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Abstrakt 
 
Studiens kunskapsobjekt är huruvida en aktion kan förändra fritidslärare eller          
fritidspedagogers attityder gentemot digitala verktyg i fritidshemmet. Studieobjekten är         
pedagogerna, vars inställning kartläggs med hjälp av intervjuer i inledande och avslutande            
stadie. Under studiens gång genomförs tre stycken aktiviteter med eleverna som har som syfte              
att visa nya användningsområden med hjälp av digitala verktyg. Dessa tre kallas iMovie,             
Google Earth och QR-koder. I resultatet redovisas pedagogernas svar på den avslutande            
intervjun, vilka skiljer till viss del. Pedagogerna uttrycker större positivitet inför digitala            
verktyg och tycker sig ha sett andra sidor som kan användas. I diskussionen förs ett               
resonemang om de förändrade inställningarna kommer att leda till förändringar i arbetet med             
digitala verktyg i det aktuella fritidshemmet eller om det kommer att rinna ut i sanden. En                
metoddiskussion förs om de aktviteterna samt intervjuerna som hölls. 
 
Nyckelord 
fritidshem, digitalisering, surfplatta, hållbarhet 
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1 Inledning 
Tiderna förändras och idag har digitaliseringen infiltrerat stora delar av våra liv. Det går inte               
längre att helt undvika att använda sig av digitala verktyg som dator, telefon, surfplatta eller               
TV. Svenska Akademiens ordlista innehåller numera nya ord som “googla”, vilket kan ses             
som ett resultat av samhällets förändringar mot det digitala hållet (Svenska Akademien,            
2017). Samhället förutsätter att varje individ har tillgång till och vet hur de ska använda sig av                 
digitala verktyg. Detta syns bland annat på EU:s uppdatering av nyckelkompetenser till ett             
livslångt lärande 2007 (Europeiska Gemenskaperna, 2007). Nu listat som nummer fyra i            
ordningen står digital kompetens som en nödvändig kompetens. Publikationen uttrycker att           
europeiska medborgare behöver ha kunskap om den teknik informationssamhället använder          
sig av som till exempel funktioner på internet, kommunikation och informationssökande.  
 
På nationell nivå har även Skolverket reviderat sin läroplan och har flertalet avsnitt som              
numera innehåller digitalisering (Skolverket, 2011). Det finns även sedan 2017          
kommentarmaterial till digitaliseringen i skolan där även fritidshemmet tas upp. De menar att             
de flesta elever har kommit i kontakt med digitala verktyg på annat håll och eftersom               
undervisningen ska utgå från eleverna är det väsentligt att digitala verktyg behöver vara en del               
av undervisningen (Skolverket, 2017). 
 

Undervisningen i fritidshemmet ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras             
idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att              
utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Ett undersökande och            
problemlösande sätt att arbeta uppmuntrar till att experimentera, reflektera samt pröva och            
ompröva idéer. Detta kan till exempel utvecklas i situationer där eleverna prövar egna idéer, löser               
problem och skapar med hjälp av digital teknik och estetiska uttrycksformer. (Skolverket, 2017) 

 
Vi kan vara överens om att anställda i skolan är mer eller mindre betingade att använda sig av                  
digitala verktyg i skola och fritidshem. Det finns även argument som visar på för varför               
digitala verktyg kan höja undervisningens kvalitet genom att erbjuda fler former av            
exempelvis problemlösning och skapande. 
 
Eftersom digitaliseringen är såpass ny och knappt stod i läroplanen förrän förra året, är det               
förståeligt att fritidshemmen inte har hunnit justeras ännu. Digitaliseringen har på de flesta             
håll inte en etablerad plats och inte heller ses verktygen som relevanta utan kanske snarare               
som “en sak till vi måste göra”. Studien jag har ägnat mig åt de senaste månaderna handlar                 
om hur digitaliseringen kan få en naturlig plats i fritidshemsundervisningen i skolan genom att              
ge personalen verktyg i form av applikationer och aktiviteter.  
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2 Nulägesanalys 
På fritidshemmet där jag valt att lägga mitt fokus går eleverna i andra klass och är totalt 35                  
personer inskrivna. Där anländer eleverna klockan 13:40. De går då ut direkt och är ute en                
stund innan mellanmålet är klockan 14:00. Efter mellanmålet är det obligatorisk utevistelse.            
Vanligtvis går alla eleverna och pedagogerna in runt 15:00. Verksamheten har öppet till             
klockan 18:00, eller tills den sista eleven har gått hem. En vanlig dag har fritidshemmet 15-20                
elever. Vid 16:00-tiden är det ungefär 5-10 elever kvar. Då äter de frukt. Vid 16:45 kommer                
de andra avdelningarna med ett fåtal elever och det totala antalet elever är vanligtvis endast               
2-4 stycken. Det infaller inte sällan att det är samma personer som är kvar senast på dagen. 
 
Fritidshemmet äger fyra surfplattor. Tre av dem är iPads och en är en Android. Den senare                
används i princip uteslutande till att logga in och ut eleverna när de anländer respektive går                
hem från fritidshemmet. Det lämnar oss med tre stycken iPads. När personal tillfrågas nämner              
de även att de två andra fritidshemsavdelningarna har fler som går att låna om de frågar. 
 
I övrigt har de inte fler digitala verktyg. Om eleverna har mobiltelefon med sig får dessa                
endast användas till att kontakta föräldrar eller andra undantag och de lämnas oftast in vid               
ankomst och läggs i ett skåp. Det finns inte någon dator utan de närmsta datorerna står i                 
personalrummet som är beläget i andra änden av byggnaden. Dessa är inte menade att              
användas av eleverna. Vill fritidshemmet titta på film får de gå upp en trappa till ett klassrum                 
och sätta sig i bänkarna, vilket händer ibland. 
 
Eleverna frågar inte efter surfplattor under de första timmarna av fritidsverksamheten.           
Någonstans mellan 15:00-16:00 kommer första frågan från en elev som vill ha en iPad. De får                
då ofta ett nej och en uppmaning att de ska gå och leka med kompisarna istället. Eleverna                 
tjatar sällan utan accepterar svaret. När elevantalet har sjunkit till under fem personer brukar              
de få ha iPads. Då används ofta spelapplikationer. De får då turas om att spela om det finns                  
fler elever än iPads. Pedagogerna låter eleverna spela på surfplattorna själva men ser till att de                
håller sig i samma rum så att de kan ha lite koll på att de inte hamnar på annat än de ska vara                       
på när de har surfplattorna. 
 
Pedagogerna bekräftade att det de har att tillgå är iPads och att eleverna i princip dagligen har                 
dem till att spela musik, spela spel och att filma. De nämner även Kahoot . De har även disko                  1

inomhus ibland, samt rastdisko som de har med en stor högtalare på skolgården.  
 
I en intervjufråga om digitala verktygs relevans för fritidshemmen svarar båda med viss             
tvekan. 
 

Lite kluven är jag faktiskt. Jag tycker att så länge det finns kompisar och leka med så kan man                   
faktiskt vara utan de där digitala verktygen, men sen har dom ju också nytta naturligtvis. 

Fritidspedagog A 

1 Kahoot är en applikation för frågesporter där en surfplatta eller en mobiltelefon används istället för en talong. 
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[...] att man styr in det så att det inte bara blir att de sitter på Youtube och såna grejer, då har man                       
ju väldigt stor nytta av det. Det är ju ändå någonting som finns som de är vana vid, det är ju en                      
sådan utveckling som är i samhället och alla barn idag har ju nästan kommit i kontakt med en iPad                   
så att.. Det är nog ändå viktigt att vi lär oss det också för att kunna anpassa och även liksom, vara                     
försiktiga med det som de inte ska va inne på och det som de kan ha nytta av också. 

Fritidspedagog B 
 
Pedagogerna verkar inte övertygade om att digitala verktyg är väsentligt i fritidshemmen,            
vilket såklart påverkar hur undervisningen ser ut. 
 
Båda pedagogerna var överens om att problemen grundade sig i att de inte hade tillgång till                
fler iPads. De beskrev aktiviteter som de båda ansåg inte skulle bli möjliga att göra på ett bra                  
sätt utan ett ökat antal surfplattor. Förutom det menade de också att de själva inte hade                
tillräckligt med kunskap för att kunna bedriva en bra digital undervisning. A menade att det är                
en del av varför de och säkert många andra drar sig för att gå in på ämnet djupare. B nämnde                    
utbildningar som är gjorda av bland annat AV-media och menade att den mycket väl skulle               
kunna vara något för dem. 
 
Ur nulägesanalysen kan jag se flera aspekter som spelade in. Både tillgången och kunskapen              
tas upp av pedagogerna själva. Detta ligger till grund för hela utvecklingsarbetet. 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 
För att få en bakgrund till varför ämnet har en betydelse för fritidshemmet samt varför det                
även kan vara problematiskt, har jag tagit fram flera olika aspekter. Det står om              
digitaliseringens roll i samhället och digitala verktygs förekomst i dagens familjer. Fysisk            
hälsa och ohälsa tas upp som ett resultat av det ökade användandet av digitala verktyg och                
digitaliseringen i skolan nämns. Skolverkets definition på digital kompetens finns nedskriven           
och i slutet av kapitlet finns min egen pedagogiska positionering som har gjort att ämnet togs                
upp i min studie. 
 
3.1 Digitaliseringen i samhället 
Idag har vi i princip gjort oss beroende av digitaliseringen i form av funktioner som               
internetbank, kommunikationsplattformer och e-handel. Mathias Cöster och Alf Westelius har          
skrivit en bok om digitaliseringen och tar i den upp samhällets vinster och förluster i och med                 
förändringen. De menar att vi idag har slutat använda många av de produkterna vi förut var så                 
beroende av, som väckarklocka och miniräknare, eftersom de finns som funktioner i mobilen.             
De tar även upp det stora flödet av information och hur detta kräver förmåga till källkritik och                 
digital medvetenhet (Cöster & Westelius, 2016). 
 
