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Abstract 

We live in a digitalized world where digital tools such as computers, tablets and mobiles are 

used extensively by today´s children. Digital skills are increasingly important in the leisure time 

activities which was emphasized in the revised curriculum 2018. In the leisure time teachers 

work with digital tools very differently and the task is to make it meaningful for students with 

their needs and interest at the center. The purpose of this study has been to investigate whether 

digital teaching in leisure time is equivalent.  

 

The method used in this study is quantitative. We collected data through a web survey and the 

respondents were anonymous. We chose a curriculum theoretical perspective with an in-depth 

understanding of the concept of equality, opportunity and the framework factor theory, as there 

are several factors that work together to make teaching equitable. Research in the use of digital 

tools in leisure time is limited. Klerfelt (2012), and Parnes (2015) highlight that Sweden is 

lagging behind in the education of IT and ICT, which is alarming as much of our society today 

revolves around computers and digital tools.  

 

The study´s results are contradictory, on the one hand, it shows that a large part of the leisure 

homes work with digital tools according to the central content of the curriculum. On the other 

hand, it also shows that a large proportion of leisure time teachers feel that they do not have the 

opportunity to work with digital tools. This is because they encounter problems with current 

access to digital tools, staff shortages, lack of skills but also large student groups. Teachers are 

often left out for collegiate skills development, which limits the use of digital tools in the leisure 

time. This results in the digital teaching at the leisure time not being equivalent.  

 

Keywords: Digital competence, digital tools, digitisation, equality, opportunity, curriculum 
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Sammanfattning 

Vi lever i en digitaliserad värld där digitala verktyg såsom datorer, surfplattor och mobiler 

används i hög utsträckning av dagens barn. Det läggs allt större vikt vid digital kompetens i 

fritidshemmets verksamhet, vilket betonades i den reviderade läroplanen 2018. På 

fritidshemmen arbetar lärare med digitala verktyg olika mycket och uppdraget är att eleverna 

ska ha en meningsfull fritid där deras behov och intressen står i centrum. Syftet med denna 

studie har varit att undersöka om den digitala undervisningen i fritidshemmen är likvärdig.  

 

Metoden i denna studie är kvantitativ. Vi har samlat in data via en webbenkät och 

respondenterna har varit anonyma. Vi har valt att utgå från ett läroplansteoretiskt perspektiv 

med fördjupning i begreppen likvärdighet, möjlighet och ramfaktorteorin då det är flera faktorer 

som samverkar för att undervisningen ska vara likvärdig. Forskningen inom användandet av 

digitala verktyg i fritidshem är begränsad. Klerfelt (2012), och Parnes (2015) lyfter att Sverige 

halkar efter i utbildning av IT och IKT, vilket är oroväckande då mycket av vårt samhälle idag 

kretsar kring datorer och digitala verktyg.  

 

Studiens resultat är motsägelsefulla, å ena sidan visar den på att en stor del av fritidshemmen 

idag arbetar med digitala verktyg efter de centrala innehållet i läroplanen. Å andra sidan visar 

resultatet att en stor del av fritidshemslärarna upplever att de inte har möjlighet att arbeta med 

digitala verktyg. Detta på grund av att de stöter på problem med gällande tillgång av digitala 

verktyg, personalbrist, bristande kompetens men även stora elevgrupper. Lärarna är ofta 

utelämnade till kollegial kompetensutveckling vilket begränsar användandet av digitala verktyg 

i fritidshemmen. Det utmynnar i att den digitala undervisningen på fritidshemmen inte är 

likvärdig.  

 

 
Nyckelord: Digital kompetens, digitala verktyg, digitalisering, likvärdighet, möjlighet, 

läroplan, ramfaktorteori. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Idag genomsyras hela samhället av en digitaliseringsvåg som sköljt över landet. Med detta 

menas att digitala verktyg har flyttats in i de flesta kontexter i samhället och användningen är 

utbredd. För fritidshemmets del har det, sedan kapitel fyra tillkom i läroplanen 2016, existerat 

ett arbete med digitalisering på fritidshemmet vilket är inskrivet i det centrala innehållet. Enligt 

Skolverket (2016) ska alla elever ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital 

teknik: 

● Digitala verktyg och medier för kommunikation. 

● Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck. 

● Utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle genom digitala medier 

(Skolverket 2016, s. 24) 

                                                                           

Under 2018 reviderades Lgr11 och arbetet med digitala verktyg förtydligades för hela 

skolverksamheten i kapitel ett. Bland annat ska skolan bidra: 

 

…till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets 

utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De 

ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, 

för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska 

därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens (Skolverket 2019, s. 7–8).  

 

Mer fokus har lagts på den digitala undervisningen och skolor investerar mer och mer i digitala 

verktyg såsom läsplattor, laptops och även mjukvara till dessa digitala verktyg. Vi arbetar på 

två olika skolor i Stockholm och ser redan där skillnad i förutsättningarna. På ena skolans 

fritidshem finns det endast fyra läsplattor för en avdelning med ca nittio barn. Den andra skolan 

är det två elever per läsplatta. Hur kommunerna väljer att satsa på digitala verktyg i 

fritidshemmet gör att vissa elever i vårt avlånga land har tillgång till detta mer än andra. I vissa 

fall, som vårt, är det till och med i samma stad som det är en stor skillnad i tillgång av digitala 

verktyg. Det har lett oss till att undersöka frågan, är fritidshemmens utbildning med digitala 

verktyg likvärdig? I skollagen §9 står det skrivet att fritidshemmen ska vara likvärdiga och att 

det inte ska spela någon roll var man går på fritids (Riksdagen 2010, kap 1). Är det verkligen 

på det sättet? Enligt skolverket innebär inte en likvärdig utbildning att skolans resurser är 
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fördelade lika eller att undervisningen är utformad på ett och samma sätt överallt. Med tanke 

på elevernas olika förutsättningar och behov är det inte möjligt att utforma undervisningen lika 

för alla (Skolverket 2019, s. 6). Däremot ska eleverna “kunna orientera sig och agera i en 

komplex verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb 

förändringstakt“ (Skolverket 2019, s. 7). Fritidshemmen ska ge möjlighet till detta lärande. Vad 

innebär begreppet möjlighet? Och har lärarna möjlighet att ge eleverna denna möjlighet? Som 

vi tidigare nämnde ser vi en skillnad på våra två arbetsplatser och detta får oss att ifrågasätta 

hur likvärdig möjligheten att lära sig är på fritidshemmen. Personalen behöver även ha en god 

digital kompetens för att kunna undervisa med hjälp av digitala verktyg.  

