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 Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om, hur 

och varför Informations och Kommunikationsteknik (IKT) används på 

fritidshem för att stötta elevers informella lärande i läs- och skrivinlärning. I 

denna kvalitativa studie har semistrukturerade intervjuer genomförts med fem 

pedagoger på fem olika fritidshem. Det som resultatet av denna studie visar är 

att IKT används på fritidshem för att stötta elever i läs- och skrivinlärning, men 

att det sällan enligt fritidspedagogerna sker på ett medvetet sätt. En anledning 

till detta är att fritidshemmen inte har nog med teknik att tillgå. Men 

fritidspedagogerna anser också att läs- och skrivinlärning inte är en del av 

fritidshemmets verksamhet, att det hör hemma i skolans verksamhet. Även om 

fritidspedagogerna inte uttryckligen pratar om informellt lärande så är det vad 

som lyser fram när de berättar om hur de arbetar med IKT till exempel när de 

på fritidshemmen gör bildberättelser och filmer.. Fritidspedagogernas egen 

kunskap om IKT är en annan anledning till varför användningen av digitala 

verktyg är begränsat. Däremot finns en vilja hos fritidspedagogerna att vilja 

använda IKT och de anser att det pedagogiska ansvaret bakom användandet är 

viktigt.  

 

Nyckelord: Digitala verktyg, Fritidshem, IKT, Informellt lärande, Läs – och 

skrivinlärning  
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 Inledning 
IKT (Informations och Kommunikations- teknik) och informellt lärande på 

fritidshem, som denna uppsatts och studie kommer handla om, är två områden 

som blir allt större inom fritidshemmen och man börjar inom fritidshemmen se 

fördelarna med IKT. Min egen erfarenhet i from av praktiska studier 

(Verksamförlagd utbildning) har jag sett möjligheter till användning IKT och 

lärande både på fritidshem och i skolan. Jag har också sett hur IKT och digitala 

verktyg blir en större del av barns vardag, att det tar större plats och hur 

intresset ökar bland barnen.   

Men forskning om IKT och informellt lärande på fritidshem är litet och den 

mesta forskning om IKT och digitala verktyg är utförd i länder där fritidshem 

inte finns. I och med sökning av artiklar stötte jag på Kilpatrick, m.fl. (2014) 

studie där de undersökt hur IKT kan användas för att stötta elever med 

hörnedsättning i skrift där bland annat Skype användes. Då Skype kanske inte 

ses som ett pedagogiskt verktyg, då det är ett kommunikationsverktyg, men 

ändå användes i dess syfte fick det mig att fundera över hur digitala verktyg 

som detta och liknande kan användas på fritidshem i pedagogiskt syfte ur ett 

informellt lärande perspektiv?  

 

Dock finns det en skillnad på synen på lärande inom skolan och på 

fritidshemmet, på vilket mål man har för de olika verksamheterna och hur de 

organiseras. Skolan stävar mer efter en kunskapsinlärning då de har 

kunskapsmål att uppnå, något som inte fritidshem har. Gregersen (2015) 

beskriver hur barn i skolan förväntas vara i stånd att motta systematisk 

undervisning mellan bestämda klockslag och tillägna sig ämnesmässiga 

kunskaper, inte minst inom läs- och skrivområde. Broström (2015) menar att 

även på fritidshem sker det ett lärande men att det är vad man mer kan beskriva 

som ett informellt lärande. Jensen (2011) beskriver informellt lärande på detta 

sätt: 

 
Informella lärandesituationer är inte förutbestämda, de är sällan organiserade och 

styrs inte av i förväg uppsatta mål. Det råder stor frihet för barnet att själva närma 

sig lärandets innehåll på det vis som passar bäst för stunden. Viktigast är kanske att 

informellt lärande utgår från den lärande individen (Jensen, 2011, s.99). 

 

Vidare skriver Broström (2015) att fritidslärare kan tänka sig in i skolans 

kunskapsinnehåll, t.ex. i planering av verksamheten och då använda sig av 

skolans kursplaner, men att det inte är ämneskunskaper som barnen ska syssla 

med. Att barn på fritidshem ska utveckla kompetenser och inte lära sig 

ämnesrelaterade kunskaper och färdigheter. Lai, Khaddaget och Knezekt (2013) 

menar just på det att genom att använda IKT vid det informella lärandet kan 

det komplettera det formella lärandet och elever kan bli engagerade att lära sig 

över dessa gränser.  
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Ett sätt att se på lärande och fritidshem är att ha ett helhetstänkande. Detta är 

något som tas upp i Allmänna råd och kommentarer för fritidshem, att 

fritidshemmet ska vara ett komplement till skolan: 

 
Ett helhetsperspektiv på barns utveckling bygger på insikten att olika delar av barns 

utveckling och lärande hör ihop (Skolverket, 2014, s.14).  

 

Broström (2015) menar att ha ett helhetstänkande är att försöka se en helhet i 

olika delar av barns liv men också att se olika kunskapsinnehåll och – former 

som delar av en helhet. Det är då intressant att ta reda på om, hur och varför 

man på fritidshemmet, som är ett komplement till skolan, använder sig av IKT 

och digitala verktyg för att stötta barns läs- och skrivinlärning som enligt 

Gregersen (2015) menar är något av det viktigaste? Vilken roll har det informella 

lärandet i samband med IKT?  
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 Bakgrund 
Denna bakgrund kommer ge en beskrivning av tidigare forskning om IKT och 

lärande i läs - och skrivinlärning. Först kommer en kort beskrivning vad IKT 

kan vara.  

 

IKT  

Ordet IKT är en förkortning av Informations- och Kommunikationsteknik. Ett 

annat begrepp som också används är digitala verktyg. Datorer, telefoner, 

surfplattor är något av det som innefattar digitala verktyg, men också 

spelkonsoler och MP3-spelare kan räknas som digitala verktyg (Ferguson, 

Faulkner, Whitelock & Sheehy. 2015). Även appar, spel och dataprogram räknas 

till digitala verktyg. Lai, Khaddaget och Knezekt (2013) använder sig av 

begreppet mobil teknik och definierar det som trådlös teknik som inte är 

begränsat till en viss plats.  

 

Informellt lärande och IKT  

När det kommer till informellt lärande så ställs det ibland i motsats till formellt 

lärande, även om de också är kopplade till varandra. Det formella lärandet är 

något som sker vi ett specifikt tillfälle och på en bestämd plats t.ex i skolor, 

medan informellt lärande mer ses som en vardagskunskap som sker utanför 

skolan och i sociala sammanhang. Informellt lärande kan vara avsiktligt men är 

i de flesta fall oavsiktligt (Malcom, Hodkinson & Colley. 2003). Schwier och 

Seaton (2013) beskriver också informellt lärande i kontrast till formellt lärande, 

där informellt lärande karakteriseras som oorganiserad, osystematisk och 

regelbundet slumpartat. Marsick och Watkins (2001) menar på att informellt 

lärande sker när som helst människor har behovet, viljan och möjligheten till 

lärande. Vidare skriver de att informellt lärande sker omedvetet, att det är en 

process av eftertanke och handling samt att det är kopplat till att lära av andra.  

Informellt lärande på fritidshem skriver Haglund (2009) om och menar på 

att fritidshemmet kan ha ett innehåll som skiljer sig från skolans men som 

samtidigt ska vara kompletterande. Han skriver också att fritid och lärande inte 

behöver utesluta varandra och att lärande inte upphör bara för att barnen slutat 

skolan för dagen. Även i Fritidshemmets Allmänna råd (Skolverket. 2014) står 

det att i fritidshem finns det många möjligheter för lärandet att ske både formellt 

och informellt och att en utgångspunkt kan vara att lärandet sker ständigt och 

inte enbart i arrangerade inlärningssituationer. Det är upp till personalen att 

uppmärksamma och ta tillvara på elevernas intresse och skapa situationer till 

vardags där elevers lärande utmanas. (Skolverket. 2014). Putman och Walker 

(2010) visade på i sin studie att när det kommer till läsning kan aktiviteter i 

informella lärmiljöer, likt de aktiviteter som kan förekomma på fritidshem, öka 

elevers motivation att börja vilja läsa. Om elevers intressen tas tillvara i dessa 

lärmiljöer kan också elevers motivation att vilja läsa öka.  
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Lai, Khaddaget och Knezekt (2013) skriver om hur mobil teknik/IKT som 

eleverna använder sig av vid informellt lärande kan komplettera det formella 

lärandet, att motivera elever att engagera sig i lärande över gränserna. Men för 

att detta lärande ska ske så måste lärare skapa situationer där det informella 

lärandet får ta plats. Förhållanden som liknar de informella lärande situationer 

som eleverna upplever i den verkliga världen utanför skolans väggar. 