Statens medieråd rapporterade 2016 att det genomsnittliga hushållet äger 2,07 datorer i            
hemmet och 1,13 surfplattor. 81% har en smartphone (Statens medieråd, 2016). De släppte             
ytterligare en rapport gjord 2017 där det framgick att 92% av de studerade barnen i åldern                
9-12 år har tillgång till dator, varav 36% uppger att de har egen dator. (Statens medieråd,                
2017b) 88% av barnen har tillgång till surfplatta och 55% av dessa har egen surfplatta. Denna                
stora förekomst av digitala verktyg är ett tungt argument för att de flesta barn har haft kontakt                 
med digitala verktyg på annat ställe än i skolan. . 
 
Medierådet har även släppt en rapport där föräldrars attityder till digitala verktyg redovisas.             
En fråga som ställs handlar om huruvida de tycker att spel på dator, tv eller surfplatta gör att                  
barnen lär sig bra saker. 40% av de föräldrar med barn i åldern 9-12 år har svarat jakande i                   
frågan och 16% har svarat nekande. I frågan om de anser att spelen är beroendeframkallande               
har 59% svarat att de gör det. Många av föräldrarna uttrycker även enligt rapporten oro för att                 
barnet ska komma i kontakt med illasinnade främlingar (58%), pornografi (55%) eller            
mobbning på internet (61%) (Statens medieråd, 2017a). Om den jämförs med en likadan             
rapport från Statens medieråd gjord 2015 påvisar den dock en del förändringar. Till exempel              
på de frågor som berör negativa konsekvenser syns skillnader. I rapporten från 2017 har              
föräldrarna uttryckt mindre oro för negativa konsekvenser än vad de gjorde 2015 (Statens             
medieråd, 2015). 
 
3.2 Samband med fysisk (o)hälsa 
I en studie om barns fysiska hälsa och övervikt gjord av forskare vid Karolinska Institutet               
kom de fram till 20% av Sveriges barn klassificerades som överviktiga år 2011 (Moraeus, L.,               
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Sjöberg, Poortvliet, & Yngve,, 2011). Här nämns inte något samband med digitala verktyg             
uttalat. Det finns däremot forskning gjord i Australien på 9-16-åringar där sambandet mellan             
skärmtid och övervikt undersöktes. Den visade tydliga samband, ju mer tid elever spenderade             
framför skärm, desto större risk fanns för övervikt (Dollman, Eisenmann, Maher & Olds,             
2012). I Statens medieråds fråga till föräldrarna angående om de anser att spelen leder till               
ohälsa har 32% svarat att de tycker det (Statens medieråd, 2017a). 
 
I kontrast till föregående negativa aspekter finns en studie på positiva hälsoeffekter av digitala              
verktyg. Tim Althoff, doktorand på Stanford University, har undersökt de fysiska effekterna            
vid spelandet av Pokémon Go i USA. Studien visade att användare av spelet ökade sin               2

fysiska aktivitet med upp till 25% under en 30-dagarsperiod. (Althoff, 2016) 
 
3.3 Digitalisering i skolan 
I en förstudie har Jan Hylén sammanfattat vad forskning säger om digitaliseringen i skolan.              
Han kom fram till att forskningen är enig om att digitala verktyg i skolan ökar elevernas                
engagemang och intresse i skolarbetet (Hylén, 2013). År 2016 visade studier att tre årskurser i               
Sollentuna som använt sig av regelbunden och målinriktad användning av digitala verktyg            
fick signifikant bättre resultat än resterande årskurser (Agélii Genlott & Grönlund, 2016). I en              
studie om effekterna av applikationen Geocaching har Robert Edwin Maybert kommit fram            3

till att elever som använder sig av applikationen i skolsammanhang engagerade sig mer och              
presterade bättre i samhällskunskap (Mayben, 2010). 
 
Petra Petersen (2015) har skrivit en avhandling om surfplattor i förskolor som är delvis              
finskspråkiga. I hennes diskussion skriver hon att surfplattorna kan få en mycket betydande             
roll i elevers förberedande för framtidens värld. Hon har filmat barn i förskola då de har                
surfplattorna framme och analyserat hur de förhåller sig till dem. Den allra största fördelen              
hon fann med surfplattorna var möjligheten att gå över språkgränser och och möjligheten att              
inkludera andra kulturer i undervisningen. Hon menar även att barnen får möjlighet att lära sig               
på andra sätt än endast lärarens sätt (Petersen, 2015). I förskolan finns även studier som visar                
att arbetet med iPads ger barnen möjlighet att kommunicera med varandra på många sätt,              
vilket tränar deras kommunikationförmåga och samarbetsförmåga (Beschorner & Hutchison,         
2013). 
 
Hyléns förstudie visar även på att klasser som har digitala verktyg men inte någon speciell               
tanke eller tillvägagångssätt med användningen ofta presterar sämre än de som inte har några              
digitala verktyg (Hylén, 2013). Detta går i linje med Patrik Gustafsson, som framhöll i sin               
avhandling att enbart existensen av digitala medier i skolverksamheten inte gör att eleverna             
automatiskt lär sig mer eller kan utnyttja verktygen till fullo. Hans studier visade att det krävs                

2 Pokémon Go går att spela på smartphone eller surfplatta och går ut på att gå runt utomhus och samla ihop små figurer som                        
kallas Pokémons. 
3Geocaching är en applikation där det finns gömda föremål, så kallade cacher. På smartphonen finns en app med en karta där                     
cacherna är markerade. 
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engagerade lärare som har ett syfte med användningen av digitala medier (Gustafsson, 2016).             
Vidare kan vi se Larry Cuban, som undersökt kostnader av, kontra egentlig användning av              
digitala verktyg och kom fram till att den stora summa pengar som läggs på digitala verktyg                
inte betalar sig eftersom de inte används enligt intentionerna (Cuban, 2001). Gustafsson            
menar att en svårighet med det är att det är ett relativt nytt arbetsområde och att det på många                   
ställen ännu inte etablerats och har en tydlig plats i verksamheten. Därför har lärare mindre att                
förhålla sig till och då krävs det ett stort mått av engagemang, vilket det i dagens skola inte                  
alltid finns energi till (Gustafsson, 2016).  
 
3.4 Digital kompetens 
För att precisera vad digital kompetens betyder har jag tagit del av Skolverkets publikation              
“Få syn på digitaliseringen - Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass,           
fritidshem och grundskoleutbildning” (Skolverket 2017). Detta är ett försök till att förtydliga            
hur läroplanen har ändrats i den senaste versionen och hur lärare kan förhålla sig till det.                
Publikationen har använt sig av det som EU har rekommenderat och gått vidare med              
specifikationer. 
 
Skolverket har tagit upp fyra kompetensområden.  
● Förståelse för digitaliseringens påverkan på samhället 
● Förståelse för hur digitala verktyg fungerar och kan användas till 
● Ansvarsfullt och källkritiskt förhållningssätt till digitala verktyg 
● Problemlösning och omsättning av idéer med hjälp av digitala verktyg 

(Skolverket, 2017) 
 
Dessa fyra delar anses mest väsentliga för skolan och det är från dessa utgångspunkter              
läroplanen är konstruerad. För skola och fritidshem innebär detta ett annat sorts tankesätt än              
innan omkring digitala verktyg. En skola som inte har digitala verktyg på plats, alternativt inte               
använder dem, kan omöjligt uppfylla detta. 
 
3.5 Pedagogisk positionering 
Jag är uppvuxen i det digitala samhället och har alltid haft ett intresse för det. Som liten tog                  
jag mig an de funktioner som fanns på den tiden, som bildredigeringsverktyget Paint,             
skrivprogrammet Word och spelet Harpan på datorn. Idag står jag ofta och lär mina kollegor               
hur de använder applikationer på telefonen, hur de redigerar bilder och installerar rätt             
funktioner. Min tro är att jag i och med min intresse som liten har utvecklat en förståelse för                  
digitala verktyg på ett sätt som gör att jag kan ha hjälp med det i mitt liv. Samtidigt ser jag                    
andra som tycker att digitala verktyg är ett enda stort problem de måste ta itu med. 
 
Anledningen till att jag lärde mig så mycket om digitala verktyg som yngre var naturligtvis att                
jag spenderade mycket tid och energi på det, men jag tror även att det berodde på att digitala                  
verktyg ger möjligheter till att lära sig genom de olika lärstilar som finns. Datorn gav mig                
chansen att arbeta med något både visuellt, auditivt och kinestetiskt. Detta tas upp av Lena               
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Börjesson och kallas Kolbs lärstilar (2004). Detta, tillsammans med digitala verktygs framfart            
i samhället, utgör min grundsyn på nyttan med digitala verktyg i skolan. 
 
Vidare tar jag ståndpunkt i att undervisning blir bättre när den är planerad noggrannt med               
tydliga undervisningsmål. Forskning gjord på lärarkompetens i samband med skolprestationer          
visar att bland annat de två aspekterna har stor betydelse för om kvaliteten på undervisningen               
blir hög (Nordenbo, Sörgard Larsen, Tifrikci, Wendt & Östergard, 2008). För undervisningen            
med digitala verktyg har detta relevans eftersom undervisningen oftast inte har en pedagogisk             
tanke. Min uppfattning är att många lärare använder digitala verktyg på ett icke genomtänkt              
sätt och att det resulterar i att eleverna inte lär sig att använda sig av digitala verktyg på ett                   
fördjupat sätt som tillåter dem att skapa sig en digital kompetens. 
 