 

Digital kompetens innebär att man på ett säkert, kritiskt och ansvarsfullt sätt aktivt använder 

digital teknik för inlärning, arbete och deltagande i samhällslivet. I denna kompetens ingår 

informations- och datorkunskap, kommunikation och samarbete, mediekompetens, skapande av 

digitalt innehåll (inklusive programmering), säkerhet (inklusive digitalt välbefinnande och 

kompetens när det gäller cybersäkerhet), frågor rörande immaterialrätt, problemlösning och 

kritiskt tänkande (Europeiska kommissionen 2018, s. C189/9). 

 

Enligt Skollagen ska fritidshemmen erbjuda en meningsfull fritid, rekreation och stimulera 

elevernas utveckling samt lärande (Riksdagen 2010, kap 14 §2). I de Allmänna råden för 

fritidshem skriver Skolverket att det är fritidshemmets uppgift att inventera elevernas behov 

och intressen. Det är sedan upp till pedagogerna att ge eleverna möjlighet till nya och fördjupade 

kunskaper och det gäller även de digitala verktygen. Det är också viktigt att det finns en 

progression i undervisningen (Skolverket 2014, s. 36).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka elevernas möjlighet till likvärdig digital undervisning i 

fritidshemmet. Detta kommer göras genom att utgå från målen kring de digitala verktygen i 

läroplanen. Ger fritidshemmet eleverna möjlighet att använda digitala verktyg och medier för 

kommunikation, för framställning av olika estetiska uttryck samt för att utforska företeelser och 

samband i natur, teknik och samhälle? (Skolverket 2019, s. 24). Samt har fritidshemslärare 

möjlighet att genomföra den digitala undervisning som finns i deras uppdrag? Utifrån dessa två 

analysfrågor söker vi svar på följande frågeställning: 
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• Har eleverna möjlighet att utveckla en digital förmåga i fritidshemmet och är den 

undervisningen likvärdig?  

2. Tidigare forskning 

 

Forskningen inom användandet av digitala verktyg i fritidshem är begränsad. Det finns en del 

forskning om IKT Informations- och kommunikationsteknik i skolan men det är sparsmakat av 

forskning i fritidshemmet vilket kan bero på att detta är ett ganska nytt fenomen i fritidshemmet. 

Informationssökningen är gjord i databaserna Google scholar, Söderscholar, ERIC. 

Sökresultaten är filtrerade på artiklar som är Peer Review och publicerade efter 2010 då vi inte 

vill riskera att informationen är för gammal. 

 

2.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Författare Metod  Teori Huvudresultat 

Klerfelt (2012) Observationer, 

intervjuer, utvärderingar, 

diskussioner, samtal, 

kartläggningar, 

videoinspelade samtal 

och dokumentation av 

barnens skapande 

verksamhet. 

Kulturhistorisk 

verksamhetsteori 

sociokulturella perspektiv 

och en dialogisk 

teoritradition. 

Sverige halkar efter på grund 

av bristande tillgång samt att 

lärare behöver ändra sitt 

förhållningsätt att undervisa 

med digitala verktyg. 

Parnes (2015) Projektet Skaepiedidh [!] 

 

   

 Vikten av att ta in digitala 

verktyg i lärarutbildningen för 

att bygga upp kompetensen hos 

lärare. 

Vannestål 

(2012) 

Enkät och intervjuer med 

engelskalärare, analys av 

reflektionsrapporter, 

analys av digitala 

läromedelskomponenter, 

enkät och intervjuer med 

en femteklass som 

provat olika IKT- 

former. 

Behavioristiska teorier, 

kognitiva/konstruktivistisk

a teorier och 

sociokulturella teorier.  

Menar att det finns vissa 

förutsättningar för att skolan 

ska kunna jobba med digitala 

verktyg. Såsom tillgång och 

kompetens. 

Porat, Blau & 

Barak 

(2017) 

Intervjuer med 280 

elever i högstadiet följt 

av praktiska uppgifter. 

Kognitiv teori. Hävdar att eleverna tror sig ha 

högre digital kompetens än vad 

de praktiskt har och skolan 

behöver arbeta med detta. 
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Olin-Scheller 

& Roos (2014) 

Intervjuer, enkäter och 

observationer av 31 

elever i årskurs 1–6 och 

tre lärare vid tjugoåtta 

tillfällen under ett år. 

Shiers (2001) modell av 

delaktighet främst punkt 

fyra och fem. 

4. barn involveras i 

beslutsfattande processer 

5. barn delar inflytande 

och ansvar över 

beslutsfattande. 

Elever i glesbygd halkar efter i 

digitaliseringen genom att 

skolan inte har tillräckligt med 

förutsättningar. 

Wernholm 

(2019) 

Intervjuer av nio barn 

via snöbollseffekten. 

Barnen fick välja 

intervjuplats. 

Sociokulturellt perspektiv 

på lärande via Wengers 

teorin, 

praktikgemenskaper. 

Menar att barn lever i den 

digitala världen. Delar in 

elever i kategorier efter varför 

de är uppkopplade. 

 

 

2.2 Vikten av digitalt lärande och kompetens 

Enligt Anna Klerfelt (2012), filosofie doktor i pedagogik och universitetslektor vid Göteborgs 

universitet och Peter Parnes (2015), professor vid Luleå tekniska universitet inom området 

distribuerande datorsystem halkar Sverige efter i utbildning av IT och IKT, vilket är 

oroväckande då mycket av vårt samhälle idag kretsar kring datorer och digitala verktyg. 

Artiklarna utkom med tre års mellanrum och i båda tas det upp att anledningen till Sveriges 

efterhalkning, i jämförelse med andra länder, är att det saknas en vision, både på politisk nivå 

samt inom skolan för pedagoger och rektorer. Det fungerar inte endast att tillhandahålla digitala 

verktyg, lärarna behöver lära sig att använda dem i undervisningen (Parnes 2015, s. 2).  

 

Ibland ger pedagoger uttryck för en bristande tilltro till den egna förmågan och frågan är om denna 

bristande tilltro också ibland uttrycks i krav på perfekt utrustning och överkrav på de egna 

kunskaperna. Hur perfekt ska utrustning vara och hur höga kunskaper ska pedagoger ha innan de 

tar sig för att använda informationsteknologi? Känner de krav på att kunna ”allt”? (Klerfelt 2012, 

s. 1). 

 

I citatet ovan trycker Klerfelt på att lärare behöver motiveras och stärkas i tron på sin egen 

förmåga att undervisa inom det digitala. Parnes däremot tar upp sexton åtgärder på 

kommunal samt nationell nivå som behöver genomföras för att kompetensen hos lärarna ska 

höjas. För vår studie fann vi två punkter extra intressanta att titta närmare på.  
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14. Lärarutbildningen bör ses över för att inkludera fler delar om digitalisering i skolan då det 

idag finns en stor risk för att nyexaminerade lärare kommer ut med mycket bristfälliga IKT -

kunskaper. Vilka färdigheter bör en nyexaminerad lärare ha?  