Författarna anser att det som lärare först måste göra är att erkänna vad de 

behöver utveckla för att få den förståelse av olika former av lärande som IKT 

kan bidra med. Lärares förförståelse har alltid varit den viktigaste faktorn i hur 

IKT används menar Lai, Khaddaget och Knezekt (2013) och lärarnas syn på 

lärande påverkar hur de blandar informellt lärande med formellt lärande med 

hjälp av IKT. Förståelsen hur informellt lärande kan komplettera det formella 

lärandet med hjälp av IKT är det inte många lärare idag som har. För att lärare 

ska få den förståelsen krävs det att skolan, lärarna och de ansvariga för 

utbildning har samma syn på hur IKT kan komplettera informellt och formellt 

lärande och att lärarna ska få utökad kompetensutveckling inom området (Lai, 

Khaddaget & Knezekt. 2013) 

 

Möjligheterna med IKT i relation till läs- och 
skrivinlärning 

Genom att använda dator när elever ska skriva texter får alla möjlighet att bidra 

med något som också andra kan läsa oavsett finmotorisk skicklighet. Detta var 

något som Genlott och Grönlund (2013) kom fram till i slutet av deras studie. 

De tror också att de goda resultaten som de kom fram till var tack vare att 

digitala verktyg används men också att eleverna skrivit tillsammans och 

kommenterat varandras texter. De menar att användandet av tangentbord vid 

skrivandet hjälpte då finmotoriska skicklighet inte spelar någon roll i jämförelse 

med att skriva med penna. På en datorskärm ser alla bokstäver likadana ut och 

lika lätta att läsa. För de som inte var lika starka läsare kunde de använda 

programmet som läste upp texten för dem så att de ändå kunde delta i dialogen 

och ge kommentarer till sina klasskamrater.  

Genlott och Grönlund (2013) skriver vidare att den sociala processen ökade 

motivationen men också elevernas förståelse för hur andra upplever deras text. 

Eleverna kommenterade varandras texter under skrivprocessen och då kunde 

författaren av texten utveckla sådant som läsarna inte förstod. Texterna 

användes för att kommunicera med varandra mellan eleverna och detta gjordes 

möjligt genom att de lades upp på en websida där man kunde ta del av allas 

texter. Även elever som av någon anledning inte i vanliga fall skulle kunna 

skapa en text kunde bidra och kommentera andras texter med hjälp av 

tangentbordet och uppläsningsprogrammet. De skriftliga kommentarerna var 

viktiga för alla elever men speciellt för de som hade det svårare för läs- och 

skriv. Dessa elever gick gärna tillbaka och läste om de kommentarer de fått 

vilket ökade deras självförtroende.  

 

Westman och Hultin (2015) har också gjort en studie i en förstaklass på en skola 

i Sverige där de följde och problematiserade ett ASL (Att Skriva sig till Läsning)  
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utvecklingsprojekt. Resultatet av deras studie visade att skrivandet 

underlättades på ett konkret och omedelbart sätt i och med användningen av 

dator som skrivverktyg och framför allt för de som har svårt med finmotoriken. 

De kan då komma igång med sitt skrivlärande på samma villkor som de andra 

eleverna. Datorn tycks dock vara viktig för alla elever menar Westman och 

Hultin (2015) då den gör det möjligt att få en annan överblick över texten, det 

finns andra möjligheter att redigera texterna och att de får en direkt 

återkoppling av det skrivna ordet som både talsyntesen och texterna på 

skärmen ger.  

Westman och Hultin (2015) skriver också om en konsekvens av att texterna 

är skapade med digitala verktyg. Det är ovanligt att texterna innehåller stavfel 

då verktygen är rustade med stavningsprogram och ljudande tangentbord 

vilket gör att eleverna arbetar med texten tills den är korrekt. Det skapar en 

skillnad i de digitala texterna i jämförelse hur texter skrivna för hand av 

sjuåringar vanligen ser ut.  

 

Van Leeuwen och Gabriel (2007) studie undersöker användningen av 

ordbehandling och hur integrationen av IKT påverkar klassrumsmiljön och 

läraren. Vad de bland annat kom fram till i intervjuer med eleverna var att de 

tyckte det var lättare att skriva på dator än med penna. De blev snabbare trött i 

handen av att skriva med penna och uttryckte att det var roligt att leta 

bokstäverna på tangentbordet. När elever lästa text som deras klasskamrater 

skrivit på dator gav de ibland kommentarer på det skrivna, något som aldrig 

hände när de läste något handskrivet.  

Vad Van Leeuwen och Gabriel (2007) också såg var skillnader i elevernas 

skrivbeteende med fokus på hur länge de skrev, läsning och omläsning av 

texten och planering av deras skrivande. Elever som hellre skrev i 

anteckningsbok med penna kunde oftare hålla fokus på skrivuppgiften en 

längre tid än om de arbetade på dator. I och med läsning och omläsning av 

arbetet där syftet var att utveckla textens innehåll var det vanligare att detta 

skedde i användandet av dator och ordbehandling. Dock inte så många gånger 

medan de som skrev med penna läste om sin text flera gånger. I planeringen av 

vad eleverna ville skriva om fanns diverse strategier. Förberedelser av material, 

att tänka, läsa om en bok de tyckte om och komma på en personlig erfarenhet 

var några av dessa. I och med användningen av ordbehandling så användes 

färre strategier.  Biancarosa och Griffiths (2012)  uttrycker just det att teknologi 

inte är en lösning på problem men kan i pedagogiska planerade situationer vara 

till hjälp något som också Ronimus, Kujala, Tolvanen och Lyytinen (2014) anser 

att digitala verktyg inte ska ersätta de pedagogiska verktygen som finns utan 

ska vara som ett komplement.  

Van Leeuwen och Gabriel (2007) skriver om vad som kan vara bra att tänka på 

för lärare i arbete med skrivande på dator. När en demonstration av datorn eller 

ordbehandlingsprogrammet ska genomföras är det bättre att eleverna får testa 

själva istället för att bara få se hur man ska göra. Van Leeuwen och Gabriel 

(2007) såg också att elever med sämre tangentbords skicklighet förlorade fokus 

efter ca 10-15 minuter och menar då att det är bättre att eleverna på en gång får 
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börja skriva för att i mitten av skrivpasset ta en liten paus för en minilektion om 

något som är relevant för vad de håller på med.  

 

Begränsningar som kan finnas i användandet av IKT 

Även om IKT kan stötta och hjälpa elever finns det begränsningar i 

användandet, som till exempel pedagogers syn, kunskaper och utbildning i IKT. 

Kilpatrick, m.fl. (2014) förklarar hur elever i dagens samhälle kan beskrivas som 

digital natives då de föds in i ett digitalt samhälle. Lärare eller pedagoger som 

däremot på något sätt anammar digitala verktyg beskrivs som digital 

immigrants. Författarna menar också att denna skillnad är viktig då det är 

lärarna som i slutändan bestämmer vilka digitala verktyg som kommer 

användas. Lärarna ser kanske värdet i användandet av IKT men inte 

nödvändigheten eller att det är eleverna som ska använda den.  

Tillgängligheten av IKT och pedagogens vilja att använda IKT hör ihop 

menar Poromaa (2013). När det finns bra IKT tillgänglig för pedagogerna är de 

mer villiga att använda den i pedagogiska situationer. Men när undermåttlig 

IKT är det enda som finns att ta del av väljer pedagogerna bort att använda den. 