Lärarnas kunskap är det jag vill fokusera på då jag tror att det är där skon klämmer. För att                   
göra det förståeligt vill jag även ta upp en teori som inspirerat mig många gånger, nämligen                
kunskapens fyra F - fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som finns skrivna i             
läroplanens uppdrag (Skolverket, 2011). Dessa fyra aspekter går inte bara att applicera på             
elever i skolan utan även på lärarna. Det optimala vore om lärarna skulle utveckla en               
förtrogenhet med digitala verktyg och hur de ska gå tillväga för att använda sig av dem i                 
lärandesyfte. Men har jag efter aktionsstudien gett lärarna faktan de behöver för att gå vidare               
och lite förståelse, har jag åstadkommit något.  
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4 Teorianknytning 
Min teori har inspiration från ramfaktorteorin. Den version jag har använt mig av är utvecklad               
av Ulf P Lundgren (1972). I korta drag förklarar teorin hur undervisning påverkas av yttre               
faktorer som är utom lärarens kontroll. Detta innefattar både elevens socioekonomiska status            
och gruppsammansättningar, men även aspekter som lokaler och styrdokument. Dessa          
faktorer “ramar in” verksamheten och begränsar den.  
 
Med inspiration från ramfaktorteorin har jag utvecklat min egen version på den, en som talar               
om vad användningen av digitala verktyg ramas in av. 
 

 
 
Min teori är att den läroplansenliga användningen av digitala verktyg i fritidshemmet beror på              
tillgång, kunskap, intresse och utrymme. I likhet med ramfaktorteorin är det dessa aspekter             
som begränsar arbetet.  
 
Beroendeställningen är det som skiljer min teori från ramfaktorteorin. Samtidigt som de olika             
aspekterna begränsar den goda undervisningen med digitala verktyg, är de beroende av dessa             
faktorer. Faktum är att det är dessa som gör den möjlig. Tas en av faktorerna bort faller den                  
läroplansenliga undervisningen och blir inte framgångsrik. Här följer en närmare förklaring av            
de fyra delarna i ramen. 
 
4.1 Tillgång 
Den första och kanske mest avgörande aspekten kallar jag Tillgång. Har inte skolan eller              
fritidshemmet tillgång till någon form av digitala verktyg skulle jag säga att användandet av              
digitala verktyg är omöjligt. Det är tillgången till digitala verktyg som sätter grunden till hur               
användningen av dem kommer att se ut. Har verksamheten endast en iPad eller en dator är det                 
där de får börja. Det går att arbeta med verktygen men det kommer naturligtvis att behöva                
anpassas efter hur stor tillgången är. 
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4.2 Kunskap 
Det spelar ingen roll om fritidshemmet har en hel klassuppsättning med surfplattor om det              
inte finns kunskap om hur de ska användas. I dagens fritidshem känner sig ofta eleverna mer                
bekväma än pedagogerna om hur de ska använda sig av digitala verktyg. Det är naturligtvis               
något positivt att eleverna kan mycket om digitala verktyg, men deras kunskap är ofta              
begränsad till Youtube och spelen de spelar. Kunskapen om hur de digitala verktygen kan              
användas i lärandesyfte behöver pedagogerna ha för att kunna förmedla dem till eleverna.             
Även om detta bara skulle innebära att pedagogen har några applikationer på lager som              
möjliggör att eleverna spelar flera stycken samtidigt. 
 
4.3 Intresse 
Tillsammans med kunskapen hör intresset för arbete med digitala verktyg. Varken tillgång till             
digitala verktyg eller kunskapen om den spelar någon roll om inte intresset finns från lärare,               
men även från eleverna. Enligt egna erfarenheter finns oftast intresset hos eleverna men inte              
lika mycket hos lärarna. 
 
4.4 Utrymme 
Sista aspekten har jag namngett utrymme. Då menar jag utrymme som i tid, rum och               
acceptans. 
 
För att bedriva en undervisning med digitala verktyg är min uppfattning att många lärare tror               
att de måste avstå från annan undervisning. En vecka på fritids har ofta en gemensam aktivitet                
om dagen, varje dag i veckan och på en del ställen har de även en fast punkt på en viss                    
veckodag. Det kan vara pyssel på måndagar, utelek på tisdagar, utflykt på onsdagar, och så               
vidare. I vilket fall som helst behöver lärarna ge arbetet med digitala verktyg utrymme för att                
det ska få plats i verksamheten, vilket inte är självklart.  
 
Rum är heller ingen självklarhet. Jag har sett fritidshem som har rum fyllda med leksaker,               
men inte någonstans finns det plats för att samtliga elever ska kunna sitta och arbeta med                
surfplattor eller liknande. Utomhus är inte alltid optimala stället att vara på med surfplattor av               
förklarliga skäl. 
 
Fritidshemmet är ett komplement till skolan, men har även en nära relation till hemmet. Jag               
har mötts av vårdnadshavare som tycker att arbete med digitala verktyg har negativ inverkan              
på deras barn, inte sällan med motiveringen att de håller på med den så mycket hemma ändå.                 
För att fritidshemmet ska lyckas med arbetet med digitalisering måste acceptans finnas i             
hemmet.  
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5 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att se om personalens inställning kommer att förändras av att jag arbetar               
med samt visar några nya användningsområden. Aktiviteterna som genomförs kopplas till mål            
i läroplanen som inte bara har med digitala verktyg att göra utan även fritidshemmens mål och                
diverse kursplansmål. Ett bakomliggande syfte till detta att främja arbetet med digitala            
verktyg i det aktuella fritidshemmet och att på lång sikt göra det till en del av fritidshemmets                 
vardag. 
 
Jag sammanfattar syftet i två frågeställningar: 
1. Hur påverkar aktionen pedagogernas inställning till digitala verktyg i fritidshemmet? 
2. I vilken utsträckning kan aktionen påverka användningen av digitala verktyg i           
fritidshemmet på lång sikt? 
 
Genom intervjuer före och efter studiens genomförande vill jag kartlägga pedagogernas           
inställning och eventuell förändring av inställning till digitala verktyg. 
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6 Metod 
5.1 Gruppintervjuer 
Både i det inledande och det avslutande stadiet genomfördes en gruppintervju. Enligt Martyn             
Denscombes forskningshandbok (2016) ökar en gruppintervju inte bara representativiteten         
hos den undersökta gruppen utan även skildrar fler åsikter och dess motsättningar.            
Respondenterna får möjlighet att ventilera sina svar och inblick i andra personers synpunkter             
och kan relatera dem till varandra. Till skillnad från en personlig intervju blir dessa svar               
utifrån en grupp istället för en individ. Svaren får alltså en “gruppkaraktär”, vilket i det här                
fallet är vad jag är ute efter. Undervisningen i ett fritidshem görs inte av en enskild person och                  
därför vill jag ha åsikter och tankar från de ansvariga pedagogerna tillsammans. 
 
Denscombe beskriver en intervjustruktur som är antingen strukturerad, semistrukturerad eller          
ostrukturerad (Denscombe, 2016). Den sort jag menar är optimal för mitt ändamål är den              
semistrukturerade intervjun. Det innebär att jag kommer att ha ämnen och frågor som utgör en               
röd tråd i intervjun men innehar en viss flexibilitet med exempelvis ordningsföljd och att låta               
respondenterna diskutera mer utförligt och utveckla sina idéer runt ämnet. Den           
semistrukturerade intervjun gör det även möjligt för mig som intervjuare att spinna vidare på              
ämnen som uppkommer och ändra frågor utifrån respondenternas diskussioner. 
 
De aktuella fritidspedagogerna som intervjuades valdes eftersom de innehar en position som            
pedagogiskt ansvariga för verksamheten på fritidshemmet. Det finns ytterligare pedagog som           
är närvarande ibland men dessa har inte något pedagogiskt ansvar. Jag menar att det är de som                 
utgör hur verksamheten blir och de är mest väsentliga som studieobjekt. 
 
I den inledande intervjun fokuserades mycket på hur det nuvarande läget är. Frågor ställdes              
angående hur ofta digitala verktyg används i fritidshemmet och varför det såg ut på det sättet.                
En fråga ställdes även om på vilket sätt de trodde att detta skulle kunna förändras. (se Bilaga                 
2) 
 
Den avslutande intervjun fokuserar på hur aktionerna har upplevts. Det diskuteras huruvida            
arbetet kommer att tas upp igen efter avslutad studie eller om det kommer att rinna ut i                 
sanden. Pedagogerna frågas om vad de kan ta med sig till kommande arbete och om               
aktiviteterna är lagda på en lagom nivå med avseende svårighetsgrad och nytta för såväl              
elever som pedagog. (se Bilaga 3) 
 
För att underlätta min del i intervjun spelades den in för att senare kunna lyssna på det igen. 
 
6.2 Aktiviteter 
Jag har utformat tre aktiviteter där fokus är måluppfyllelse, rörelse, kreativitet och hållbarhet             
för pedagogerna. Aktiviteterna kan ta allt från en dag till en vecka, beroende på hur de läggs                 
upp. Samtliga aktiviteter kommer att utföras i grupp med anledning av att fritidshemmet             
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endast har tre stycken surfplattor. Detta ser jag inte som ett problem utan ser det som att det                  
kan bidra till nya vänner elever sinsemellan. De pedagogiska planeringarna har jag vid             
avslutad studie gett till fritidshemmet i syfte att de ska kunna fortsätta använda sig av samma                
aktiviteter vid ett annat tillfälle. 
Valet att ha just tre stycken aktiviteter grundar sig i att jag vill täcka upp mål i olika delar av                    
läroplanen. En fördel är också att projektet uppehåller sig i fritidshemmet under en längre tid               
och inte ses som ett inslag som bara uppmärksammas som hastigast. 
 
6.2.1 iMovie 
I grupper fick eleverna hjälpas åt att filma och klippa ihop en film. Till hjälp fick de en iPad,                   
utklädningskläder samt hjälp från mig (Bilaga 4). 
 
I kapitlet om fritidshemmet finns målet “Digitala verktyg för framställning av olika estetiska             
uttryck” (Skolverket, 2011). I kommentarmaterialet förtydligas att eleverna behöver ges          
möjligheter att arbeta och uttrycka sig med olika estetiska former. Några exempel de tar upp               
är arbete med berättelser, bilder och dokumentation. Dessutom är ett av fritidshemmets            
uppdrag att komplettera skolan. I kursplanen till Bild finns mål kopplade till digitala verktyg.              
I målen för årskurs 6 finns filmande samt redigerande i datorprogram inskrivet (Skolverket,             
2011). 
 
iMovie ger möjlighet att själv konstruera en fungerande film. Eleverna får välja på olika              
mallar som finns tillgängliga i applikationen som innehåller olika teman, till exempel            
romantik, action eller skräck. Detta gör dock inte att eleverna har så lite svängrum att det inte                 
blir något eget skapande utan alla texter och bilder kan de göra själva.  
 