 

15. Det kommer att behövas väldigt mycket fortbildning av existerande lärare under de 

kommande åren och det är viktigt att universiteten och andra utbildningsaktörer har en plan för 

hur denna fortbildning bör säkerställas (Parnes 2015, s. 7). 

 

Med tanke på att detta skrevs 2015 uppkommer frågan om dessa åtgärder genomförts och i 

vilken utsträckning? I vår lärarutbildning, som sträckts sig mellan 2015–2019, har ett fokus 

på IKT funnits till viss del. Fortutbildning har genomförts de senaste åren för både 

ämneslärare och fritidshemslärare. Frågan är om det har varit givande och gett lärarna den 

kompetens de behövt för att utföra sitt uppdrag? 

 

Klerfelt (2012) tar även upp att lärares förhållningssätt kräver förändring. Det är alltså inte bara 

kompetensen som behövs, utan ett nytt sätt att se på sin undervisning. Via en studie kunde hon 

se positiva resultat när lärare och elever möttes för att med datorn som verktyg skapa berättelser. 

”Studierna visar att när människor utmanas att ta resurserna i sin hand sker förändringar i deras 

interaktionsmönster” (Klerfelt 2012, s. 1). Enligt Maria Estling Vanneståls (2012), filosofi 

doktor i engelsk lingvistik och språklärare, studie med språklärare och deras användning av 

digitala verktyg i undervisningen styrker detta. Lärarna själva ansåg att anledningen till att 

användningen var låg berodde på deras bristande kompetens samt rädsla och ovilja till digitala 

verktyg. Hon menar att grundläggande kunskaper hos läraren är en central faktor för att kunna 

använda digitala verktyg. Läraren ska inte vara beroende av elever som har en hög digital 

kompetens. Alla har rätt till en undervisning med rätt nivå av utmaning. Hon anser också att det 

behövs tid för lärare att gå på fortbildning och då även att utveckla sin egen digitala kompetens 

för att sedan kunna undervisa elever (Vannestål 2012, kap 4). 

 

Ytterligare en intressant artikel med relevans för vår studie rör elevernas egen syn på sin digitala 

kompetens. Erez Porat, doctor of philipsophy PhD. Educational/ instructional Technology, Ina 

Blau, PhD. Associate Professor of Educational Technology & CyberPsychology & Azy Barak, 

Professor of Emeritus of Psychology (2017) menar att elever tror sig ha högre digital kompetens 

än vad de i verkligheten har, vilket framgår av svaren i studien där 280 elever medverkade där 

de först fick uppskatta sin digitala kompetens genom att svara på olika frågor skriftligt och 
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sedan fick de utföra dessa uppgifter praktiskt. Studien visade däremot att barnens tilltro till sin 

egen digitala kompetens var högre än vad de lyckades med praktiskt. Resultatet i genomsnitt 

var mycket lägre i de olika digitala uppgifter de fick göra. Det var bara några få elever som 

hade koll på sin digitala kompetens. Barn idag sägs vara födda in i den digitala eran, att de har 

det i blodet då de under hela sitt liv haft digitala verktyg till hands. Forskarna hävdar att det är 

viktigt att inom skolan arbeta med att öka elevers digitala kompetens. Det kan minska gapet 

mellan deras självuppfattning av sin digitala kompetens och den faktiska kompetensen (Porat, 

Blau & Barak 2017, s. 23). Hur är läget idag? Har åtgärder gjorts för att framtidens generation 

ska implementeras i den digitala eran och har de varit tillräckliga, för både elever och lärare? 

Om inte, finns det en vision och är alla insatta i den?  

 

2.3 Likvärdigt för alla? 

 

Christina Olin-Scheller, filosofie doktor i litteraturvetenskap och professor i pedagogiskt arbete 

och Carin Roos, filosofie doktor i pedagogik (2014), tar upp i sin artikel Barn och barndom i 

nätskugga, om barns digitala delaktighet i deras digitala miljö. Forskarna har kartlagt barns 

digitala vanor i en glesbygdsskola både i och utanför skolan och menar att medierådets 

kartläggning inte riktigt stämmer in på de barn de har kartlagt. De vill genom sin forskning fylla 

kunskapsluckan och pekar på att det finns flera rapporter om att digitala verktyg har en stor 

utbredning i den svenska skolan medan de fann precis tvärtom i sin egen studie. På skolan de 

besökte tjugoåtta gånger under ett år och gjorde intervjuer med eleverna kom de fram till att de 

nästan aldrig använde digitala verktyg, vare sig på skolan eller på fritidshemmet. Detta berodde 

på att det endast fanns en stationär dator i klassrummet utan uppkopplat internet. I datorsalen 

är det lärarna som har koden till internet för att bli uppkopplade. Orsaken är att “de vill ha 

kontroll över elevernas användning av datorerna” (Olin-Scheller & Roos 2014, s. 42). 

Forskarna upptäckte att uppkopplingen till internet under dagen var obefintlig och under tiden 

de var på skolan kunde de inte se någon elev med en mobiltelefon. Knappt hälften av alla elever 

i åk 4–6 hade med sig sin mobiltelefon till skolan vilket visar att interaktion och kommunikation 

skötte de utan att vara uppkopplade, vilket vi å ena sidan anser är något positivt för deras sociala 

utveckling. Farhågorna med dessa slutsatser menar forskarna är att dessa elever befinner sig i 

nätskugga samt inte är delaktiga i den digitala världen. Detta kan göra att eleverna har svårt att 

så småningom få ett arbete och att bli en del av samhällsutvecklingen (Olin-Scheller & Roos 

2014, s. 37–50).  
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Samtidigt anser Marina Wernholm, doktorand i pedagogik (2019), att många barn i dagens 

samhälle lever i den digitala världen. I artikeln Childrens shared experiences of participating 

in digital communities har hon intervjuat nio barn. Hon kom fram till att barn idag är online på 

fritidshemmet av olika orsaker och delar upp dem i fyra kategorier: 

 

• Vänskapsdrivet deltagande: Det viktigaste är att vara en deltagare tillsammans med 

kompisar istället för det egna intressen. Det handlar också om att hänga med i vad som 

är ”inne” just nu. 

 

• Intressedrivet deltagande: Handlar om barnens egna intressen som ofta är 

specialiserade. Fokuset ligger på lärande som till exempel språk, förstå regler och 

identitet. 

 

• Kunskapsstyrt deltagande:  Handlar om att använda den kunskapen de redan har men 

också ta hjälp av andra för att öka på sin kunskap. De vet vem de ska vända sig till för 

att få hjälp med rätt kunskap. De har ett djupt engagemang.  