Författaren skriver också att även om tillgängligheten till IKT finns är det inte 

säkert att den alltid används på det sätt som är tänkt, att det måste finnas en 

pedagogik bakom användandet. Något som även Selwyn (2007) visar på och att 

elever förväntas att få använda IKT inom skolan (fritidshemmet) på samma sätt 

som de gör hemma där den pedagogiska tanken sällan eller aldrig finns.   

 

Metoder, program och appar 

Det finns ett stort antal metoder, datorprogram och appar att använda för stöd 

i läs- skrivinlärning. De flesta artiklar är beskrivna ur ett klassrumsperspektiv 

då det är där elever är tänkt de ska lära sig läsa och skriva.  

 

Läsa 

IKT och fokus på läsinlärning är något som Biancarosa och Griffiths (2012) 

skriver om och tar upp e-reading som både kan ses som en hårdvara (paddor, 

datorer, telefoner etc.) och som mjukvara (programmen och apparna som 

innehåller texter med uppgifter till).  De menar bland annat att genom att elever 

får ta del av barnböcker i digital form, får texten uppläst för sig och ord som 

markeras, kan det hjälpa elever att lära sig orden och utöka deras ordförråd.  

   Spel som GraphoGame (Ronimus, Kujala, Tolvanen & Lyytinen, 2014) kan 

vara till hjälp att utveckla elevers fonologi, bokstäver och dess ljud, där spelet 

går ut på att koppla ihop ljudet de hör med rätt bokstav eller ord. För varje 

avklarad nivå fick man polletter eller mynt som man sen kunde ”köpa” nya spel 

och nivåer. Studien gjordes på elever i Finland och eleverna fick i uppgift att 

spela spelet hemma utanför skoltid med endast föräldrarna som uppmuntran. 

Eleverna skulle heller inte tvingas till att spela, utan det skulle ske med egen 

vilja.   
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De brister som författarna såg i spelet var bland annat att belöningssystemet 

som fanns tillgängligt där eleverna kunde välja mellan sju alternativa spel, efter 

man samlat ihop fem polletter, inte var tillräckligt. Detta skapade en 

begränsning i att få påverka spelvärlden och elevernas motivation minskade. 

Att spelet inte hade något långsiktigt mål var också en brist som gjorde att 

motivationen att vilja fortsätta spela minskade. När eleverna hade låst upp alla 

spel fanns inget mer att göra, man kom inte längre än så. 

 

Skriva  

Genlott och Grönlund (2013) undersökte i sin studie användandet av Integrated 

Write to Read (iWTR) , som är detsamma som Att Skriva sig till Läsning (ASL). 

Studien gjordes i en förstaklass i en skola i Sverige och pågick under ett helt 

läsår.  

iWTR går ut på att eleverna börjar skriva texter själva och tangentbordet hjälper 

eleverna att skapa bokstäver som är mer lättlästa än de skrivna för hand av 

nybörjare. Detta är viktigt då texterna ska läsas av andra barn. Programmet som 

läser upp texten för eleverna hjälper dem att kontrollera att de stavat rätt.   

Till skillnad från andra metoder där man undviker motorisk träning för att lära 

sig läsa och skriva så är denna metod mer en social process. Barnen samarbetade 

mera i skrivandet och det fanns en mening med skrivandet då det fanns en 

annan läsarkrets än bara läraren eftersom texterna delades med 

klasskamraterna. Ämnen valdes själva av eleverna utifrån vad som intresserade 

eleverna just då. Fokus för inlärning av läs och skriv i första klass är med denna 

metod på kognitiv utveckling; avkodning av bokstäver och ljud, förmågan att 

formulera sig själv i skrift, läsa texter skrivna av andra klasskamrater och 

kommentera andras texter i skrift (Genlott & Grönlund, 2013). Något som 

författarna dock menar på är att studier som denna måste göras i större skala 

för att den ska vara tillförlitlig.  

 

Olika typer av verktyg är något som Kilpatrick, m.fl.  (2014) skriver om. I 

studien undersökte de hur lärare använde IKT och digitala verktyg för att stötta 

elever i skrivande. 

Trådlöst tangentbord var något som användes av fler lärare. Detta verktyg 

gjorde så att lärarna kunde använda tangentbordet var som helst i klassrummet 

och dela tangentbordet med eleverna. Detta ökade elevernas medverkan i 

klassrummet genom att eleverna turades om att skriva, redigera och omarbeta 

texterna tillsammans.  

En annan lärare använde sig av iMovie, ett program där man kan göra egna 

filmer genom att klippa ihop videos, för att öka motivationen hos eleverna och 

för att påverka vad eleverna skrev. I övergången från berättelser till 

förklarande/beskrivande skrivning märkte läraren att eleverna hade svårt att 

utveckla sina idéer och behålla intresset för ämnet. Katter var ett ämne som 

intresserade många och läraren gjorde film med sin egen katt som en ingång till 

ett skrivämne.  Genom att göra en film i iMovie kunde läraren ta med katten in 

i klassrummet och eleverna kunde tillsammans diskutera filmen och komma på 
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idéer till ämnen att skriva om för att i sin tur utveckla förklarande/beskrivande 

skrivande.  

 Dropbox och liknande program användes av lärare och elever för att dela texter 

med varandra, både texter som skrivits tillsammans och själva. En lärare 

använde sig av skolans wiki. En wiki är en hemsida som tillåter individer 

tillsammans skapa innehållet. Denna lärare skapade en wiki där elevernas texter 

delades med föräldrarna att läsa och kommentera. Denna kommunikation 

mellan skribenterna och läsarna skapade en mening, ett varför,  med skrivandet 

då det fanns en riktigt publik som i sin tur ökade elevernas motivation  

(Kilpatrick, m.fl. 2014). 

 

Användningen av bloggar för att utveckla elevers skrivande är något som 

McGrail och Davis (2011) undersökt i deras studie. Syftet med studien var att ta 

reda på hur användning av blogg kunde stötta elever läs- och skrivinlärning. 

Eleverna fick information om vad en blogg var och vad det innebar att skriva 

en blogg där saker som tänkande och planering, skrivandet, reflektion, 

kommentering, länkande och korrekturläsning var saker de fick träna på. Under 

arbetet med bloggen förväntades det att eleverna skulle uppnå vissa krav som 

bland annat att göra sitt bästa i skrivandet av blogg. Läsa och kommentera 

andras bloggar för att också ge lovord till dem genom att länka vidare bloggen. 

Skriva ansvarsfullt och förstå effekten av att skriva till en större läsarkrets. 

Utveckla sin egen unik röst och våga ta risker.  De skulle också glädjas för sin 

egen framgång men också sina klasskompisars framgång. Elevernas bloggar var 

öppna för allmänheten att läsa och eleverna fick därför handledning i säkerhet  

(McGrail & Davis, 2011). I och med att elever delar med sig av sig själv på 

internet skapar det en risk menar Selwyn (2007). Risker som utlämnandet av 

personuppgifter, delning av bilder, att bli utnyttjad eller när elever använder 

internet på ett olämpligt sätt skapar begränsningar i användandet av IKT.  
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 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om, hur 

och varför Informations och Kommunikationsteknik används på fritidshem för 

att stötta elevers informella lärande i läs- och skrivinlärning.  
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 Metod 
Här kommer jag nu gå igenom hur denna studie har genomförts och varför jag 

gjort som jag gjort.  

Metodval 

Den typ av undersökning som denna studie är baserad på är vad Esaiasson, 

m.fl. (2012) kallar för respondentundersökning, som är en typ av kvalitativ 

metod. En kvalitativ metod sysslar med sådant som går att beskriva med ord 

och består oftast av intervjuer och observationer (Eliasson. 2013). Vid 

användningen av respondentundersökningar är det svarspersonerna själva 

och deras egna tankar som är studieobjektet (Esaiasson, m.fl. 2012). I denna 

studie vill alltså jag som forskare veta fritidspedagogernas uppfattningar  om, 

hur och varför IKT används på fritidshem för att stötta elevers informella 

lärande i läs- och skrivinlärning.  