Alternativet till att göra en trailer hade varit att göra en helt egen film utan några mallar. Detta                  
innefattar både val och importering av musik samt att de inte har något att utgå från. Då finns                  
dock risken att de filmar lite och sedan ger upp för att de inte vet hur de ska fortsätta. Som                    
introducerande iMovie-aktivitet är arbete med trailers valet med flest fördelar vad jag kan se.              
En film utan mall skulle sannolikt passa bättre efter att eleverna har gjort några trailers förut. 
 
För pedagogerna innebär den här aktiviteten relativt lite inblandning. Eleverna behöver           
självklart hjälp med att lära sig programmet, men sedan ska de klara sig själva. Jag hade en                 
väska med utklädningskläder till min hjälp, men aktiviteten fungerar utan det. Jag visade även              
en introducerande exempelfilm. Både utklädningskläder och exempelfilm görs endast en          
gång, då jag med stor säkerhet kan använda mig av samma material med nästa elevgrupp. Det                
enda som innebär en viss svårighet för personalen skulle då vara kunskapen om iMovie som               
applikation. För den som inte arbetat med det förut kan det vara en utmaning. Oftast kan dock                 
eleverna räkna ut detta, om inte annat i samarbete med pedagogerna. I ett fall där pedagogerna                
vill lära sig om programmet skulle en exempelfilm som jag nämnde tidigare kunna vara bra i                
utbildande syfte för dem själva. 
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6.2.2 Google Earth 
Eleverna har i den här aktiviteten fått genomföra en sorts orientering. Istället för en karta har                
de fått använda sig av Google Earth . De fick i gruppen ett gemensamt blad där det fanns nio                  4

frågor. Dessa nio frågorna kunde de endast svara på om de gick till koordinaterna som stod                
intill. För att veta var de skulle gå var de alltså tvungna att skriva in de exakta koordinaten i                   
applikationen för att få en knappnål. När de hade gjort det dök knappnålen upp på kartan och                 
deras uppgift blev att hitta var de skulle gå. En fråga kunde exempelvis vara “Vilken färg har                 
den här dörren?”. Hamnade de fel då kunde svaret mycket väl bli röd istället för vit, som var                  
rätt svar.  
 
Den här aktiviteten har främst fäste i Idrott och Hälsa. Det kan användas till att träna på                 
punkten “Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad” (Skolverket, 2011). I             
och med att Google Earth används, tränar de på kartor som dessutom är aktuell då många                
använder sig av den i sitt vanliga liv. Själv använder jag mig av dessa kartor flera gånger i                  
veckan. 
 
Vidare behandlar aktiviteten även de mål som berör vistelse och rörelse i utomhusmiljö.             
Aktiviteten syftar till att eleverna ska röra sig mellan koordinaterna. Dessa är strategiskt             
placerade i en brokig ordning så att de behöver springa kors och tvärs över skolgården för att                 
komma fram till sina mål. Ett svårare steg i högre åldrar skulle kunna vara att koordinaterna                
placeras i ett större område, till exempel i en skog eller i ett samhälle.  
 
För pedeagogerna innebär den här aktiviteten att de går runt och tar koordinaterna på målen               
med en applikation som heter My GPS Coordinates och samlar koordinater för att sedan              5

skriva in dem på ett blad. Ett alternativ skulle vara att pedagogen placerar kartnålar på Google                
Earth och kopierar koordinaterna därifrån. Arbetet behöver inte ta lång tid eftersom endast ett              
fåtal frågor och koordinater behöver användas. Eleverna kommer förmodligen ha nog med            
arbete för att klara av fem stycken. Detta tar inte lång tid, samt att när det väl är gjort kan                    
samma blad användas igen till en annan barngrupp. Annars är det inte svårt att ändra på                
frågorna för att göra ett helt nytt blad. 
 
6.2.3 QR-koder 
Här fick eleverna möjlighet att göra egna QR-koder till varandra. Aktiviteten består av att de               6

fick skapa en egen tipsrunda med hjälp av QR-koder. De fick då välja antalet frågor, plats för                 
tipsrundan och vilka frågor det skulle vara.  

4 Google Earth är en applikation utvecklad av Google som tillåter användaren att se kartor över hela världen i sin                    
surfplatta eller smartphone. 
5 Med hjälp av My GPS Coordinates kan användaren se vilka exakta koordinater den står på med upptill fyra                   
meters säkerhet, kopiera dessa och klistra in i exempelvis ett dokument eller anteckningar på sin smartphone. 
6 QR står för Quick Response och är en sorts kodning av ett meddelande eller en länk till en internetsida. De ser                      
ut som kvadrater med svarta och vita fält och kan skrivas ut och sättas var som helst. Med hjälp av en applikaton                      
på surfplatta eller en smartphone kan koden skannas och då kan meddelandet läsas. 
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Den här aktiviteten har direkt koppling till fritidshemskapitlet i läroplanen. “pröva och            
utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling” (Skolverket, 2017). Aktiviteten            
syftar till att eleverna är entreprenörerna och utformar en runda som de tror att              
klasskompisarna tycker är roliga att utföra samt får leda hela aktiviteten själva. De får då               
också skriva ner allting, skapa QR-koder med dem, skriva ut dem och klippa ut dem för att                 
sedan placera dem där de vill ha banan. 
 
Pedagogernas förberedelse är liten i den här aktiviteten. Eftersom eleverna ska själva            
bestämmer allt behöver pedagogen endast finnas med som stöd. Denne behöver eventuellt            
ställa bra frågor om sådant eleverna behöver tänka på, exempelvis var de ska sätta sina koder                
någonstans. Pedagogen har en roll som bollplank, stöttepelare samt att vara den som             
förhindrar att frågorna blir diskriminerande eller riktade åt fel håll. 
 
6.3 Etiska förhållningssätt 
Med tanke på Vetenskapsrådets fyra krav på etiska förhållningssätt har jag gjort en del              
anpassningar.  
 
Enligt informationskravet måste de medverkande i projektet veta om dess syfte och mål             
(Vetenskapsrådet, 2007). Detta har gjorts i form av ett missivbrev till rektorn (Bilaga 1) innan               
studien påbörjats samt i muntlig form till de berörda pedagogerna. Eftersom projektet syftar             
till att undersöka pedagogernas inställning till digitala verktyg är inte eleverna vara            
studieobjekt och missivbrev skickades inte ut till elevernas vårdnadshavare i samförstånd med            
pedagogerna på fritidshemmet. Aktiviteterna ses som vilka aktiviteter som helst på fritids,            
med skillnaden att pedagogerna intervjuas före och efter. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagandet är helt frivilligt att genomföra (Vetenskapsrådet,          
2007). De pedagogerna jag frågade sa ja direkt och har inte visat tecken på att de ångrat                 
beslutet. Hade så varit fallet hade jag naturligtvis varken lagt någon värdering i det eller gjort                
övertalningsförsök, eftersom det också är en del av samtyckeskravet. Ingen får utsättas för             
påtryckningar vid avhopp (a.a.). 
 
I studien respekterade jag konfidentialitetskravet genom att de båda intervjuade lärarna inte            
nämns vid namn i studien (Vetenskapsrådet, 2007). Jag kallar dem istället Fritidspedagog A             
och Fritidspedagog B utan att nämna kön eller annat utmärkande. Genom rapporten är det              
alltid samma person som är A och B. Det går inte i texten att utläsa vem som har sagt vad. 
 
Nyttjandekravet säger att material i studien endast får användas i den aktuella studien             
(Vetenskapsrådet, 2007). Jag har inte som avsikt att använda intervjumaterial i annat syfte än              
just den här studien. 
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7 Genomförande 
I detta kapitel är min avsikt att läsaren får en inblick i hur aktionen gick till. Aspekter av                  
relevans för studien tas upp. 
 
7.1 Gruppintervjuer 
De aktuella fritidspedagogerna kontaktades flera veckor innan den inledande intervjun ägde           
rum. Den genomfördes i personalrummet som vid tidpunkten var förutom de intervjuade var             
helt tom på personal. Intervjun skedde på en eftermiddag då de flesta klasslärarna gått hem               
alternativt uppehöll sig i sina respektive klassrum. Eleverna befann sig i fritidshemmets            
lokaler och störde inte. En annan pedagog gick in och tog hand om gruppen under tiden                
intervjun fortgick. Fritidspedagog B önskade att få veta frågorna innan vi spelade in, vilket              
jag berättade för denne. Jag ställde mina frågor, vilket tog på ett ungefär sju minuter. Jag                
ställde följdfrågor som syftade till att få mer utförliga svar. 
 
Samma procedur skedde när jag skulle hålla den avslutande intervjun, som ägde rum en vecka               
efter den sista aktiviteten. De två pedagogerna följde med mig in i personalrummet som var               
tomt och jag ställde mina frågor. Även då berättade jag frågorna innan jag började spela in.                
Det tog ungefär lika lång tid, alltså sju minuter.  
 
7.2 Aktiviteterna 
Följande avsnitt beskriver min insats under aktiviteternas gång samt pedagogernas roll under            
aktionen. Detta bör inte förväxlas med en beskrivning på det optimala sättet att göra det på                
utan är endast en beskrivning på hur jag gjorde. Detta följs upp i metoddiskussionen. 
 