 

• Prestationsstyrt deltagande: Barnen bidrar till kulturen men de går också globalt. De 

använder sin kunskap i sina handlingar och genom deltagande har de möjlighet att få 

status, rykte och bli berömda. Men det krävs ekonomiska resurser (Wernholm 2019, 

kap. resultat). 

 

Indelningen utgår ifrån varför de är uppkopplade och vad de gör medan de är online. Men om 

det är som skolan Olin-Scheller och Roos (2014) nämner i sin forskning, hur kan det vara 

möjligt?  Om nu barnen bor i en kommun som inte väljer att satsa på digital utrustning har de 

inte samma möjlighet. Vilket gör att deras digitala kompetens hamnar efter andra. Är detta 

likvärdighet? Å andra sidan är förutsättningarna och urvalet så skilda att det är svårt att göra en 

rättvis jämförelse.  

 

3. Teoretisk bakgrund 

I denna del kommer vi att presentera det teoretiska perspektiv och de begrepp vi valt att använda 

för att bearbeta och analysera enkätresultaten. Den digitala undervisningen på fritidshemmet 

kräver mer än bara digitala verktyg för att vara likvärdig. Lärarna måste ha kompetens och 
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utrymme för att bedriva undervisningen. En undervisning som inte är obligatorisk för eleverna 

men som ska ge möjlighet till lärande. Det finns alltså flera faktorer som ska samspela för att 

ge en likvärdig utbildning. Vi har valt att utgå från ett läroplansteoretiskt perspektiv med 

fördjupning i begreppet likvärdighet och ramfaktortsteorin. Vi kommer även analysera och 

definiera begreppet möjlighet och vad det innebär för fritidshemmet utifrån läroplansteorin. Ett 

ramfaktorsteoretiskt perspektiv passar enligt vår bedömning bäst in i studien då den tar upp att 

undervisning handlar om flera variabler då det finns fler ramar att förhålla sig till som lärare 

(Dahllöf 1999, s. 5).  

 

3.1 Läroplansteori – Likvärdighet 

Skollagen slår fast att ”Alla barn och ungdomar skall oberoende av kön, geografisk hemvist 

samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig var 

helst den anordnas i landet” (Riksdagen 2010 kap 1, 8§). Lundgren (1999) menar att begreppet 

likvärdighet har funnits i utbildningspolitiken under lång tid. Det har gått ifrån att betyda att 

alla har rätt till en utbildning, där skolformen är upprättad efter statens behov av arbetskraft och 

att ge alla medborgare viktiga grundkunskaper, till att den moderna skolan ska skapa 

förutsättningar för eleverna att bli demokratiska medborgare och få kunskaper som är 

tillräckliga för att få ett arbete (Lundgren 1999, s. 32). Begreppet likvärdighet har gått från att 

gälla den stora massan till att den är mer individualiserad i dagens skola. Vilket också påverkar 

de ramar lärare har att arbeta efter i klassrummet. Under 1960, 1970 och 1980-talet betydde 

begreppet likvärdighet jämlikhet och enhetlighet. Detta ändrades succesivt under senare delen 

av 1980-talet till att betyda valfrihet och föräldrarätt men också profilering. Under den första 

delen av 2000-talet ändrade begreppet inriktning igen och är numera kopplat till måluppfyllelse 

och betygsättning (Englund & Quennerstedt 2008, s. 8).  

På skolverkets forskningssida kommer det fram endast en artikel i sökningen på orden 

fritidshem och likvärdighet. I denna tar Lars Lindblom (2019) upp att det finns olika sätt att se 

på begreppet likvärdighet utifrån ”…jämlikhetsprinciper: strikt jämlikhet, tillräcklighet, 

prioritarianism och turjämlikhet” (Lindblom 2019, s. 1). Strikt jämlikhet menas att alla får exakt 

samma i skolan av det som är värdefullt. Tillräcklighet betyder att alla når upp till en viss gräns 

oberoende av om någon får mer eller mindre. De som förespråkar prioritarianism menar att de 

som har det sämst ska ha det så bra som möjligt medan turjämlikhet betyder att om en elev 

verkligen jobbar hårt och får bättre resultat så är det jämlikt. Det är upp till varje skolledare att 
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fundera på vilken inriktning de vill ha på sin skola. Det man vet är att det finns både för och 

nackdelar med alla fyra olika synsätten och varje synsätt erbjuder olika lösningar (Ibid). I 

dagens läge är det kommunen som har ansvar för skolan och det är upp till varje kommun att 

tolka begreppet likvärdighet vilket gör att vissa sätter en politiskideologisk syn på begreppet 

likvärdighet. Detta görs i den konkurrens som finns inom skolan idag (Quennerstedt 2008, s. 

42).  

I denna studie använder vi oss utav begreppet likvärdighet som måluppfyllelse samt att målen 

kan uppnås på olika sätt. ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas 

på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet” (Skolverket 2019, s. 

6).  

 

3.2 Begreppet möjlighet 
  

Inom läroplansteorin finns det en gren där man analyserar och fördjupar sig i formuleringar 

samt begrepp. Vi har valt att analysera begreppet möjlighet för att definiera det utifrån 

kopplingen till målen för digitala verktyg.  

 

Begreppet nämns 172 gånger i läroplanen och 70 gånger i de allmänna råden. Trots det finner 

vi det svårt att hitta material där skolverket beskriver vad ordet möjlighet betyder eller hur det 

ska tolkas. Det finns inget förtydligande för vad det innebär, vilket gör att målen för digitala 

verktyg kan bli aningen otydliga. Vi ifrågasätter om skolverket verkligen tänkt till hur 

fritidshemmet ska genomföra målen kring de digitala verktygen. Det står i 

kommentarmaterialet till läroplanens fjärde del, ”att få möjlighet att utveckla goda 

kamratrelationer i fritidshemmet handlar mycket om att få öva på att skapa relationer i de många 

situationer och gruppkonstellationer som uppkommer under en dag i fritidshemmet” 

(Skolverket 2016, s. 12). Utifrån detta kan skolverkets definition av möjlighet vara att ge 

tillfälle för att öva. Möjlighet är nämligen synonymt med tillfälle (NE 2019). En närmare titt på 

ordet öva ger oss även en tydligare definition av begreppet möjlighet. NE definierar begreppet 

öva som att ”metodiskt försöka förbättra sin färdighet i (ngt) genom särskilt anpassade 

(upprepade) aktiviteter” (NE 2019). Definitionen av möjlighet, kopplat till målen för digitala 

verktyg, kan vara att elever ska få flera tillfällen att öva sig i användandet av digitala verktyg 

på fritidshemmet för att utveckla sin förmåga. Detta stämmer bra överens med allmänna råden 
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för fritidshemmet som tar upp att ”I verksamheten ska eleverna få möjligheter att pröva, 

utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter” (Skolverket 2014, s. 11).   