Jag valde att göra intervjuer i denna studie. På så sätt kunde jag gå in 

djupare i ämnet och då IKT är ett så pass komplicerat begrepp kände jag att 

genom att göra intervjuer fick jag en klarare förståelse i hur 

fritidspedagogerna uppfattade begreppet. Jag valde att använda mig av en 

semistrukturerad intervju i denna studie. Till skillnad från en ostrukturerad 

intervju som oftast består av endast en eller två frågor så bestod min 

intervjuguide (se bilaga 2) av fler frågor för att kunna täcka fler områden 

(Eliasson. 2013). Man har också under en semistrukturerad intervju möjlighet 

att ställa följdfrågor som i mitt fall gjorde att jag kunde få en tydligare bild av 

om, hur och varför pedagogerna använde IKT för att stötta elevers informella 

lärande i läs- och skrivinlärning.  

Urval 

I denna studie har jag intervjuat fem fritidspedagoger på fem olika fritidshem i 

en landsbygdskommun i Norrland. Tre av de intervjuade är utbildade 

fritidspedagoger medan den fjärde är anställd som fritidspedagog men 

studerar samtidigt till yrket och den femte är utbildad barnskötare. Enligt 

Eriksson- Zetterquist & Ahrne (2015) så är syftet med en studie avgörande för 

vilken grupp av människor det är man vill intervjua. Syftet med denna studie 

handlar om fritidspedagogers uppfattningar och därför är det dessa jag har 

valt att intervjua då dessa pedagoger är inne i fritidshemmets verksamhet och 

då bör då ha insikt i om, hur och varför IKT kan användas för att stötta elever 

informella lärande i läs- och skrivinlärning.  

Fyra av fritidshemmen är kommunala fritidshem medan det fjärde är ett 

kooperativt. Genom att intervjua fritidspedagoger på flera skolor i samma 

kommun kunde jag få en tydligare bild av likheter och olikheter.  I resultatet 

kommer jag benämna fritidspedagogerna med nummer och fritidshemmen 

med bokstäver;  

Fritidspedagog 1 - Fritidshem A  

Fritidspedagog 2 - Fritidshem B 

Fritidspedagog 3 - Fritidshem C  

Fritidspedagog 4 - Fritidshem D  
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Fritidspedagog 5 – Fritidshem E.  

Numret och bokstaven är slumpvist valt och har inte någon speciell betydelse, 

alltså inte efter vilken ordning intervjuerna är gjorda.  

Genomförande 

Jag började med att kontakta rektorer via mail (se bilaga 1) och skickade detta 

till alla rektorer i kommunen. Mailet är formulerat så att rektorerna endast 

behöver kontakta mig tillbaka om de inte vill att fritidspedagogerna ska vara 

med i studien. Alltså om rektorerna godkände fritidspedagogernas medverkan 

i studien behövde de inte svara på mailet alls. En rektor mailade mig tillbaka 

som då var ett godkännande.  

Därefter började jag ta kontakt med fritidshemmen via telefon. Till en början 

fick jag kontakt med fem fritidshem varav två som jag skulle göra intervju över 

telefon. En av dessa blev dock ej av då det inte gick att hitta tider som passade 

mig och fritidspedagogen. Tidsramar för studien gjorde att möjligheten för 

ytterligare kontakt med fritidshemmet inte var möjligt. Det var då som jag tog 

kontakt med det kooperativa fritidshemmet som en ytterligare möjlighet till att 

skaffa mig information till studiens syfte. Anledningen till att jag inte 

kontaktade det kooperativa fritidshemmet från början var för att jag var osäker 

om jag hade tillåtelse att intervjua fritidspedagoger där. Men då även det 

fritidshemmet går under kommunen så hade det ingen betydelse att det var ett 

kooperativt och det påverkade inte resultatet på något utstickande vis. Det visar 

istället på att trots olikheter i styrning av fritidshemmen så arbetar man på 

samma sätt.  

Fyra av intervjuerna gjordes på plats på fritidshemmen och pågick i ca 17 till 

30 minuter och en via telefon som pågick i ca 11 minuter. Som jag tidigare skrev 

så kan IKT vara ett komplicerat begrepp och därför mailade jag frågorna till 

fritidspedagogerna innan så att de kunde förbereda sig.  

Innan intervjuerna påbörjades gick jag igenom den informationslista (se 

bilaga 3) som utgår från de forskningsetiska principerna. Denna 

informationslista var mycket till min egen hjälp så att jag skulle komma ihåg all 

den information som intervjupersoner bör få i liknande studier som denna.  

Intervjuerna spelades in på min mobiltelefon med fritidspedagogernas 

godkännande. Vid transkribering, som gjordes samma dag som intervjuerna 

skedde, har jag valt att utesluta upprepningar, dialekter, hummande, mummel 

och saker som blev sagt men som inte är relevant för studiens syfte. Jag har 

försökt att göra språket mer till ett skriftspråk än talspråk för att öka läsbarheten 

(Eriksson- Zetterquist & Ahrne. 2015). När jag senare i resultatdelen citerar 

fritidspedagogerna med direkta citat har jag lagt till ord med in parantes () för 

att göra citaten mer tydliga.  

Den intervju som gjordes över telefon spelades ej in utan jag förde korta 

anteckningar.  

Trovärdighet och Tillförlitlighet 

I och med användning av kvalitativa metoder, i detta fall intervjuer, kollar man 

bland annat på studiens trovärdighet och tillförlitlighet.  
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Dessa begrepp handlar om hur noggrann och systematisk man har varit under hela 

forskningsprocessen, hur trovärdig och tillförlitlig ens resultat är som en följd av hur 

man gått till väga beträffande datainsamling och analys (Fejes & Thornberg. 2015. s. 

257).  

 

Genom att använda mig av intervjuguiden och att frågorna var utformade efter 

studiens syfte kunde jag se till att alla fritidspedagoger fick besvara samma 

frågor som anslöt sig till studiens syfte, vilket ökar trovärdigheten och 

tillförlitligheten. I och med att fyra av intervjuerna spelades in underlättade det 

analysarbetet men inspelningarna gör också att det finns bevis på att det som 

står i resultatet faktiskt blivit sagt. Inspelningarna gjorde också att jag kunde 

citera fritidspedagogerna för att styrka resultatet.  

Etiska ställningstaganden 

Informationslistan som jag tog med till intervjuerna är baserade på 

Vetenskapsrådets publikation Forskningsetiska principerna (2002) och den 

hade som syfte att informera fritidspedagogerna om studiens syfte, att jag 

skulle få deras medgivande i studien samt att jag fick spela in intervjun. Också 

att deras medverkan kunde avbrytas när helst de ville. De fick också 

information om att namn och fritidshemmet skulle avidentifieras och identitet 

skulle säkerställas genom att namnet byts ut med ett nummer och 

fritidshemmet fick en bokstav, t.ex. Fritidspedagog 1, 2 och Fritidshem A, B 

osv. Detta kände jag blev extra viktigt då jag också intervjuade en 

fritidspedagog på ett kooperativt fritidshem.  

Analysens genomförande 

I analysen av en respondentundersökning handlar det om att hitta mönster i 

svaren och om att beskriva och förklara hur och varför gruppen av respondenter 

svarar på ett visst sätt (Esaiasson, m.fl. 2012) 

Analysen började redan vid intervjuerna då jag kunde se likheter i de svar jag 

fick och kunde då börja se teman växa fram. Vid läsning av intervjuerna sen 

använde jag blandade metoder för att analysera, även kallat Ad hoc (Fejes & 

Thornberg. 2015). En metod jag använde är vad Fejes och Thornberg (2015) 

beskriver som koncentrering där jag i och med läsning av de transkriberade 

intervjuerna kunde utläsa ord som fritidspedagogerna hade sagt. Den andra 

metoden var kategorisering, jag kunde alltså urskilja likheter och skillnader ur 

intervjusvaren som sedan blev till teman (Fejes & Thornberg. 2015).  Några av 

de teman som jag kunde utläsa var tillgängligheten till IKT, 

användningsområden, brister och problem samt det pedagogiska ansvaret, 

dessa blev också mina underrubriker i resultatdelen.    

Metoddiskussion  

Att använda mig av intervju för denna studie kändes som en självklarhet då 

syftet var att undersöka uppfattningar om, hur och varför IKT användes på 

fritidshem för att stötta elevers informella lärande i läs- och skrivinlärning. 