7.2.3 Förberedelser 
Samtliga aktiviteter kräver förberedelser. Detta är en beskrivning på vad jag gjorde för             
förberedelser, hur många dagar innan jag började och hur lång tid det tog totalt, räknat i                
timmar. Att ha i åtanke är att jag i beskrivningarna inte räknat med den tid det tog för mig att                    
sätta mig in i applikationerna eller planering för genomförandet. Båda dessa aspekter är             
sådant jag inte hade behov av göra, medan det för andra kan göra att det tar mer än dubbla                   
tiden jämfört med vad det tog för mig. 
 
iMovie 
Efter den inledande intervjun tog det en vecka innan den första aktiviteten genomfördes. 
 
När iMovie skulle genomföras började jag veckan innan med förberedelserna. Jag gick till en              
Second Hand-butik och köpte kläder eleverna kunde använda sig av som utklädningskläder            
under filminspelningarna. Tanken var att dessa skulle kunna lämnas kvar i verksamheten.            
Vidare åkte jag till den aktuella skolan nästa dag och tog med mig utklädningskläderna. Där               
lånade jag en av deras iPads. Eftersom surfplattan var av märken Apple fanns applikationen              
redan nedladdad, vilket den oftast gör. Jag passade på när eleverna hade obligatorisk             
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utevistelse efter mellanmålet och spelade in min film på fritidsavdelningen. I filmen klädde             
jag medvetet ut mig och gjorde mig extra “knasig”. Jag filmade in mig som både boven och                 
hjälten i en trailer, precis som de skulle få göra senare. Min film visade jag sedan för eleverna                  
innan jag hade sagt vad vi skulle göra. Den här filmen gjorde jag i syfte att eleverna skulle bli                   
inspirerade. Den tanke jag hade bakom att jag själv var med i filmen var att jag skulle vara en                   
förebild för barnen i att bjuda på sig själv. Jag försökte lägga ribban och bli “pinsammast”, så                 
att eleverna skulle känna sig trygga i att testa sina idéer. Det sista jag gjorde innan aktiviteten                 
var att ladda alla batterierna i surfplattorna fulla så att de kunde användas hela eftermiddagen.               
Totalt tog denna aktivitet ungefär tre timmar att förbereda. 
 
Google Earth 
Efter iMovie tog det två veckor innan fritidshemmet hade tid att ta emot mig för nästa                
aktivitet. 
 
Google Earth började jag förbereda två dagar innan aktiviteten. Jag började på egen kammare              
med att se på kartan över området där skolan ligger och peka ut ställen där jag kunde sätta                  
koordinater. Eftersom jag hade varit på skolan innan visste jag hur området såg ut och var                
eleverna hade tillåtelse att vara under fritidstid. Jag åkte sedan till skolan med anteckningar              
och smartphone för att hämta koordinaterna. Då fick jag gå runt på området med min telefon                
och använda mig av My GPS Coordinates, applikationen jag använde för att hämta             
koordinaterna. När jag stod på stället kunde jag kopiera de exakta koordinaterna, klistra in              
dem på mina anteckningar och gå vidare till nästa. Totalt fick jag ihop nio stycken koordinater                
med frågor. De kunde vara exempelvis “Hur många fönster har den här byggnaden?”. När jag               
var klar med detta gick jag in i personalrummet och började skriva in koordinaterna              
tillsammans med frågorna i ett dokument på datorn. Dessa skrev jag ut. Jag laddade även               
batterierna på surfplattorna och installerade programmet innan aktiviteten tog start nästa dag.            
Förberedelserna för detta tog ungefär fyra timmar, eftersom jag misslyckades några gånger.            
Jag behövde även testa alla koordinater så att de verkligen visade rätt ställe. En enda siffra                
kan vara avgörande för var Google Earth pekar ut för ställe att gå till. 
 
Eftersom jag i början ämnade att utföra en annan aktivitet istället för denna, la jag även tid                 
som var i princip bortkastad på att testa den aktiviteten. Problemet som avgjorde att jag inte                
kunde ha den andra var att skolans Wi-Fi inte räckte ut. Med Google Earth fann jag inte att                  7

detta var ett problem. Detta eftersom Google Earth går via enhetens GPS, som inte är               
beroende av en internetuppkoppling för att fungera. Dessutom är koordinater kostanta och            
laddas ner samtidigt som applikationen laddas ner. 
 
QR-koder 

7 Wi-Fi är ett internetsystem som fungerar med hjälp av en router. Den fungerar inom ett visst område, vanligtvis                   
inomhus. 
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Mellan aktiviteten Google Earth och QR-koder blev ett mellanrum på fyra veckor. Detta för              
att min egen verksamhetsförlagda utbildning kom emellan och jag då befann mig på ett helt               
annat ställe. 
 
För mig var QR-koder det som tog minst tid att förbereda. Det jag gjorde var att se till så att                    
det fanns en ledig dator, papper i skrivaren, saxar, pennor och lamineringsplast samt             
fungerande laminator. Denna aktivitet tog maximalt en kvart att förbereda. 
 
7.2.2 Under aktiviteterna 
Nedan följer en beskrivning på presentation och avslutning av aktiviteterna, vilken roll jag tog              
under aktiviteterna, hur mycket hjälp jag gav eleverna samt hur lång tid aktiviteterna tog. 
 
iMovie 
Efter mellanmålet de har på fritids, samlade jag eleverna i soffan på fritidshemmet. Jag              
inledde med att visa min film en gång. Efter första gången ville de se den en gång till eftersom                   
de inte riktigt hann läsa vad som stod. När de hade sett den och skrattat klart åt mina                  
utklädnader berättade jag att det var det här de skulle få göra idag. Detta följdes av att jag                  
försökte förklara hur de skulle gå till väga i applikationen. Jag förklarade hur applikationen              
såg ut, hur de tog sig in på trailers och visade även ett antal exempel på teman i trailers de                    
kunde använda sig av. Jag visade hur de skulle filma in en sekvens och att den automatiskt                 
infogades i filmen, bara de valde rätt ställe. Sedan delades gruppen in i tre mindre grupper,                
där det blev tre eller fyra elever i varje grupp. Varje grupp fick varsin iPad och                
utklädningskläder att använda. 
 
Sedan började arbetet. Eleverna började med att välja vilken sorts film de skulle ha utifrån               
vilka trailers som fanns. Två grupper kom snabbt igång med en trailer, för den tredje tog det                 
lite längre tid. När samtliga till slut hade enats började de dela ut roller, bestämma hur de                 
skulle filma, var de skulle filma och vem som skulle filma. Alla elever fick vara med i                 
filmerna och i princip alla fick hålla i iPaden och filma någon gång. Efter någon timme                
började dock en del elever åka hem med vådnadshavare och kunde inte vara med i filmen                
längre. Det löste eleverna genom att ersätta skådespelaren med en annan i gruppen eller helt               
enkelt att fortsätta filma nästa dag. Alla trailers blev färdiga filmer utan blanka bilder. Detta               
dels för att jag sa att de behövde fylla ut alla platser och dels för att de såg att det blev bättre                      
om de fyllde ut alla sekvenser. Två filmer blev klara på samma dag medan den tredje blev                 
klar dagen efter. 
 
Min roll under filmandet blev dels att hjälpa till med funktioner och förklara applikationen              
och dels att få eleverna att komma igång med sin historia. En del elever behövde hjälp med                 
fördelning och att förstå att de måste samarbeta för att alla ska bli nöjda och filmen så bra som                   
möjligt. Detta var mycket i början. Eleverna kom igång relativt snabbt och behövde sedan inte               
mycket hjälp. 
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Två dagar senare var det fredag. Jag tog mig då till skolan och var med på eftermiddagen i                  
verksamheten. Vi hade filmvisning den dagen som avslutning på arbetet. 
 
Google Earth 
Aktiviteten presenterades på samma sätt som iMovie, i soffan på fritids. Jag hade då lappen               
med koordinaterna på samt en iPad med mig. Jag visade hur applikationen ser ut och hur de                 
skulle gå in på den för att komma rätt. Med lappen som hjälp visade jag vad de skulle skriva                   
in på surfplattan och att de skulle gå dit pilen pekade. Jag förklarade även att koordinater finns                 
för varje liten plats på jorden och beskriver var på jorden de befinner sig. Vi pratade om var                  
på kartan vi befann oss nu och hur de skulle hitta dit de skulle. 
 
Eleverna blev återigen indelade i grupper om tre eller fyra personer och fick varsin surfplatta.               
De förstod snabbt var de skulle, även om det var svårt att skriva in rätt siffra. Under                 
aktivitetens gång utvecklade grupperna egna strategier för hur de skulle få in rätt koordinater.              
Det var olika personer som skrev in siffrorna och som sa siffrorna högt. När de hade svar på                  
alla frågor sprang de till mig för att jag skulle godkänna svaren. Var svaren fel skickade jag                 
tillbaka dem. Jag valde att inte utgå från mitt skrivna facit, då en del svar de gav var nästan                   
rätt. Exempelvis var en fråga “Vad finns här?” och det rätta svaret var ett sorts konstverk, men                 
eleverna hade svarat “träd” då det stod ett träd bredvid. Min tanke var då att syftet var att de                   
skulle hitta till koordinaterna och det hade de gjort. Mer kan jag ju inte begära eftersom frågan                 
inte var tydligare. 
 
Min roll blev inte så stor under tiden. Jag var mest där för frågor, vilka inte var lika många                   
som jag hade trott. Eleverna förstod snabbt och sprang runt och letade själva. 
 
När eleverna var färdiga samlade jag in surfplattorna och de applåderade varandra och det              
blev avslutningen. 
 
QR-koder 
Under mellanmålet frågade jag tre elever om de ville vara med och utforma en frågesport med                
QR-koder tillsammans som skulle vara för deras klasskompisar dagen efter. De tre jag frågade              
först sa ja direkt och efter mellanmålet när de andra gick ut och lekte satt vi kvar inomhus och                   
gjorde frågerundan. 
 