 

Didaktiskt när det gäller möjlighet, att ge eleverna tillfället att öva, så väljer vi att även här 

vända oss till de allmänna råden som säger att ”I fritidshemmet finns det många möjligheter för 

lärandet att ske både formellt, informellt och situationsstyrt. En utgångspunkt kan vara att 

lärande sker ständigt och inte enbart i arrangerade inlärningssituationer. För personalen handlar 

det om att uppmärksamma och ta tillvara elevernas intresse och att skapa situationer i vardagen 

där eleverna kan utmanas i sitt lärande” (Ibid, s. 14). I vår studie definieras därför begreppet 

möjlighet för elever som tillfällen att öva formellt och informellt samt för fritidshemsläraren att 

ge eleverna tillfälle att öva formellt och informellt.  

Begreppen likvärdighet och möjlighet är otydliga och alla tolkar dessa på olika sätt vilket gör 

att de är svåra att definiera. Sammanfattningsvis är likvärdighet för oss att uppnå de mål som 

står skrivna i styrdokumenten. Möjlighet är som ovan, att få och ge tillfälle att öva. Hur dessa 

mäts är också svår definierat. Vi anser att de kan bland annat mätas av personalens, elevers och 

rektorers upplevelser av verksamheten. I denna studie är det fritidshemspersonalens upplevelse 

om målen har uppnåtts samt om möjligheten har getts som är vår måttstock.  

 

3.3 Ett ramfaktorsteoretiskt perspektiv 

Det hela började på 1950 – talet när man inom utbildningspolitiken pratade om att införa en 

enhetlig skola för att få upp kunskapsstandarden hos befolkningen. Frågan var om 

kunskapsstandarden skulle bli högre om man hade en sammanhållen skola där elever från hela 

samhället skulle samsas i samma skola. Dåtidens skolor i Stockholm var uppdelade då den norra 

delen hade folkskola och realskola medan den södra delen hade en mer sammanhållen skola, 

vilket gjorde att man beslutade att prova (Lundgren 1984, s. 69). 

Stockholmsundersökningen genomfördes 1962 där man tittade på om elevgrupperingen 

påverkade kunskaperna men även kunskapseffekterna av en sammanslagen skola. Man 

jämförde resultat från folkskola och realskola (Gustafsson 1994, s. 13). Urban Dahlöf (1999) 

började att analysera materialet från Stockholmsundersökningen några år efter att den var klar. 

Det han upptäckte var att resultaten inte sa något om vilken typ av undervisning som hade förts 

i klassrummen. Det fanns heller ingenting, eller väldigt lite, beskrivet om hur eleverna jobbat 

eller hur det hade gått för dem på prov. Han menade att för att få ett pålitligt resultat behöver 

detta vara med i beräkningarna (Imsen, 1999. s. 37–38). Han påvisade att det är ramarna som 
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formar undervisningen i skolan, ”…ramarna möjliggjorde eller omöjliggjorde olika 

undervisningsprocesser” (Lundgren 1999, s. 33). Dahllöf (1999) hävdade även att det fanns fler 

variabler förutom elevgrupp och kunskapsresultat. Det fanns fler ramar att förhålla sig till för 

att få till en bra undervisning i skolan (Dahllöf 1999, s. 5). Han började då att skriva ner en teori 

som sedan kallades för ramfaktorteorin och ändrade tankesättet när det gäller undervisningen. 

Han träffade Ulf P. Lundgren då han var handledare åt honom när Ulf skrev sin 

licentiatavhandling där han använde sig av denna teori (Lundgren 1999 s. 31). Urban Dahllöfs 

och Ulf P. Lundgrens arbeten publicerades mellan 1967–1977. Ramfaktorteorins centrala 

böcker är Dahllöfs 1967 och 1971 samt Lundgrens 1972 och 1977. Under denna tid kom de att 

använda ramfaktorteorin som grund i deras arbete (Broady 1999, s. 2). 

Ramfaktorteorin handlar i grund och botten om vad som påverkar en lärares undervisning och 

då främst det som en lärare inte har inflytande över som lagar, regler, styrdokument, lokaler, 

ekonomi, verktyg i undervisningen, kompetens och så vidare. Ramfaktorteorin ingår som ett 

viktigt begrepp inom kunskapsfältet läroplansteorier som används som hjälp för att förklara och 

förstå processen som utbildning och uppfostran går igenom. Ramfaktorer kallas det som 

påverkar undervisningen, vilka antingen gynnar eller förhindrar undervisningen på olika sätt. 

Enligt Imsen (1999) ska ramfaktorteorin hjälpa till att systematisera de olika faktorerna och 

visa hur de samspelar och även när det bildar mönster. Teorin består av fem olika ramar men 

gränserna är ganska flytande emellan och en sak kan innefattas i flera ramar. Undervisningen 

är också beroende på hur läraren interagerar med de olika ramfaktorerna. Båda dessa påverkar 

undervisningen i fritidshemmet. Det är vissa ramfaktorer som läraren har möjlighet att påverka 

medan andra inte. Detta kan både gynna och hämma lärarens undervisning. Ledningen på 

skolan kan även välja ramfaktor att prioritera och lägga resurser på, vilket på samma sätt 

påverkar lärarens undervisning (Imsen 1999, s. 309). 

De fem ramarna är: 

• Det pedagogiska ramsystemet: De lagar och förordningar som styr undervisningen, till 

exempel Skollagen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Det 

gäller även de skyldigheter som lärare har gentemot dessa. Det är upp till läraren att 

tolka dessa lagar och förordningar vilket gör att det inte alltid är ramarna som 

verkställer.  
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• Administrativa ramar: Det som styr hur skolans ledning organiseras, såsom arbetslagen 

på skolan arbetar, vilka regler finns vid bedömning, arbetstid, storlek på elevgruppen, 

lönevillkor.  

• Resursrelaterade ramar: Det är de ramar som involverar ekonomi och materiella 

resurser, som vad som ska köpas in men också hur mycket material som fritidshemmet 

får beställa. Det kan även handla om tiden då många lärare i fritidshemmet känner att 

man inte hinner med alla då tiden är knapp.  

• Organisationsrelaterade ramar: Det handlar om de sociala förhållandena på skolan, det 

är rektorerna som skapar ramar som påverkar läraren. Det kan vara ett temaarbete som 

de bestämmer att hela skolan ska jobba med. Det kan också vara saker som bestäms på 

möten.  

• Ramar med anknytning till elevernas och deras kulturella bakgrund: Det är elevernas 

motivation, förutsättningar och samarbetet mellan skolan och hemmet. 