Genom att använda mig av semistrukturerad intervju kunde jag göra det mer 

till ett samtal samtidigt som att jag hade en linje (intervjufrågorna) att hålla mig 



  

 

13 

 

till. En semistrukturerad intervju gjorde att jag också kunde ställa följdfrågor 

för att tydligare få reda på fritidspedagogernas uppfattningar.  

För att öka trovärdigheten i studien kunde jag ha försökt styra intervjuerna 

in på syftet, som handlade om IKT, informellt lärande och läs- och skriv mer, då 

svaren jag fick oftast handlade om hur de allmänt arbetar med IKT. Jag kunde 

ha ställt fler följdfrågor för att tydligare undersöka fritidspedagogernas 

uppfattningar som är studiens syfte.  

Ahrne och Svensson (2015) menar på att forskningens trovärdighet kan 

hänga samman med möjligheterna att generalisera, det vill säga att säga något 

om en större population eller en annan miljö än den som har studerats (s26). 

Alltså genom att generalisera så kan det öka forskningens trovärdighet. Min 

plan var i början av studien att försöka intervjua på alla fritidshem i kommunen. 

Man kan då fundera på, utifrån att generalisera, om resultatet hade blivit 

detsamma i och med att fler fritidspedagoger hade intervjuats. Ett annat sätt att 

se på generaliserbarhet är att se om det går att överföra resultatet av studien på 

andra personer eller miljöer som liknar den som blivit studerat. Om studien 

hade gjorts i en storstadskommun istället för en landsbygdskommun, hade jag 

då fått andra resultat? Hade resultatet sett detsamma ut om studien hade gjorts 

i en landsbygdskommun i Södra Sverige? Något som Ahrne och Svensson 

(2015) trycker på dock är att oavsett vilken typ av generalisering man försöker 

sig på så bör det göras med stor försiktighet. Man bör inte tro att det man 

studerat absolut finns på andra platser och i andra situationer. Det är något som 

måste undersökas, diskuteras och – inte minst – argumenteras för (s.28).   

Intervjun som jag gjorde via telefon blev kort. Detta var både positivt och 

negativt. En telefonintervju bör inte vara längre än 10-15 minuter (Esaiasson, 

m.fl. 2012). Det positiva var att jag hann med att anteckna, då det inte sades så 

mycket. Men samtidigt negativt då det var svårt att gå in på djupet i hur de 

arbetade. Detta gör också att jag inte kommer kunna citera den fritidspedagogen 

i resultatdelen vilket sänker trovärdigheten på studien då det inte finns något 

bevis på om fritidspedagogen faktiskt sagt det jag skrivit till  skillnad från när 

intervjuer blir inspelade.  
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 Resultat 
Här kommer jag redogöra de olika teman som jag hittat i intervjusvaren med 

fritidspedagogerna. De teman som här kommer i resultatet är de som kommit 

fram i och med analysen. Först kommer en beskrivning av vilken IKT och 

digitala verktyg som fritidshemmen hade tillgång till. Sen kommer en 

beskrivning av på vilket sätt IKT används på fritidshemmen generellt och även 

med fokus läs- och skrivinlärning samt lite om att arbeta tillsammans. Vidare 

kommer beskrivning om vilka problem och brister som fanns på fritidshemmen 

innan slutet där rubriken det pedagogiska ansvaret kommer.  

 

IKT och digitala verktyg – tillgänglighet och 
fritidspedagogernas önskad om utökad utrustning 

Det digitala verktyg som alla fritidshem hade tillgång till var Ipads. Antalet 

Ipads varierade från fritidshem där vissa hade tillgång till endast en per 

avdelning medan andra fritidshem hade betydlig fler Ipads att tillgå. 

Möjligheten att låna av skolan fanns också för två av fritidshemmen. Förutom 

Ipads fanns också dator till användning, men där den på Fritidshem C främst 

var till för personal. Annan IKT som nämndes var telefon, videokamera, Tv, 

Dvd, VHS, Tv-spelskonsol, högtalare med mikrofon och projektorer  

När det kom till appar och dataprogram var det inget fritidshem som 

använde sig av pedagogiska spelappar och endast Fritidshem E hade spel på 

Ipad och dator. Anledningen till detta var bland annat att fritidspedagogerna 

inte såg meningen med spelen. De trodde att eleverna lätt fastnade i spelen och 

att det inte fanns någon lärdom i spelandet. Fritidspedagog 4 menade även att 

spelen ibland kunde vara för svåra eller för lätta att eleverna ger upp och hela 

tiden testar nya spel, att motivationen försvinner snabbt.  

Datorprogram för filmredigering använde Fritidshem D. Fritidshem A hade 

tidigare använt sig av bildredigeringsprogram när de gjorde bildberättelser. 

Fritidspedagog 1 förklarar att de tidigare hade en blogg men att den nu flyttat 

till Unikum, en wiki som personalen på hela skolan använder för att 

kommunicera med föräldrarna och beskriver det som ett 

kommunikationsverktyg. Samme fritidspedagog berättar också om Nuddis 

som är fritidshemmets närvarosystem, ett system som egentligen ska användas 

av alla fritidshem, men det är endast denna fritidspedagog som nämner detta 

som en typ av IKT.   

På frågan om det var någon typ av utrustning som fritidspedagogerna ville 

ha som de inte hade tillgång till var det vanligaste svaret ökad mängd. Fler 

Ipads och datorer. Men även kameror till filmning och smartboards var en 

önskan som fanns bland fritidspedagogerna att köpa in.  

 

Generella användningsområden av IKT på fritidshemmen 

Att googla, leta bilder till bland annat pyssel, lyssna på musik och se filmer på 

Youtube tycks vara det vanligaste användningsområdet när det kommer till 

användningen av IKT på fritidshemmen. Ta bilder är också något de gör. 
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Fritidshem 4 gör också filmer där eleverna sen får redigera dessa. Fritidshem A 

använder sig av projektor och Ipad så att eleverna kan dansa till Just Dance på 

Youtube. Fritidshem E använder Tv-spelskonsollen Wii för att spela rörelsespel, 

något Fritidspedagog 5 såg som mycket positivt. Endast Fritidshem E har spel 

installerade på sin Ipad.   

Fokus läs- och skrivinlärning 

Alla fritidspedagoger uttrycker på ett eller annat sätt att de inte medvetet 

arbetar med IKT och läs- och skrivinlärning. Anledningen till detta varierar 

bland fritidspedagogerna. Tiden är en orsak, att den är så knapp på 

fritidshemmet att fritidspedagogerna hellre lägger den på andra aktiviteter som 

rörelse, utevistelse, skapande och lek. Personalbrist är en annan. Tre 

fritidspedagoger menar också på att läs- och skrivinlärning mer hör till skolans 

verksamhet.  

 
Läs och skrivträning kopplar man ju till skolan och det är den uppdelningen man 

gör, att skolan har sitt och vi har vårt. – Fritidspedagog 2   

 

Jag tycker det är bättre att baka in läs och skrivdelarna med IKT i skolan och låta 

fritids vara mer fritt. Skola har dom nog med under skolan. – Fritidspedagog 4 

 

Fritidspedagog 5 säger också att läs- och skrivinlärning har med skolan att göra 

men att de på fritidshemmet har som uppgift att hjälpa stärka elever i läs- och 

skriv. Fritidspedagog 3 menar på att verksamheten på fritidshemmet bör vara 

fritt och utgå från elevernas intresse.  

 
Eftersom det är fritidstid så är det min fasta övertygelse att i stort sett allt som händer 

här måste ske på eget intresse. – Fritidspedagog 3 

 

Det är i samband med att fritidspedagogen berättar hur de vill arbeta med läs- 

och skrivinlärning och IKT som detta kommer fram. Fritidspedagogen berättar 

att även om de inte medvetet arbetar med skrivning så finns det för eleverna 

möjlighet att låna en dator när de vill skriva. Fritidspedagogen vill också på 

fritidshemmet starta en typ av skrivverkstad där fokus skulle ligga på att skriva 

olika typer av texter. De texter som eleverna själva vill skiva och då stavning 

och grammatik inte ska ha någon betydelse utan glädjen att skiva är det som är 

viktigt.  

Bildberättelser är något som man förut arbetade med på Fritidshem A. 