De tre eleverna fick tillsammans komma fram till hur många frågor, vilka frågor och var de                
skulle sitta någonstans. Först skrev de ner allting på papper. De sa först att det skulle bli tjugo                  
frågor, men de insåg själva att de inte kom på så många frågor. De ville ha frågor om djur och                    
natur samt om klassen. Frågerundan skulle vara utomhus och på ett område där             
förskoleklassen brukar hålla till. När de hade skrivit klart alla frågor tog jag med dem in i                 
personalrummet där jag visade hur de skulle göra en QR-kod på en hemsida och hur de sedan                 8

8 www.skapaqrkod.se 
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skulle kopiera den och infoga den på ett Word-dokument. De gjorde tre frågor var och bytte                
sedan så att alla fick göra sina. Jag gjorde den första frågan. De skrev ut alla QR-koder,                 
hjälptes åt att klippa och lägga in i lamineringsplast, laminera och klippa ut. När allt var klart                 
hade det tagit en timme och vi var klara för att utföra frågerundan. Dagen efter fick eleverna                 
placera ut alla QR-koder och genomföra sin frågerunda. De agerade pedagoger och hjälpte             
klasskompisarna när de behövde hjälp. 
 
Min roll blev mestadels att titta på och hjälpa till när de som höll aktiviteten inte kunde                 
förklara, hade glömt vad de menat med frågan från början eller hade glömt att de gömt en                 
QR-kod under luggen på en av dem. Jag lät dem testa sådant jag inte hade gjort själv, till                  
exempel koden under luggen. De får då förhoppningsvis lära sig en del av vad som går att                 
göra och vad som inte går att göra med en frågerunda. 
 
7.2.3 Pedagogernas roll 
I föregående avsnitt har jag endast fokuserat på mig och eleverna genom aktiviteterna. Här              
ämnar jag förklara hur pedagogerna förhöll sig och engagerade sig i aktiviteterna efter egen              
förmåga och möjligheter. 
 
iMovie 
Pedagogerna satt i den här aktiviteten med eleverna i soffan. De hjälpte till att hålla eleverna                
någorlunda lugna så att de lyssnade, samtidigt som de var engagerade och ställde frågor till               
mig. När eleverna gick iväg i sina grupper gick de med varsin grupp och såg till att de började                   
med det de skulle. Jag gissar att avsikten var att hjälpa eleverna att kunna samarbeta, men att                 
de även lärde sig om applikationen i takt med att eleverna testade och hittade nya funktioner.                
De var med i grupperna tills de hade kommit igång med filmningen. 
 
Google Earth 
I den här aktiviteten hade jag som sagt inte så stor roll själv. Pedagogernas roll blev ännu                 
mindre i den här aktiviteten. De befann sig utomhus, men ägnade mer tiden åt att prata med                 
varann och planera verksamheten muntligt medan de tittade på. Detta har jag observerat att de               
behöver göra ibland, förmodligen som ett resultat av att de inte har så mycket planeringstid               
tillsammans. 
 
Pedagogerna fick här en förklaring på hur aktiviteten gick till innan den genomfördes. De var               
även med på genomgången med eleverna.  
 
QR-koder 
Under den större delen av aktiviteten använde jag mig av endast tre elever, vilket innebär att                
resten av eleverna behöver pedagoger. Detta gjorde att pedagogerna inte var med under tiden              
eleverna tillverkade frågerundan, utan endast dagen efter när den genomfördes med hela            
gruppen.  
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8 Resultat 
Det som redovisas i detta kapitel är resultaten av de avslutande intervjuer som har genomförts.               
Dessa sätts i relation till de intervjuer som skedde i inledande stadie och påvisar skillnader i                
uttryck och åsikter. För att förenkla strukturen i resultatet har jag använt mig av de fyra                
kategorierna i min teori: tillgång, kunskap, intresse och utrymme.  
 
8.1 Tillgång: “Man hade ju behövt ha en egen dator på fritids” 
I den inledande gruppintervjun nämnde de båda fritidspedagogerna att de inte har så många              
iPads. Fritidspedagog A uttryckte att det inte är lätt att ha undervisning med tre stycken iPads                
utdelat på trettio barn. Fritidspedagog B tog upp applikationer som iMovie och menade att de               
är svåra genomföra på ett bra sätt med så få surfplattor. 
 
När jag intervjuade dem efter aktionerna nämnde de inte några iPads som ett problem utan               
fokuserade mer på saknaden av en dator. De menade att exempelvis QR-koder är svåra att               
göra utan dator, då det är det lättaste sättet att göra koderna på. I aktionerna fick dessa                 
QR-koder göras med eleverna i personalrummet, vilket enligt dem inte är optimalt för varken              
elever eller annan personal. 
 
8.2 Kunskap: “Det var ju inte så svårt som man trodde” 
Båda pedagogerna uttryckte i inledande intervju att de inte har den kunskapen som krävs för               
att kunna bedriva en bra undervisning med hjälp av digitala verktyg. Utbildningar i området              
var ingenting de har varit med om och det fanns inte med i deras fritidspedagogutbildning.  
 
Efter genomförda aktioner var de båda överens om att det inte var så svårt när det väl gällde.                  
Fritidspedagog B nämnde att de hade fått andra tankar på användningsområden de inte haft              
förut. Denne förklarade även att de nu har kunskap av variera sig på ett annat sätt. En                 
kompetensutveckling var dock fortfarande på kartan. Fritidspedagog B förklarade att denne           
vill kunna hjälpa och stötta eleverna i arbetet med digitala verktyg. Fritidspedagog A nämnde              
att det finns andra pedagoger på skolan som är intresserade och kunniga inom ämnet och               
föreslog att de kan prata med dessa. 
 
8.3 Intresse: “Enkelt men ändå spännande” 
I nulägesanalysen citerade jag Fritidspedagog A som förklarade sin kluvenhet angående om            
digitala verktyg har relevans i fritidshemmet. Samma fritidspedagog uttryckte i avslutande           
intervju att det syns på eleverna att de tycker att det är roligt att lära sig om digitala verktyg.                   
De visar engagemang och utvecklar egna sätt att arbeta på. Som exempel på detta säger               
Fritidspedagog B att de har börjat utforska iMovie och testa idéer.  
 
Den avslutande intervjun innehöll frågan om de trodde att dessa aktiviteter skulle användas             
igen. Pedagogerna svarade då “absolut” i kör och förklarade att de framöver skulle börja              
arbeta med de digitala verktygen med hjälp av dessa aktiviteter. 
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8.4 Utrymme: “Det känns som att man är i vägen var man än är” 
Pedagogerna uttryckte ingen brist på tid för planering av arbetet med digitala verktyg. De              
nämnde inte heller någonting om påtryckningar av föräldrar. Det de däremot pratade om var              
lokaler och plats.  
 
Samma aspekt kom på tal under den avslutande intervjun då det talades om en dator som                
verktyg till QR-koderna. Båda pedagogerna menade då att de kände att de begränsades i och               
med att den enda datorn de har tillgång till är stationerad i personalrummet. Även om det inte                 
skulle vara ofta de var där, skulle detta kännas, enligt Fritidspedagog B, som att de var i vägen                  
för den personal som var där. 
 
8.5 Aktivitetsreflektion: “De har blivit mer nyfikna på det och vill lära sig mer” 
I den avslutande intervjun fick pedagogerna chansen att diskutera de olika aktiviteterna och             
dess följder (Bilaga 3).  
 
8.5.1 Rörelse 
Båda fritidspedagogerna var eniga om att aktionerna bidrog till ökad rörelse. De menade att              
eleverna hade börjat tillverka fler och fler filmer i iMovie. Jag ställde en följdfråga om de                
tyckte att filmskapandet hade bidragit till att eleverna satt mer stilla än förut. Fritidspedagog              
A menade att de snarare hade börjat röra sig mer nu i och med att de är uppe och rör sig i                      
filmskapandet. Fritidspedagog B använde sig av QR-koderna som exempel för att de var ute              
och sprang mellan koderna för att leta upp dem.  
 
8.5.2 Måluppfyllelse 
Fritidspedagog A nämnde många aspekter på vad eleverna kunde lära sig på aktiviteterna. I              
iMovie och Google Earth uttrycktes lärdomar som att lyssna på varandra, samarbeta och             
kompromissa. Detta tyckte pedagogen att eleverna har svårare för idag. Fritidspedagog B            
menade att iMovie bidrog till att de tränade på planering och genomförande och att det blev                
en sammanhängande historia, inte bara lite olika sekvenser här och där.  
 
7.5.3 Övriga reflektioner 
Pedagogerna nämnde även att eleverna hade uttryckt att det var roligt, blivit mer nyfikna och               
mer delaktiga i arbetet. iMovie hade de fortsatt att arbeta med efter aktionens slut.              
Fritidspedagog A menade att den aktiviteten hade skapat nya konstellationer i gruppen och             
byggt broar mellan olika elever. Fritidspedagog B menade att både iMovie och QR-koder             
hade bidragit till ökad kreativitet hos eleverna. De hade inte heller endast gått på det spåret de                 
gjorde första gången utan provat andra trailers och gjort andra sorts filmer. Pedagogerna             
tyckte även att eleverna hade till viss del börjat använda surfplattorna till annat än bara spel                
och Youtube. 
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9 Diskussion 
Nedan följer en tolkning av resultatet, en diskussion om metodval och utfall samt didaktiska              
implikationer. 
 
9.1 Resultatdiskussion 
I diskussionen har jag låtit mina frågeställningar utgöra rubrikerna eftersom det är dessa             
frågor som styrt hela studien.  
 
9.1.1 Hur påverkades pedagogernas inställning? 
Baserat på vad pedagogerna säger menar jag på att deras inställning påverkats. Bara genom att               
lyssna på tonfallen i de olika inspelade intervjuerna kan jag höra att det har skett en                
förändring. I den inledande intervjun svarar de båda tvekande, men i den senare skrattar de               
båda mycket och låter säkrare på rösten. Innehållet har dock desto större betydelse. 
 