 (Imsen 1999, s. 308) 

 

4. Metod  

I vår frågeställning gällande elevernas möjlighet till lärande ville vi ha ett representativt svar. 

Vi ville skapa oss en helhetsbild av hur det ligger till med den digitala undervisningen på 

fritidshemmen i Sverige, inte bara i en stad eller ett fritidshem. Därför valde vi en kvantitativ 

metod framför en kvalitativ metod. En kvalitativ metod lägger mer betoning på att förstå en 

företeelse och sätta sig in i en situation genom att känna hur det är och hur det uppfattas 

(Thomassen 2015, s. 118–119), vilket gör att den kvantitativa metoden passar bättre för vår 

studie. Den metoden ger oss möjlighet till mätbara svar som hjälper oss skapa en generell bild 

av fritidshemmets digitala undervisning. Urvalet i en kvantitativ metod är även representativt 

och möjliggör generaliseringen (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, s. 118).  

 

4.1 Urval 

 

En representativ bild av fritidshemmen kan inte fås fram endast genom att skicka enkäter till 

Stockholms kommunala skolor. Den tanken fick vi i början när vi diskuterade och planerade 

vår uppsats. Vi valde därför att skicka enkäten till skolor runtom i landet. Enkäten skulle även 

ge oss flest svar på minst tid och lägst kostnad. Hade tiden funnits skulle det varit intressant att 
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Svealand
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Antal svar från södra, mellersta och norra Sverige i procent

åka runt i landet och även se fritidshemmen för att få mer material till vår studie och på så vis 

en högre reliabilitet. Det åtagandet lämnar vi dock till framtiden. Urvalet till våra enkäter utgick 

först från vår valda population, fritidshemslärare, då det är dessas ”verklighet till vilken 

resultaten skall generaliseras” (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, s. 89). Därefter valdes 

kommunala skolor från norra, mellersta och södra Sverige som population. Enkäterna och 

samtyckesbrevet skickades ut via mejl till utvalda kommuner och skolor i samtliga landskap 

samt till olika grupper på Facebook med koppling till fritidslärare. För att veta var ifrån vi fått 

svar valde vi att i enkäten ha en fråga gällande vilket landskap deras skola tillhörde. Valet av 

landskap baserades på det faktum att vi ville ha en så bred bild som möjligt och samtidigt hålla 

insamlat material på en hanterbar nivå. Vi valde inte utifrån socioekonomiska förutsättningar 

eller glesbygd och stad eftersom detta fann vi inte var av intresse eller relevans för vår 

forskning. Utifrån denna uppgift kunde vi under insamlingsprocessen se vilka landskap vi fått 

mest respektive minst svar ifrån. I åtanke har vi haft att urvalet ska vara tillräckligt stort så det 

blir slumpmässigt samt att resultaten blir representativa för vår population (Ibid, s. 90; Patel & 

Davidson 2011, s. 56). Därför valde vi att skicka ut fler mejl till kommunerna och skolorna i 

landskap med färre svar för att urvalet skulle bli mer representativt för vår studie. Insamling av 

material via enkät har valts då detta är ett ”… enklare, billigare och mindre tidskrävande sätt 

att samla in material på än intervjun” (Ejvegård 2009, s.55). När det är en stor population, tiden 

som redan nämnts är begränsad samt valet av en kvantitativ metod framstod enkät som det 

självklara valet. Vi hoppades på ett utfall av cirka tjugo svar från norra, mellersta och södra 

Sverige. Totalt från utskick och facebook fick vi in nittio svar. Från södra och mellersta var det 

fler svar är beräknat. Däremot under tio svar från norra. I diagrammet nedan visas detta i 

procent. 
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4.2 Utformning 

 

Vi utformade både frågorna och svarsalternativen tillsammans. Till varje fråga där det var 

relevant fanns möjlighet att kommentera. Evelina förde in allt i ett enkätprogram och Ingegerd 

skrev samtyckesbrevet som innehöll all information deltagarna behövde för att kunna göra 

enkäten. Den utformades för att vara informativ samt motiverande för att minska bortfall (se 

bilaga 2). En enkät är svår att på förhand veta om den är tillförlitlig och därför la vi bra med tid 

på att utforma vår enligt riktlinjer som Patel och Davidson (2011) ger. Bland annat genom att 

säkerställa att det inte går att missuppfatta frågornas formulering (ibid, s. 105). Detta gjordes 

genom att en mindre grupp bestående av kollegor, kurskamrater samt vår handledare fick prova 

enkäten. Utifrån det gjordes ändringar, bland annat la vi till frågan om ålder och 

arbetserfarenhet. Vi ändrade även frågan från vilken landsdel de arbetade i till vilket landskap.  

Därefter skrev vi ut både summering av enkätsvaren samt individuella svar och satte oss ner för 

att analysera materialet.   

 

4.3 Bortfall  

 

Vi har uppmärksammat två sätt att se på enkätens bortfall. Det ena är bortfallet utifrån de som 

har öppnat enkäten. Totala antalet enkäter är då 135 och av dessa är 94 fullständigt besvarade 

och inskickade vilket gör att svarsfrekvensen är 70%. Av de 41 enkäter som inte lämnades in 

var det fyra enkäter där alla frågorna var besvarade. På grund av att de inte var inskickade har 

vi valt att inte räkna med dem eftersom samtyckeskravet inte är uppfyllt. Objektsbortfallet är 

fem enkäter då bara datum och tid är registrerat och inga frågor är besvarade. Det partiella 

bortfallet, när vissa frågor är besvarade, motsvarar i vår studie 32 enkäter. Detta bortfall är 

beräknat på de som har varit inne på vår enkätlänk.  

 

Ser vi däremot på det totala bortfallet, det vill säga kommuner, skolor, sociala medier som vi 

nådde ut till, blir bortfallet svårare att beräkna. Vi vet inte hur många respondenter vi egentligen 

har vilket gör att vi inte kan räkna ut hur stor urvalsgruppen är och då kan vi inte beräkna hur 

stort bortfallet egentligen är. Valet av webbenkät gör att vi inte har kontroll över hur många 

som har läst den samt hur många som har haft möjlighet att svara. Det är till exempel en 

problematik i de fall vi via mejl skickat länken till rektorer, vi har fått förlita oss på att de skickat 

vidare länken till dess anställda. Om inte resulterade det i att bortfallet blev all fritidspersonal 

på den skolan. Problematiken med detta är att de respondenter vi inte nått eventuellt har tankar 

och åsikter som skiljer sig från övriga respondenter (Bryman 2018, s. 290).  
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4.4 Metod för analys 

 

Det material vi har samlat in genom enkäter skrev vi ut och sorterade först i de tre landsdelarna 

där vi fick en tydligare översikt över deltagandet, därefter sorterade vi svaren i olika 

uppdelningar för att hitta mönster samt se vilka frågor som gav oss svaren. Vi analyserade sedan 

landsdel för landsdel och använde oss av de diagram vi fick via webbsidan som vi publicerade 

enkäten på. Den insamlade datan analyserades också utifrån begreppen likvärdighet och 

möjlighet samt det ramfaktorsteoretiska perspektivet. Under vår analysfas kom vi fram till att 

vissa av våra enkätfrågor gav oss svar på de analysfrågor vi ställt och på vår frågeställning. Den 

första analysfrågan använde vi oss utav fråga tio och tolv ur enkäten. Till vår andra analysfråga 

använde vi fråga fyra och åtta ur enkäten. Resultaten från analysfrågorna samt fråga elva 

användes för att svara på vår frågeställning.  