Fritidspedagogen berättar att projektet som pågick under en längre period gick 

ut på att eleverna på fritidshemmet tog kort med Ipad för att sen på dator med 

hjälp av ett bildredigeringsprogram klippte ihop bilderna till bildberättelser. 

Ibland lades text in med bildberättelserna och andra gånger ljud. Detta projekt 

arbetade de med för två år sen men en av de berättelser som gjordes används 

fortfarande idag. På fritidshemmet gör de under en period gipsmasker och för 

att introducera det arbetet visar man en berättelse som en elev gjorde om hur 

man gör gipsmasker. Fritidspedagogen uttrycker en önskan att få påbörja detta 

projekt igen men säger att det inte varit möjligt på grund av personalbrist, att 

elevantalet på fritidshemmet har ökat, och att de inte hade nog med utrustning.  
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På Fritidshem D som gör filmer måste eleverna först skriva manus för filmen. 

Fritidspedagogen förklarar att i början när eleverna började göra film så 

användes inte manus utan eleverna fick en iPad och använde den för att bara 

filma. Det slutade med att det bara blev en massa film som inte användes till 

något utan slängdes. När eleverna sedan i tvåan i svenskan skulle börja med 

historieberättande och hur man la upp en berättelse började klassläraren och 

fritidspedagogen samverka. Samtidigt som eleverna i klassrummet skrev 

berättelser skrev de manus på fritidshemmet och eleverna fick följa samma 

mönster och uppbyggnad i skrivandet i form av presentation av karaktärer och 

att ett problem uppstod som sen skulle lösas. Även om samarbetet med läraren 

inte kunde fortsätta så gör eleverna alltid ett manus på fritidshemmet innan de 

börjar filma.  

Två av fritidspedagogerna berättar att de på fritidshemmen arbetat med 

tidningar, bland annat serietidningar. Sådana grejer uppmuntrar mer menar 

Fritidspedagog 4 och att skriva och rita på Ipad är roligare och lättare än att 

skriva och rita på papper. Att det är lättare och roligare att skriva på dator tror 

en av fritidspedagogerna som också arbetar i förskoleklassen där man under en 

period arbetade med Att Skriva sig till Läsning (ALS) och eleverna letade 

bokstäver och försökte skriva ord på dator.   

 
Vissa barn har ju svårt att skriva, forma bokstäver, då tror jag att det är bra och skönt 

att få skriva på dator. – Fritidspedagog 4. 

 

Ingen av fritidspedagogerna pratar om hur de arbetar med IKT och läsning, 

men Fritidspedagog 4 nämner kort att när det kommer till böcker och tidningar 

kan digitala verktyg göra det roligare att läsa på med det. 

 

Arbeta tillsammans 

Att elever helst ska arbeta med IKT tillsammans var något som alla 

fritidspedagoger uttryckte samtidigt som Fritidspedagog 2 ansåg att det också 

var bra att elever lärde sig arbeta självständigt. Framförallt när det kom till spel 

så var det bäst när elever satt tillsammans.  

 
Jag har en idé att om man ska sitta och arbeta med det (IKT) så ska man sitta 

tillsammans flera barn och inte sitta enskilt. – Fritidspedagog 4. 

 

Anledningen till att fritidspedagogerna helst ville att eleverna skulle sitta 

tillsammans var bland annat för att det inte var säkert att det fanns utrustning 

till alla. Men också för att elever då lärde tillsammans, av varandra och lärde 

andra. Fritidspedagog 4 menade också att det blir roligare för eleverna att arbeta 

tillsammans och att man kan hjälpa varandra då.  

Fritidspedagog 5 förklarar också att de som pedagoger sitter med eleverna 

när de använder de digitala verktygen så att de kan ha koll på vad eleverna gör. 

Så att de inte håller på med något olämpligt.  
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Brister och problem 

Den vanligaste problemet som fanns på fritidshemmen var som tidigare 

konstaterat att det inte fanns nog med digitala verktyg så att de kunde användas 

på ett mer medvetet sätt. Anledningen till detta var bland annat ekonomisk, det 

fanns inte pengar att köpa in fler Ipads eller datorer. Den IKT som fanns ägdes 

också av skolan och fritidshemmen var tvungen att fråga om de fick låna vid 

användning.  

Pedagogernas kunskap, utbildning och fortutbildning om IKT togs också 

upp som en orsak till att digitala verktyg inte användes mer på fritidshemmen.  

 
Det är kanske vår okunskap, att vi inte har så mycket (kunskap), inte vet eller kan. 

Det är kanske därför vi inte se nyttan av det (IKT). – Fritidspedagog 1 

 

Ju bättre kunskap du själv har, desto tydligare bild kan du ha av vad du vill ha ut av 

det (IKT) med barnen. Annars blir det kanske lätt att du sätter en Ipad i händerna på 

ett barn och tänker, Check, IKT! Då kan vi bocka av den i planeringen!  

– Fritidspedagog 3 

 

Tekniska problem framkom också då bland annat att Fritidshem B och 

Fritidshem E inte hade fungerande nätverk.  

 

Pedagogiska ansvaret 

Även om problemen finns med användandet av IKT så finns en vilja att arbeta 

mer med detta hos fritidspedagogerna. Det hela mynnar dock ut i vilket syfte 

man har med arbetet.  

 
Vad ska syftet med IKT vara? Så att det inte blir, vi ska använda oss av IKT, men vad 

ska vi ha det till? Som med allt annat man gör sitter man och funderar på varför vi 

gör det här och vad kommer det leda till? Vad är bra och dåligt? Så att man inte bara 

släpper det lös. - Fritidspedagog 4.  

 

Fritidspedagog 3 menade just detta att det ligger hos dem som fritidspedagoger 

att välja vilket syfte man har. Hur man lägger upp arbetet. Hur man presenterar 

det. Vad som är tanken och vad man vill ha ut av det. Har du inte en klar tanke 

med arbetet så blir det inte bra.  

 

Sammanfattning 

Den IKT som finns på fritidshemmen i denna studie är Ipads, datorer, telefon, 

filmkamera, projektorer, Tv, Dvd, VHS, Tv-spelskonsol och högtalare med 

mikrofon. Mängden av dessa digitala verktyg varierade mellan fritidshemmen. 

Önskemålen från fritidspedagogerna var att det skulle finnas fler av vissa 

verktyg, som Ipads, datorer och filmkamera. 

Spel på Ipads och datorer existerade endast på ett fritidshem. Detta var ett 

medvetet val från fritidspedagogernas sida då dessa inte såg meningen med 

spel och en rädsla för att eleverna skulle fastna framför spelen fanns hos 
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fritidspedagogerna. Man valde också på fritidshemmen att fokusera på andra 

områden för att stimulera eleverna under fritidshemstiden.  

Även om vissa digitala verktyg användes, som Unikum, blogg och Nuddis 

så var de i första hand riktade till fritidspedagogerna och föräldrar. I filmande 

och bildberättelser så var eleverna mer involverade. De sätt som eleverna 

använde IKT var framförallt till att googla, söka bilder till pyssel, lyssna på 

musik och se vidoeklipp och dansa till Youtube.  

När det kommer till IKT och fokus på läs- och skrivinlärning så säger alla 

fritidspedagoger att de inte medvetet arbetar med detta på fritidshemmet. 

Orsaker är brist på teknisk utrustning, tidsbrist, personalbrist och att läs- och 

skrivinlärning inte hör samman med fritidshemmet. Läs- och skrivinlärning hör 

samman med formellt lärande som hör hemma i skolan. Viljan att medvetet 

arbeta med IKT finns också i form av skrivverkstad och att dokumentera 

verksamheten genom att ta med Ipaden ut och fotografera samt skriva text till. 

Det viktigaste dock är att arbetet utgår från elevernas intresse och att det inte 

ska kännas som ett skolarbete. Att eleverna arbetar tillsammans ser 

fritidspedagogerna också som viktig och nyttigt då eleverna då kan lära sig av 

varandra och med varandra. Att arbeta tillsammans kan också vara nödvändigt 

då det inte är säkert att det finns digitala verktyg tillgängligt till alla samtidigt.  