Det som har skett i pedagogernas kunskap om digitala verktyg skulle kunna liknas vid en               
sänkt tröskeln och en ökad Kunskap, sett till min teori (kap 4). Känslan är att pedagogerna har                 
fått nya infallsvinklar och ny idéer för hur undervisningen kan läggas upp. Innan aktionen              
använde de surfplattorna på samma sätt som elever använder datorer i skolan. Den ena              
pedagogen nämnde att surfplattan var bra att ha när de ska söka fakta. Min uppfattning är att                 
de nu ser surfplattan som en surfplatta, med allt vad det innebär. De har sett den användas                 
utomhus, som en filmkamera, som ett tolkningsverktyg och i rörelse. På skalan med de fyra               
F:en jag tog upp tidigare skulle jag kunna säga att de har gått från fakta till en viss förståelse                   
och till viss del påväg mot färdighet (kap 3.5). 
 
Jag tror även att det har förändrat synen på den Tillgång de har (kap 4). Precis som                 
Fritidspedagog A sa i inledande intervju är tre iPads på trettio barn inte mycket. Men i och                 
med att alla aktiviteter utgick från att det endast finns tre stycken iPads, har inte känslan varit                 
att det är för få iPads. På grund av detta och att ingenting om få iPads nämndes i avslutande                   
intervjun, drar jag slutsatsen att deras inställning har förändrats gentemot antalet digitala            
verktyg och dess kapacitet. 
 
Vidare menar jag att surfplattans möjligheter för andra ändamål än just spelande har             
uppenbarat sig. Nu ses surfplattan inte nödvändigtvis tillsammans med ord som           
“stillasittande”. Båda pedagogerna var tydliga med att eleverna ofta hade utfört rörelse under             
tiden. Inledande intervju visade också att pedagogerna inte var medvetna om vilka mål i              
läroplanen som kunde bli uppfyllda i större utsträckning med hjälp av digitala verktyg. I              
avslutande intervju räknade de upp flera stycken mål och utvecklingsområden som berördes.            
Det verkar som att de har börjat tänka på digitala verktyg som ett hjälpmedel och kanske inte                 
bara ett nödvändigt ont.  
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9.1.2 Kommer den långsiktiga användningen att påverkas? 
Med tanke på ovanstående verkar det som att de digitala verktygen kommer att få åtminstone               
en annorlunda plats i fritidshemmet än vad det fick innan aktionerna. Men tanke på den               
positiva respons det har fått och att eleverna verkar uppskatta det vore det rimligt. Det finns                
dock aspekter som kan spela in. 
 
Diskussionen om kompetensutbildning kvarstår. I både inledande och avslutande intervjuer          
nämns utbildningar som syftar till att utbilda personalen i möjligheter och           
användningsområden inom digitala verktyg. Som tidigare forskning tog jag upp två studier av             
Hylén (2013) och Gustafsson (2016) som båda visar på att en undervisning med digitala              
verktyg med pedagogisk tanke sannolikt får positiva konsekvenser medan frånvaro av           
pedagogisk tanke kan få negativa konsekvenser. Med tanke på denna forskning är jag beredd              
att hålla med om önskan om kompetensutbildning. Förhoppningsvis har aktionerna bidragit           
till att de har lärt sig tillräckligt för att kunna påbörja arbetet och förändra bruket av digitala                 
verktyg i fritidshemmet. Förklarat med hjälp av min pedagogiska positionering (kap 3.5)            
menar jag på att pedagogerna med största sannolikhet inte har blivit förtrogna med arbetet              
efter så kort tid i verksamheten. Det argumentet väger tungt och stämmer även överens med               
Gustafssons (2016) påstående om att nya arbetsområden kräver större engagemang hos           
lärarna. Risken finns alltså att tröskeln fortfarande är för hög för att arbetet ska fortgå, men i                 
ramteorin om den läroplansenliga undervisningen med digitala verktyg (kap 4), har åtmnstone            
Kunskap och Intresse tagit ett steg framåt. 
 
Frågan är även om Tillgång till digitala verktyg kommer att fortsätta att vara ett hinder (kap                
4). I de avslutande intervjuerna nämner Fritidspedagog B saknaden av dator och att det skulle               
behövas i synnerhet för att kunna göra aktiviteter likt QR-koder. Också med tanke på Cuban               
(2001) som menar att digitala verktyg används för lite i relation till vad de kostar, kan jag                 
tänka mig att det spelar in. Det kan beskrivas som en ond cirkel där pedagogerna använder de                 
digitala verktygen så lite att ledningen inte anser att de behöver fler, vilket gör att               
fritidshemmen inte använder dem mer och ledningen inte ändrar åsikt om att det behövs fler. 
 
Däremot uttrycktes uppfattningen redan innan aktionen om att de digitala verktygen har en             
plats i samhället som de aldrig haft förut och att det innebär att det bör finnas med i skolan,                   
detta av Fritidspedagog B. Denne menade likt Cöster och Westelius (2016) att digitala             
verktyg har ersatt många av de vardagliga betingelserna och nämnde kamera i surfplattan som              
ett exempel.  
 
I studien om Pokémon Go framgick att spelet ökade spelares fysiska aktivitet med 25% under               
en 30-dagarsperiod (2016). Siffrorna på det aktuella fritidshemmet var inte lika dramatiska,            
ändock menar Fritidspedagog A att elevernas rörelse har efter aktiviteten ökat vid användande             
av digitala verktyg. Detta är ett positivt resultat som skulle kunna leda till att arbetet med                
digitala verktyg kvarstår. 
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Båda fritidspedagogerna nämner även att eleverna i aktiviteterna fått träna på att samarbeta             
med varandra och att nya gruppkonstellationer uppkommit. Detta går i samma linje som             
Petersens avhandling där hon påvisar att arbete med digitala medier kan få elever att gå över                
gränser och lära känna nya personer (2015). Även detta är en aspekt jag tror kan öka Intresset                 
för att fortsätta arbeta med digitala medier. 
 
Sist med inte minst vill jag nämna motivation som både ett påvisat forskningsresultat av              
användning av digitala verktyg (Hylén,2013) och en observation från båda pedagogerna. De            
uttrycker en glädje över att eleverna tyckte att arbetet var roligt. Detta är verkligen något som                
kan påverka pedagogerna i sitt fortsatta arbete med digitala verktyg. 
 
9.2 Vårdnadshavare i relation till digitala verktyg 
Under studiens gång har elevernas vårdnadshavare inte kommit på tal någon gång i             
diskussionerna om digitala verktyg. Samtidigt tycker jag inte att det ska bortses från i              
exempelvis min teori. Tittar jag på rapporten från Statens medieråd om föräldrarnas syn på              
digitala verktyg (2017a) går det tydligt att utläsa att föräldrarna oroar sig mycket för vad               
eleverna kan stöta på när de befinner sig på internet. Att bara förbise det är inte ett alternativ.                  
Skulle jag få föreslå någonting som hade en plats i varje fritidshem skulle det vara en dialog                 
med vårdnadshavare om digitala verktyg och en samverkan mellan skola, fritidshem och            
hemmet i avseende digitala verktyg.  
 
En anledning till att vårdnadshavare varken har kommit på tal eller sagt någonting om de               
digitala verktyg kan även ha sin grund i att fritidshemmet inte brukar använda digitala verktyg               
i någon stor utsträckning så länge det fortfarande är många elever kvar på fritidshemmet. De               
flesta vårdnadshavare har kanske inte någon uppfattning om att digitala verktyg används            
överhuvudtaget. Jag kan bara spekulera i om det skulle komma reaktioner från            
vårdnadshavare om digitala verktyg skulle få en större plats i fritidshemmet. 
 
9.3 Metoddiskussion 
Skulle studien göras igen hade jag kunnat göra en del ändringar för att få större effekt och                 
mindre felmarginal. 
 
Intervjuerna var det första steget i studien. Även om de visste om vad studien handlade om                
hade de inte alltid svar på frågorna som ställdes. Efter intervjun och under aktiviteternas gång               
fick jag andra svar som var längre genomtänkta inte kunde tas med i studien. Mitt förslag på                 
ändring skulle vara att pedagogerna fick ta del av frågorna en eller flera dagar innan för att                 
verkligen kunna reflektera över sin verksamhet och ge ärliga och sanningsenliga svar.            
Felmarginalen skulle förmodligen bli mindre. 
 
Risken med gruppintervjuer i relation till individuella intervjuer är den personliga åsikten.            
Även om utfallet i fritidshemmet är resultatet av pedagoger som samarbetar kan de personliga              
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åsikterna påverka. I en gruppintervju kan gruppdynamiken hindra en respondent från att            
uttrycka sina egna åsikter. 
 
På tal om intervjuerna har jag funderat på tiden mellan aktiviteterna om intervjuerna. Den              
första intervjun skedde en vecka innan den första aktiviteten och skulle förmodligen inte göra              
någon skillnad om det så gjordes samma dag. Men den avslutande intervjun skedde alltså sju               
veckor efter den första aktiviteten och kan påverka resultatet. Mer optimalt hade varit om              
aktiviteterna skett tre veckor i sträck, vilket var avsikten från början, och att intervjun skedde               
precis veckan efter. 
 
Vidare funderar jag på aktiviteternas upplägg i allmänhet. Jag själv tog rollen som pedagog i               
aktiviteterna och tog med mig så många elever som möjligt för att kunna göra detta.               
Pedagogerna var inte på något sätt tvungna att medverka på aktiviteten och detta resulterade i               
att deras roll blev bisittare och tiden lades istället på att planera verksamheten muntligt eller               
på att hjälpa andra avdelningar med deras barn. I den bästa av världar hade jag gjort om                 
studien med skillnaden att pedagogerna får en lärarroll. Alternativt att de skulle kunna få vara               
med och planera aktiviteterna och vara med i exempelvis den inledande filmen på iMovie.              
Detta skulle göra att de måste sätta sig in i hur de ska göra för att kunna lära ut det till                     
eleverna och eventuellt utvecklats längre mot att bli förtrogna med arbetet, som teorin om de               
fyra F:en (Skolverket, 2011). Förhoppningsvis skulle detta gjort att effekten blev starkare och             
eventuellt håller i sig en längre tid. 
 