 

4.5 Validitet 

 

Att uppnå validitet betyder att vår enkät verkligen mäter det vi tänkte att den skulle göra med 

andra ord att våra frågor som ställts har gett svar på undersökningen. Giltigheten hos mätningen 

är det centrala (Ejvegård 2009, s. 80). Vi anser att vår enkät har uppnått förhållandevis hög 

validitet. Däremot kan vi se bristande validitet i en av de frågor vi ställde då svaren inte var 

riktigt uttömmande som vi önskat. Vi frågade endast om i vilka områden i läroplanen de 

arbetade med och tog hjälp av digitala verktyg. Vi vet inte hur eller vad de gjorde när de 

arbetade med dessa områden. Detta hade vi kunnat få reda på om vi hade formulerat en fråga 

som gett oss en bättre vetskap om hur de jobbade med de olika områdena i läroplanen eller om 

vi bett om att ta del av pedagogiska planeringar. Vid varje fråga hade respondenten möjlighet 

att skriva egna kommentarer vilket också ökar validiteten då de kan svara på sitt eget sätt. Det 

gör att vi har fått flera nyanser av svar av respondenterna.  

 

I denna studie använder vi begreppet möjlighet vars definition framgår i begreppsdelen. 

Däremot när det nämns i enkätfrågorna elva och tolv är det kanske inte uppenbart för 

respondenterna vad som åsyftats. Därmed vet vi inte hur de har tolkat begreppet och frågorna 

(se bilaga 1), vilket gör att begreppsvaliditeten kan vara påverkad och hade kunnat undvikas 

genom att ge en skriftlig förklaring i samband med enkätfrågorna.  
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4.6 Reliabilitet 

 

När mätningarna i en undersökning är utförda på rätt sätt har resultatet hög reliabilitet 

(tillförlitlighet). Det gör att andra som vill undersöka samma sak kan göra det genom att 

använda samma metod och komma fram till samma resultat. Vi ifrågasätter vår enkäts 

reliabilitet då södra Sverige har ett lägre respondentantal i jämförelse med befolkningsmängden 

(SCB 2018). Å andra sidan ser vi ett samband mellan våra resultat kring områdena i läroplanen, 

rörande de digitala verktygen, är snarlik resultatet från Skolinspektionens rapport från 2018. 

Där framgick det att ”…fritidshemmen, inom vissa områden, behöver utveckla undervisningen 

för att höja kvaliteten. Dessa områden omfattar båda kunskapsområdena språk och 

kommunikation samt natur och samhälle” (Skolinspektionen 2018 s. 5). I bilaga tre kan man se 

att digitala verktyg används i mindre utsträckning i områdena kommunikation, natur och 

samhälle i både södra, mellersta och norra Sverige. Detta menar vi höjer enkätens reliabilitet. 

Respondenterna har haft möjlighet att tillägga/kommentera enkätfrågorna och sina svar. Inga 

skriftliga svar har visat på att frågorna inte har förståtts samt inga frågor har ställts kring dessa 

och svarsalternativen. Detta tror vi påvisar att enkätfrågorna är välformulerade och har en tydlig 

förbindelse med svarsalternativen. Vilket anses gynnsamt för resultatets reliabilitet.  

 

4.7 Etiska överväganden 

 

De pedagoger som valt att delta i denna studie fick, tillsammans med länken till enkäten, 

information om deras rättigheter som respondenter. Genom att delta i enkäten har de godkänt 

och gett sitt samtycke. Enbart författarna till denna studie vet deltagarnas svar, men alla svar är 

anonyma och går inte att spåra till person endast till landskap. Deltagare får om de önskar även 

möjlighet att läsa texten innan den publiceras. 

 

5. Resultat 

 

Här nedan presenteras resultaten av vår enkät i diagram samt med tillhörande kommentarer som 

är relevanta för vår analys. Vi börjar med att redovisa enkätsvaren och diskutera utifrån våra 

analysfrågor för att sedan gå vidare till vår forskningsfråga. Vi kommer även koppla våra 

resultat till ramfaktorsteorin samt läroplansteorin där fokus är på begreppen likvärdighet och 

möjlighet.  
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5.1 Analysfråga kring fritidshemmens mål  

 

Ger fritidshemmet eleverna möjlighet att använda digitala verktyg och medier för 

kommunikation, för framställning av olika estetiska uttryck samt för att utforska företeelser och 

samband i natur, teknik och samhälle? 

 

För att svara på denna analysfråga har vi valt att titta på resultatet utifrån enkätfråga tio, där de 

kunde välja flera arbetsområden från läroplanen, samt fråga tolv, en ja och nej fråga med frisvar. 

Resultatet på fråga tio visar att de arbetsområden i läroplanen som fritidshemsverksamheten 

mest arbetar med kopplat till digitala verktyg är estetiska uttryck, kommunikation och utforska 

teknik. Dessa tre ligger alla över 20% medan utforska samhället samt utforska natur ligger på 

12% vardera. Utifrån en sortering av svaren på denna fråga i indelningen södra, mellersta och 

norra Sverige (se bilaga 3) kan vi se att norra Sverige inte alls arbetar med områdena samhället 

och natur, enligt enkätsvaren. Ett annat fritidshem svarade att de arbetade med alla delar av 

läroplanen men att ”Vi berör alla delarna men till stor del i uppsökande information”. Vi är 

kritiska till att de centrala innehållet kan tolkas så brett att informationssökande kan ses som ett 

fullständigt lärande av digitala verktyg utifrån läroplanen. Det är en liten del av vad digitala 

verktyg kan användas till. Se bilaga fyra för diagram på aktiviteter med digitala verktyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Går vi över till att titta på svaren i fråga tolv ser vi att över hälften av fritidshemlärarna anser 

att eleverna inte får möjlighet att lära sig om digitala verktyg i verksamheten på fritidshemmet. 