Otillräcklig IKT som oftast beror på ekonomi och fritidspedagogernas 

kunnighet är några av de brister och problem som kan stötas på i användandet 

av IKT. Om det inte finns bra digitala verktyg tillgängligt undviker 

fritidspedagoger att använda sig av IKT och är det heller inte säkert att de vill 

lära sig mer.  

Viljan att använda IKT för att stötta elever i läs- och skriv finns bland 

fritidspedagogerna men då behövs först att man ser syftet med användandet.  
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 Diskussion 
Att IKT har tagit ett stort kliv in i fritidshemmets verksamhet är det ingen fråga 

om. Digitala verktyg har blivit en del av vardagen och med trådlös teknik (Lai, 

Khaddaget, Knezekt. 2013) som Ipads, mobiler och bärbara datorer skapar det 

möjligheter till lärande som förut inte funnits. Men trotts möjligheterna så är det 

inte alltid problemfritt. Mitt syfte för denna studie var att undersöka 

pedagogers uppfattningar om, hur och varför Informations och 

kommunikationsteknik används på fritidshem för att stötta elevers informella 

lärande i läs- och skriv. Det jag kan konstatera är att ett lärande existerade på 

eller annat sätt även om fritidspedagogerna inte alltid arbetar med IKT på ett 

medvetet sätt eller att det alltid är kopplat till läs- och skrivinlärning.  

Jag kommer här i diskussionen att behandla vad jag kommit fram i 

intervjuerna kopplat till den forskning som finns i bakgrunden. Jag börjar med 

att skriva om informellt lärande och fritidshem då det mina huvudområden i 

denna uppsats och där fokus på läs- och skriv är ett ytterligare och 

bakomliggande perspektiv. Det som slår mig dock så här efteråt är att fokus på 

läs- och skriv inte hade behövts då IKT och informellt lärande på fritidshem är 

två nog stora ämnen. Vidare skriver jag om på vilka sätt det brister i 

användandet av IKT men på ett mer generellt sätt då det har betydelse för 

användandet av IKT i informella lärandesituationer. Den sista rubriken berör 

det pedagogiska ansvaret, något som alla fritidspedagoger på något sätt 

uttryckte var viktigt.  

 

IKT och informellt lärande på fritidshem 

Den forskning jag hittat som handlar om IKT och läs- och skrivinlärning handlar 

i överlag om hur man arbetar med detta inom skolan. Endast i Ronimus, Kujala, 

Tlvanen och Lyytinens (2014) artikel om GraphoGame handlar det om hur 

lärandet sker utanför skolans verksamhet, där lärandet sker i hemmet och utan 

tvång, likt hur det kan se ut på fritidshem. Det är då kanske inte så konstigt när 

fritidspedagogerna förklarar att de inte medvetet arbetar med IKT och läs- och 

skrivinlärning på fritidshemmet. Det framkommer dessutom att 

fritidspedagogerna tycker läs- och skrivinlärning hör hemma inom skolans 

verksamhet, att det ses mer som ett formellt lärande som inte hör hemma på 

fritidshemmet. Även om fritidspedagogerna inte uttryckligen använder sig av 

begreppet informellt lärande så beskriver de ett innehåll i verksamheten som 

Haglund (2009) menar är informellt lärande som också är kompletterande till 

skolan. Det är vad min mening är fritidshemmets starka sida, att ta vara på det 

informella lärandet.  

Men det som fritidspedagogerna inte tänker på är att de har en möjlighet att 

genom att arbeta med IKT på fritidshemmet kan skapa motivationen för elever 

att vilja läsa och skriva. Genlott och Grönlund (2013), Kilpatrick, m.fl. (2014), 

Putman och Walker (2010) samt McGrail och Davis (2011) skriver alla om detta. 

Hur IKT kan användas för att motivera elever till att vilja läsa och skriva mer, 

även om dessa artiklar också menar på att den sociala processen är viktig. Det 

bör dock inte vara ett problem på fritidshem då alla fritidspedagoger i studien 
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är överens om att elever helst ska arbeta tillsammans. Marsick och Watkins 

(2001) menar ju på att informellt lärande är kopplat till att lära av andra, vilket 

borde vara perfekt på fritidshem där att arbeta tillsammans är vanligt.  Så vad 

är det då som gör att fritidspedagogerna inte arbetar med IKT och läs- och skriv, 

trotts att vilja finns?  

 

Där det brister 

Otillräcklig teknik och den egna kunskapen var de brister som framkom under 

intervjuerna. För viljan att arbeta med IKT fanns bland fritidspedagogerna. De 

är vad Kilpatrick m.fl. (2014) beskriver som digital immigrants, pedagoger som 

har anammat digitala verktyg. Detta har ju precis som författarna menar en 

betydelse då det är pedagogerna som i slutändan bestämmer vilka digitala 

verktyg som ska användas. Då är det troligtvis som Poromaa (2013) pekar på att 

när det nu inte finns tillräcklig teknik, för få Ipads och datorer och nätverk som 

inte fungerar, känner fritidspedagogerna en ovilja att använda IKT.   

En annan faktor som spelar roll är pedagogernas kunskaper om. Lai, 

Khaddaget och Knezekt (2013) skriver om hur lärare måste erkänna vad de 

behöver utveckla för att få förståelse hur IKT kan användas i och med olika 

former av lärande. Denna förståelse kommer först och främst kanske från 

intresse, om man är intresserad att arbeta med IKT vilket faktiskt 

fritidspedagogerna säger sig vara, men sen måste de också få vidareutbildning 

inom ämnet för att kunna utveckla intresset. En vidareutbildning som 

fritidspedagoger sällan får om de själva inte ber om den eller endast om de 

ansvariga för skolan anser att IKT är något som man bör arbeta med.  

 

Det pedagogiska ansvaret  

Låt oss säga att man som fritidspedagog har den teknik man vill ha. Man har 

fått den fortutbildning som behövs för att använda den tekniken. Man vet också 

hur man vill arbeta med IKT. Frågan är då varför ska man göra det? Vad är 

syftet med arbetet? Just att ha ett syfte med arbetet är något som lyser igenom i 

intervjuerna med fritidspedagogerna. Att bara sätta en Ipad i händerna på 

eleverna ses inte som något positivt. Att ha ett syfte är viktigt. Teknologi är inte 

en lösning på ett problem menar Biancarosa och Griffiths (2007) men kan vara 

en hjälp i pedagogiska situationer. Precis som att man inom skolan har en 

pedagogisk tanke bakom det man gör så har man det inom fritidshemmet. Eller 

bör ha det i varje fall.  

 

Vidare forskning 

I överlag behövs det mer forskning om IKT, informellt lärande och fritidshem, 

oavsett om det gäller läs- och skriv, matematik eller helt enkelt informellt 

lärande generellt. IKT och digitala verktyg är här för att stanna och blir allt mer 

en del av vår vardag. Användandet av IKT sjunker i åldrar. Vilka positiva och 

negativa effekter har det på elevers lärande på fritidshem? Vilka risker finns det 

för elever? Om nu fritidspedagoger har tillgång till digitala verktyg, används de 

på rätt sätt? Finns det ett syfte i användandet? Tar kanske IKT för stor plats? 
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Fritidshem är ju något som endast finns i de nordiska länderna så varför inte 

undersöka hur IKT används i de olika länderna? Möjligheterna till vidare 

forskning inom detta område är stort då vi ännu bara börja nosa på det.  



  

 

22 

 

 Referenser 
 

Ahrne, G. & Svensson, P (red.) Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. 

(2015)  Handbok i kvalitativa metoder. (s.8.15). Stockholm: Liber. 

Biancarosa, G., & Griffiths, G. G. (2012). Technology Tools to Support Reading 

in the Digital Age. Future Of Children, 22(2), 139-160. 

Broström, S. Ett lärandeteoretiskt perspektiv. (2015). I:M. Hansen Orwehag 

(red.) Perspektiv på fritidshemspedagogik. (s.91-110). Lund: Studentlitteratur. 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur.  

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) (2012). 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. (4., [rev.] 

uppl.) Stockholm: Norstedts juridik. 

Eriksson-Zetterquist, U & Ahrne, G. Intervjuer. (2015). I: G. Ahrne & P. Svensson 

(red.). Handbok i kvalitativa metoder. (s.34.53). Stockholm: Liber. 

Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. (2., utök. uppl.) 

Stockholm: Liber. 

Ferguson, R., Faulkner, D., Whitelock, D., & Sheehy, K. (2015). Pre-teens’ 

informal learning with ICT and Web 2.0. Technology, Pedagogy and 

Education,24(2), 247-265. 

Genlott Agélii, Annika & Grönlund, Åke. ” Improving literacy skills through 

learning reading by writing: The iWTR method presented and tested” 

/Electronic version/ Computers & Education, 67 (2013):98-104. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131513000857 

Retrieved 20160407 

Gregersen, T. Det 6-10-åriga barnet i förvandling och förändring. (2015). I:M. 

Hansen Orwehag (red.) Perspektiv på fritidshemspedagogik. (s.33-54). Lund: 

Studentlitteratur. 

Haglund, B. (2009). ”Fritid som diskurs och innehåll.” Pedagogisk forskning i 

Sverige 14(1), 22-44. 

http://journals.lub.lu.se/ojs/index.php/pfs/article/view/7690/6745 Retrieved 

20160502 

Jensen, M. Informellt lärande i fritidshemmet. (2011). I: Klerfelt, A. & Haglund, 

B. (red.) Fritidspedagogik: fritidshemmets teorier och praktiker. (s.95-114). 

Stockholm: Liber. 

Kilpatrick, J., Saulsburry, R., Dostal, H., Wolbers, K., & Graham, S. (2014). The 

integration of digital tools during Strategic and Interactive Writing 

Instruction. Digital tools for writing instruction in K-12 settings: Student 

perception and experience. 

Lai, K.-W., Khaddage, F., & Knezek, G. (2013). Blending student technology 

experiences in formal and informal learning. Journal of Computer Assisted 

Learning, 29(5), 414–425. 

Malcolm, J., Hodkinson, P., & Colley, H. (2003). Informality and formality in 

learning: a report for the Learning and Skills Research Centre. Learning and Skills 

Research Centre. 

Marsick, V. J., & Watkins, K. E. (2001). Informal and incidental learning. New 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131513000857%20Retrieved%2020160407
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131513000857%20Retrieved%2020160407
http://journals.lub.lu.se/ojs/index.php/pfs/article/view/7690/6745


  

 

23 

 

directions for adult and continuing education, 2001(89), 25-34. 

McGrail, E., & Davis, A. (2011). The Influence of Classroom Blogging on 

Elementary Student Writing. Journal Of Research In Childhood Education, 25(4), 

415-437.  

Poromaa, P. I. (2013). ICT practices, social class and pedagogy in Swedish lower 

secondary schools. Education Inquiry, 4(4). 

Putman, M., & Walker, C. (2010). Motivating children to read and write: Using 

informal learning environments as contexts for literacy instruction. Journal of 

Research in Childhood Education, 24(2), 140-151. 

Ronimus, M., Kujala, J., Tolvanen, A., & Lyytinen, H. (2014). Children's 

engagement during digital game-based learning of reading: The effects of 

time, rewards, and challenge. Computers & Education, 71, 237-246. 

Schwier, R. A., & Seaton, J. X. (2013). A Comparison of Participation Patterns in 

Selected Formal, Non-Formal, and Informal Online Learning 

Environments. Canadian Journal of Learning and Technology, 39(1), n1. 

Selwyn, N. (2007, October). Web 2.0 applications as alternative environments 

for informal learning-a critical review. In Paper for CERI-KERIS International 

Expert Meeting on ICT and Educational Performance (pp. 16-17). 

Skolverket. (2014). Allmänna råd och kommentarer – fritidshem. Stockholm: 

Skolverket.  

Westman, M., & Hultin, E. (2015). Textproduktion i det digitaliserade 

klassrummet. In B. Lundgren & U. Damber (Eds.), Critical literacy i svensk 

klassrumskontext (Vol. 22, pp. 69–86). Umeå: Umeå universitet. 

Van Leeuwen, Charlene A & Gabriel, Martha A. “Beginning to write word 

processing: Integrating writing process and technology in a primary 

classroom” /Electronic version/ The Reading Teacher, 60 (2007):420-429. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1598/RT.60.5.2/abstract;jsessionid

=1EB0E40DD45AF95C1BCDB6771F0F9490.f03t01 Retrieved 20160407 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistiska 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1598/RT.60.5.2/abstract;jsessionid=1EB0E40DD45AF95C1BCDB6771F0F9490.f03t01
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1598/RT.60.5.2/abstract;jsessionid=1EB0E40DD45AF95C1BCDB6771F0F9490.f03t01


  

 

 

BILAGA 1:  Missiv till rektorer 

Hej!  

Mitt namn är Marie Nyman, bor i XXX och läser till fritidslärare på 

Mittuniversitetet. Jag håller just nu på med mitt examensarbete/c-uppsats som 

handlar om IKT/digitala verktyg och fritidshem i stöttning av läs- och 

skrivinlärning.  

Jag planerar att ta kontakt via telefon med personal på det fritidshem som du 

har ansvar för, för att fråga om de är villiga att ingå i min studie och gå med på 

att bli intervjuad om det ämne som jag skriver om.  

Om detta är något som du inte vill att personalen ska göra så skulle jag 

uppskatta ett svar tillbaka om så är fallet. Dock hoppas jag att detta inte ska vara 

något problem.  

Jag skulle uppskatta att få ett svar senast måndag den 25/5. 

 

Tack på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar 

Marie Nyman 



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  

Intervjufrågor  

1. Man/kvinna?  

2. Ålder?  

3. Vilken är din högsta utbildningsnivå?  

4. Hur länge har du arbetat inom fritidshem?  

 

Vad 

5. Vilken typ av IKT/Digitala Verktyg har ni tillgång till på ert fritidshem? 

 Utrustning? Program/Appar? 

 Om inte finns, hur tror du det kommer sig?  

 Finns den någon typ av utrustning som ni inte har men som ni skulle 

vilja ha? 

Hur 

6. På vilket sätt använder ni IKT/Digitala Verktyg för att stötta elever i läs- och 

skriv? 

 Appar/program? Metoder?  

 Arbetssätt? Arbetar eleverna själva, tillsammans med kamrater eller 

med en pedagog?  

 Hur ofta och länge? 

 Om inte, på vilket sätt skulle du vilja använda IKT/Digitala Verktyg för 

att stötta elever i läs- och skriv? 

Varför 

7. På vilket sätt tror du IKT/Digitala verktyg kan stötta elever i läs- och skriv?  

 på vilket sätt är det bra? Vilka program/appar har du sett hjälpt och på 

vilket sätt har de hjälpt?  

 Är det bäst när de arbetar själva eller tillsammans?  

 Dåligt? Vilka appar/program är mindre bra och varför?  

8. Vilka problem tror du man kan stöta på i användandet av IKT/Digitala 

verktyg?  

 Tekniska? Administrativa? Pedagogiska? Din egen 

fortbildning/kunskap om IKT?  

 Finns det problem du redan stött på?  

9. Vilka övriga tankar har du ang. IKT/Digitala Verktyg och läs-och skriv? 



  

 

 

 BILAGA 3: Informationslista 

 

Informationslista – med utgång från de forskningsetiska principerna 

  Studiens syfte är att undersöka hur ni på fritidshemmet använder 

IKT/Digitala Verktyg för att stötta elever i läs- och skrivinlärning. 

 Det är vad uppgifterna ur intervjun kommer behandla ur ett 

pedagogiskt perspektiv och kommer endast användas till denna 

studie/uppsats.  

 Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta när du vill. 

 Om du väljer att avbryta, är det okej om mig att använda det 

insamlade materialet ändå? Ja/Nej 

 Namn och fritidshem kommer att avidentifieras och ert namn kommer 

ersättas med nummer. Kommunen kommer beskrivas som en 

landsbygdskommun i Norrland.  

 Är det okej om jag spelar in intervjun på min mobiltelefon? Ja/Nej 

 Endast jag kommer ha tillgång till och lyssna på ljudfilen.  

 

 

Informationskravet 

Samtyckeskravet 

Konfidentialitetskravet  

Nyttjandekravet 

 