Antalet aktioner spelar roll. Detta är endast tre stycken och även om de är i ett större format är                   
det svårt att täcka många områden med hjälp av dem. I en ytterligare studie hade jag istället                 
gjort flera mindre aktiviteter som sträcker sig över längre tid. Att ha mindre och fler               
aktiviteter skulle kanske göra att arbetet med digitala verktyg känns hållbart och genomförbart             
för pedagogerna. 
 
Jag funderar också speciellt på aktiviteten Google Earth. Det blev ett större och svårare event               
än menat och resultatet blev att det var svårare att både förklara för pedagogerna hur de                
gjordes och vad relevansen var i dem. Det var också svårt att förklara för elever i den åldern                  
vad koordinater innebär vilket inte gav dem det djup i aktiviteten som var menad. Samtidigt               
går inte aktiviteten att genomföra ofta då det faktiskt kräver en hel del förberedelse. Ser jag                
till min egen teori skulle detta gå under Utrymme eftersom det tar upp tid som lärare knappast                 
är kända för att ha mycket av (kap 4). 
 
9.4 Didaktiska implikationer 
Som en vidare forskning föreslår jag att kunskap och kompetensutbildningar bejakas. Det            
skulle vara lärorikt att ta reda på hur en kompetensutbildning bör vara uppbyggd för att               
pedagogerna ska känna att arbetet fortfarande känns hållbart och genomfart snarare än stort             
och överväldigande. 
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Jag skulle även vilja få reda på mer om hur ett arbete med samverkan med hemmet angående                 
digitala verktyg skulle kunna se ut. Vårdnadshavarna har naturligtvis stor inverkan på deras             
barns uppfattningar om digitala verktyg och har säkerligen tankar och åsikter om hur             
undervisning med hjälp av digitala verktyg skulle kunna innefatta. Med tanke på den höga              
procenten övervikt barn uppskattas ha idag (20%) (Moraeus m.fl., 2011) och sambandet            
mellan övervikt och skärmtid (Dollman m.fl., 2012) , skulle detta kunna vara en avgörande              
faktor i barns välmående och kanske kunna bidra till det bättre. 
 
Vidare skulle det vara intressant att få svar på om fler surfplattor eller annan form av digitala                 
verktyg verkligen hjälper arbetet. De intervjuade pedagogerna i min studie menade           
åtminstone i ett inledande stadie att arbetet begränsas främst av att det inte finns så många                
surfplattor. Men skulle arbetet verkligen bli av mer om det fanns exempelvis tio surfplattor på               
fritidshemmet eller till och med en surfplatta per elev? 
 
  

29 



 

10 Referenser 

Agélii Genlott, Grönlund (2016): Closing the gaps – Improving literacy and mathematics by             
ict-enhanced collaboration. Computers & Education, Volym 99 68–80. 

Althoff, T. (2016). Influence of Pokémon Go on Physical Activity: Study and Implications.             
Stanford: Stanford University. 

Beschorner, B. & Hutchison, A. (2013). iPads as a literacy teaching tool in early childhood.               
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, Volym 1(nr 1),            
s. 16-24. 

Börjeson, L. (2004). Kolbs lärstilar - vilken lärstil har du? Enskede: Metoda konsulter. 

Cuban, L. (2001). Oversold and underused: computers in the classroom. Cambridge: Harvard            
University. 

Cöster, M. & Westelius, A. (2016). Digitalisering. Stockholm: Liber. 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom        
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Dollman, J., Eisenmann, J. C., Maher, C. & Olds, T. S. (2012). Screen time is more strongly                 
associated than physical activity with overweight and obesity in 9- to 16-year-old Australians.             
Australia: University of Southern Australia. 

Europeiska gemenskaperna (2007). Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande - en europeisk           
referensram. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. 

Hylén, J. (2013): Digitalisering i skolan – en kunskapsöversikt. Ifous rapportserie 2013:1.            
Ifous och FoU Skola/Kommunförbundet Skåne. 

Lundgren, U. P. (1972). Frame factors and the teaching process. A contribution to curriculum              
theory and theory on teaching. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Meyben, R. E. (2010). Instructional geocaching: An analysis of GPS receivers as tools for              
technology integration into a middle school classroom. Alabama: The University of Alabama. 

Moraeus, L., Sjöberg, A., Poortvliet, E. & Yngve, A. (2011). Overweight and obesity in a               
representative sample of schoolchildren – exploring the urban–rural gradient in Sweden.           
Obesity Reviews, Volym 12 (nr 5), s. 305-314. 

Nordenbo, S. E., Sörgard Larsen, M., Tifrikci, N., Wendt, R. E., Östergard, S. (2008).              
Teacher competencies and pupil achievment in pre-school and school. A systematic review            
carried out for The Ministry of Education and Research, Oslo. Copenhagen: Danish            
Clearinghouse for Educational Research, School of Education, University of Aarhus. 

30 



 

Petersen, P. (2015). Appar och Agency: Barns interaktion med pekplattor i förskolan.            
Uppsala: Uppsala Universitet. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (rev.          
2017). Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2017). Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå – Ett kommentarmaterial till            
läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning. Stockholm: Fritzes. 

Statens medieråd (2015). Ungar och medier 2015. Stockholm: Statens medieråd. 

Statens medieråd (2017a). Föräldrar & medier 2017. Stockholm: Statens medieråd. 

Statens medieråd (2017b). Ungar och medier 2017. Stockholm: Statens medieråd. 

Svenska akademien (2017). Svenska akademiens ordlista över svenska språket [Elektronisk          
resurs]. (13. uppl.) Stockholm: Svenska akademien. 

Vetenskapsrådet (2007). Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig        
forskning. Enskede: Elanders Gotab. 

  

31 



 

Bilaga 1 - Missivbrev till rektor 

 
 
Till rektor på XXXX-skolan- 
Information angående studie om digitaliseringsarbete 
Jag skickar detta brev med information om mitt utvecklingsarbete på XXXX fritids som                         
beräknas hålla på under veckorna 10-16 2018. 
 
Under 2017 gjordes ytterligare tillägg i läroplanen där digital kompetens får betydligt                       
större del. Skolverket, med stöd av EU, menar att digital kompetens är en av de                             
viktigaste kompetenserna elever behöver utrustas med inför sin framtid. 
 
I mitt examensarbete vill jag försöka förändra inställningen till och därmed påverka                       
användandet av digitala verktyg. Jag vill anpassa innehåll efter pedagogerna så att det                         
blir så hållbart som möjligt för dem och därför vill jag använda mig av de surfplattor                               
som finns i verksamheten och utforma aktiviteter så att de innebär så få                         
komplikationer som möjligt. Jag vill med hjälp av gruppintervjuer före och efter                       
genomförda aktiviteter kartlägga pedagogernas inställning till digitala verktyg och en                   
eventuell förändring. Dessa gruppintervjuer kommer att genomföras med de berörda                   
fritidspedagogerna på avdelningen och frågorna kommer att beröra digitala verktyg                   
och personalens inställning till dessa. Intervjuerna kommer att spelas in. 
 
Studien kommer att utföras på fritidstid. Jag har avsatt en vecka till varje aktivitet                           
men kommer säkerligen behöva vara på skolan en vecka före och efter i olika grad.                             
Även om eleverna filmar under iMovie-tillfället kommer dessa filmer inte att                     
betraktas som studiematerial, då det jag koncentrerar mig på ska vara med fokus på                           
pedagogerna. Ett brev kommer att skickas hem till vårdnadshavarna. 
 
Jag heter Moa Andersson och går på grundlärarprogrammet på Linnéuniversitetet.                   
XXXXXXXXX och känner eleverna sedan tidigare. Du får gärna kontakta mig på valfritt                         
sätt vid frågor eller synpunkter. 
 
Med vänliga hälsningar 
Moa Andersson 
0706476471 
******@*******.***.se 
 

  

32 

mailto:ma223rf@student.lnu.se
mailto:ma223rf@student.lnu.se
mailto:ma223rf@student.lnu.se


 

Bilaga 2 - Frågor till inledande gruppintervju 
 
Fråga 1 
Hur använder ni er av digitala verktyg i fritidshemmet? 
Följdfrågor: På vilket sätt? 
Hur ofta? 
I samband med vadå? 
 
Fråga 2 
Vad är er syn på digitala verktygs relevans i undervisningen? 
Följdfrågor: Tycker ni att det bidrar till måluppfyllelse? 
Tycker ni att de har någon annan positiv följd? 
 
Fråga 3 
Om ni visste säkert att användandet av digitala verktyg kan bidra till ökad rörelse, skulle detta                
förändra er syn på dem? 
Följdfrågor: Hur då? 
 
Fråga 4 
Om ni visste säkert att användandet av digitala verktyg kan bidra till måluppfyllelse, skulle              
detta förändra er syn på dem? 
Följdfrågor: Hur då? 
 
Fråga 5 
Tycker ni att ni har tillräckligt med kunskaper för att kunna driva undervisning med digitala               
verktyg? 
Följdfrågor: Fanns det med i er utbildning? 
Har ni gått några utbildningar i området? 
Finns det någon utbildning ni har funderat på eller skulle vilja gå? 
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Bilaga 3 - Frågor till avslutande gruppintervju 
 
Fråga 1 
Fick aktiviteterna några positiva utfall? 
Följdfråga: Vilka? 
 
Fråga 2 
Fick aktiviteterna några negativa utfall? 
Följdfråga: Vilka? 
 
Fråga 3 
Tyckte ni att aktiviteterna främjade rörelse och/eller måluppfyllelse? 
 
Fråga 4 
Har aktiviteterna gjort att ni känner annorlunda inför arbete med digitala verktyg i             
fritidshemmet?  
Följdfråga: På vilket sätt? 
 
Fråga 5 
Är det här några aktiviteter som ni skulle kunna göra igen? 
Följdfråga: Varför/varför inte? 
 
Fråga 6 
Kommer dessa aktioner få effekter på sikt tror ni? 
 
Fråga 7 
Vad skulle kunna få större effekt? 
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