forslin (2011) menar att digitala verktyg skulle kunna hjälpa elever att få en likvärdig 

utbildning då elever har olika förutsättning för att införskaffa kunskap. De elever med 

behov av särskilt stöd kan i högre utsträckning få hjälp gennom digitala verktyg om det 

används på rätt sätt. Genom att använda digitala verktyg fick även dessa elever chansen 

att utvecklas tillsammas med sina kamrater. Flera av fritidslärarna menade att digitala 

verktyg kunde användas för att få elever som annars var lite utanför den sociala 

gemenskapen att kunna deltaga med sina kamrater. Detta är något som inte framkommit 

eller uppmärksammats tidigare, vilket var en positiv överaskning för oss. Ett möjligt 

hinder var att arbetet med digitala verktyg kunde vara alltför tidskrävande för att 

fritidslärarna skulle hänga med. Det var också viktigt att fritidslärarna 

uppmärksammade elevers användande av digitala verktyg, eftersomdet det kunde bli ett 

problem om de inte fanns i närheten för att kontrollera vad eleverna gör med det digitala 

verktyget. Ett annat hinder som uppkom från respondenternas svar var att de ofta 

upplever att enbart en pedagog på avdelningen är kompetent inom digitala verktyg. Det 

leder till att en person får bära uppdraget att förmedla sin kunskap till sina kollegor, 

vilket blir ett problem då uppdraget är tidskrävande. 

 

 

9.2 Metoddiskussion 

 

Vår forskning har utgått från fenomenologiska teorin på grund av att vi ville undersöka 

fritidslärarnas upplevelse av användandet kring digitala verktyg för att främja fysisk 

aktivitet. För att få information till forskningen använde vi oss av en kvalitativ ansatts 

vilket ledde till att vi hade möjligheten att använda oss av semi-strukturerade 

intrervjuer, detta gav tillfälle att ställa följd frågor vilket vi anser gav oss utvecklade 

svar. Anledningen till att vi inte valde en kvantitativ ansatts är att det hade inte gett oss 

möljligheten att få en djupare förståelse av respondenternas upplevelse. Respondenterna 

blev utvalda genom snöbollseffekten då vi kontaktade våra VFU-handledare som sedan 

gav oss information om andra fritidslärare passande för forskningen utifrån deras 

kompetens. Vi valde ljudinspelning vid intervjuerna för att få en möjlighet att återigen 

lyssna på deras svar och transkribera resultatet för att sedan ge oss tillfälle för att sortera 

ut de relevanta i svaren.  

 

Metoden vi använde har varit givande då utvecklade svar har framkommit däremot 

trodde vi att det skulle uppkomma mer exempel på arbetssätt med digitala verktyg för 

att främja fysisk aktivitet. Vi fick mycket mer svar än vi trodde kring möjligheter och 

hinder i arbetet med digitala verktyg, vilket vi fann intressant. För att få fram mer 

nyanserade svar ser vi att forskningen kunde genomförts på skolor belägna i områden 

med varierande resurser, eller att respondenterna hade större olikheter i deras 

utbildningar.  

 

 



  
 

 26 

9.3 Slutsats 

Resultatet av denna forskning ger en bild av att dagens fritidshem inte arbetar särskilt 

mycket med digitala verktyg i nuläget. Anledningen till detta är dels beroende på 

okunskap och brist på fortbildning. Men även generationsklyftorna som finns i de flesta 

fritidshem landet över. En annan viktig aspekt som kommer fram är frågan om resurser 

och styrning ovanifrån. Det finns i nuläget inga riktlinjer för vad som ska köpas, eller av 

vem, vilket gör att fritidslärarna blir än mer tveksamma till användandet av digitala 

verktyg. Det skall dock sägas att alla respondeterna som intervjuades verkligen ville 

använda sig mer utav digitala verktyg i sin undervisning, och då framförallt försöka 

använda det i syfte att få eleverna fysiskt aktiva. I de fall där fysisk aktivitet med hjälp 

av digitala verktyg förekom var det främst som introducerande metod till ny 

information, eller för att få eleverna att dansa genom musik. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Intervjuguide 
 

 

Hur ser fritidslärare på digitala verktyg för att uppmuntra fysisk aktivitet (hur de ser på 

fenomenet, generellt) 

 

1. Vad tycker du om fysisk aktivitet i fritidshemmet med hjälp av digitala verktyg? 

- 

- utveckla/bra/dåligt 

2. Vilka hinder ser du med att arbeta med digitala verktyg på fritidshemmet?   

- 

- exemplifiera 

3. Vilka möjligheter ser du med att arbeta med digitala verktyg på fritidshemmet för att 

ge eleverna ökad fysisk aktivitet? 

- 

- exemplifiera 

 

Hur fritidslärare använder digitala verktyg för att öka fysisk aktivitet i fritidshemmet 

(hur de själva arbetar idag) 

 

1. Hur kan du idag arbeta med digitala verktyg på fritidshemmet för att eleverna ska få 

ökad fysisk rörelse? 

- 

- Hur väljer du/varför 

2. Hur upplever du att ditt nuvarande arbete med digitala verktyg påverkar eleverna? 

- 

- fysiskt/mentalt, andra kunskaper 

3. Vill du berätta lite om en specifik situation där du upplevde att (lyft deras tankar) 
- 

- 

 

 

 

 

 

Fråga om bakgrundsfakta (tid på arbetsplatsen/i yrket, kön, tidigare erfarenheter, 

utbildning, ålder på eleverna…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 II 

Bilaga B Brev till rektor 

 

Informationsbrev och förfrågan kring medverkan i intervju. Forskningens titel är fysisk 

aktivitet och digitala verktyg, hur man kan kombinera fysisk aktivitet och digital 

verktyg på fritidshemmet. 

 

Vi heter Karl Winninge och Philip Rasmussen, vi studerar Grundlärare med inriktning 

mot fritidshem. Vi studerar vid Linnéuniversitetet Växjö, där vi för tillfället läser vår 

sista termin och C-uppsatts ligger i fokus. Intervjuerna kommer vara underlag för våran 

forskning.  

 

Syftet med forksningen  är att ge ökad och fördjupad kunskap kring hur fritidslärare 

anser att fritidshemmet kan öka fysiska aktiveten genom digitala verktyg.  

 

Deltagandet i forskningen innebär att intervjuas på skolans lokaler, Intervju tiden kan 

skifta beroende av svaren respondenterna ger, bör dock inte överstrida 40 minuter. Hela 

intervjuerna kommer att spelas in med ljud. Intervjuerna kommer att vara anonyma, det 

vill säga att de delgare som deltar kommer inte att benämnas med namn eller 

arbetsplats. Medverkan i forskningen är frivilligt och kan avbrytas när som under 

forskningensgång.  

 

Om du accepterar medverkan ser vi att du svarar på mail att du vill delta. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Philip Rasmussen 072-1796712/Rasmussen.92@hotmail.se 

 

Karl Winninge 073-0779559/Karl.winninge@gmail.com 

 

Linnéuniversitetet Växjö 

 
Handledare: Reza Arjmand 

Examinator: Kyriaki Doumas 

Termin: Vt 2018 

Ämne: Didaktik 

Nivå: Grundläggande 
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