De faktorer som mest påverkar detta ser vi i kommentarerna är elevernas eget intresse och 

motivation, barngruppens storlek, brist på digitala verktyg samt lärarbrist. ”Alltså, vi har 

kompetens bland personalen! Och vi har de digitala verktygen som krävs på skolan! Men vi har 

för stor barngrupp och för lite personal för att kunna jobba mer med digitala verktyg då man 

ofta måste ha en liten grupp elever för att kunna hjälpa dem” (anonym lärare). 

Estetiska uttryck

29%

Utforska natur

12%Utforska teknik

24%

Utforska samhället 

12%

Kommunikation

23%

Fråga 10: Vilka centrala innehåll i läroplanen arbetar ni med, med hjälp av digitala 
verktyg? 
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Fråga 12: Anser du, som fritidshemslärare, att du har möjlighet att lära eleverna 
använda digitala vekrtyg utifrån det centrala innehållet?

 

Samtidigt anser nära hälften av fritidshemslärarna att de har den möjligheten vilket visar på en 

delad mening angående elevernas möjlighet att använda digitala verktyg kopplat till läroplanens 

centrala innehåll. Möjligheten påverkas av tidigare nämnda faktorer såsom barngruppens 

storlek och lärarbrist vilket även kallas för det administrativa ramarna. Faktorerna försvårar 

även för fritidshemslärarna att följa det centrala innehållet vilket är en pedagogisk ramfaktor, 

då vi ser att cirka hälften av fritidshemmets personal har svårt att förhålla sig till ramarna. En 

annan ram vi ser att fritidshemslärarna behöver förhålla sig till är ramarna med anknytning till 

elevernas och deras kulturella bakgrund, då det handlar om elevernas intresse och motivation i 

lärandet med digitala verktyg. Detta framkom i kommentarerna till fråga tolv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Analysfråga kring fritidshemslärarens uppdrag 

 

Har fritidshemslärare möjlighet att genomföra den digitala undervisning som finns i deras 

uppdrag?  
 

För att svara på denna forskningsfråga har vi valt att analysera resultatet utifrån fråga fyra, åtta 

och nio från enkäten där de kunde välja flera alternativ samt ge frisvar. De frisvar med endast 

en eller två respondentsvar sammansattes till övrigt på grund av det låga antalet. 

Respondenterna fick frågan kring vad för digitala verktyg som de har tillgång till och använder 

i verksamheten. Utöver de sex alternativ vi hade i frågan så tillkom ett antal andra verktyg. 

Nedan i diagrammet syns dessa i staplarna smartboard och övrigt. De övriga verktygen var: 

makey makey, microbit 3D skrivare, digitala förstoringsglas, greenscreen, samt interaktiv 

skrivtavla. 
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Fråga 4: Vilka typer av digitala verktyg arbetar ni med?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet från vår enkät visar på att det finns ett brett utbud av digitala verktyg däremot är 

läsplattor, datorer, olika robotar och liknande det som används mest. Samtidigt är det flera 

fritidshemslärare som hävdar att antalet digitala verktyg är mycket lågt. I kommentarerna till 

frågan skriver de till exempel: ”Vi har en Ipad till 70 elever. Mycket sker via personaldatorer 

och privata mobiler”, ”Vi har en Ipad på 50 elever”. En skola från Småland gav oss ett svar som 

är oroväckande, ”Har precis fått wifi, ingen tillgång till annan digital utrustning”. Med tanke på 

att informationsteknik redan stod med i Lpo94 (1994) med uppdateringar till och med 2006 har 

skolor haft lång tid på sig att tillgodose elevernas tillgång till digitala verktyg. Det vi ser är att 

majoriteten har digitala verktyg men att tidigare nämnda faktorer; elevernas eget intresse och 

motivation, barngruppens storlek, brist på digitala verktyg samt lärarbrist, hindrar lärarnas 

möjlighet att genomföra sitt uppdrag. ”Mjukvaran är sällan anpassad till verksamheten, 

alternativ framtagen och konstruerad helt utan samarbete med fritidspersonal. Det gör den illa 

omtyckt och detta nonchaleras” (anonym lärare). 

 

Skolinspektionen (2018) skriver att både rektorer och personal hävdar att ”…undervisningen 

behöver utvecklas när det gäller hur de digitala verktygen ska användas och att personalens 

kunskaper behöver förbättras inom området” (Skolinspektionen 2018, s. 13). Det vi kan se i vår 

enkät är att flera respondenter även säger att kunskaperna om hur de ska arbeta med digitala 

verktyg behöver höjas genom kompetensutveckling. De svarade på frågan kring vad för 

kompetensutveckling arbetslaget fått och om de ansåg kompetensutvecklingen som tillräcklig.  
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Resultatet visar att det mesta av fritidshemslärarnas kompensutveckling sker kollegialt men 

även studiedagar med workshops och interna föreläsningar förekommer. En liten andel (3%) 

anser att de inte fått någon kompetensutveckling alls. Mer än hälften anser att den inte är 

tillräcklig. Bland annat anser de att intresset samt tid för att fördjupa kompetensen inte finns. 

Det framkommer även att en del får kompetensutveckling för att sedan delge kollegiet. ”Endast 

2–3 av totalt 14 som arbetar på fritidshemmet har fått möjlighet att ta del av 

kurser/workshops/studiedagar” (anonym lärare). Bara en fjärdedel anser att den är tillräcklig.   

 

Detta grundar sig i de resursrelaterade ramarna inom fritidshemmet då det handlar om vilka 

resurser grundlärare i fritidshemmet har att tillgå. Utifrån detta resultat kan vi se att majoriteten 

av fritidshemslärarna inte har möjlighet att genomföra den digitala undervisningen. Resurserna 

digitala verktyg samt kompetensen brister på så vis att de digitala verktygen inte kan användas 

på grund av tidigare nämnda faktorer och kompetensen är otillräcklig. Kan hända har 

fritidshemsläraren möjlighet i den mening som vi tidigare benämnt begreppet. Vi ifrågasätter 

däremot hur likvärdigt det blir om personal kan ha otillräcklig kompetens på en skola och en 

välutvecklad kompetens på en annan, när det gäller digitala verktyg.  
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Fråga 8: Vad för kompetensutveckling har ni i arbetsgruppen fått när det handlar om 

att arbeta med digitala verktyg? 
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Fråga 9: Upplever du din kompetensutveckling som tillräcklig? 
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5.3 Forskningsfråga kring elevernas möjlighet och likvärdighet  

 

Har eleverna möjlighet att utveckla en digital förmåga i fritidshemmet och är den 

undervisningen likvärdig?  

 

För att svara på denna forskningsfråga kommer vi upprepa tidigare resultat samt analysera 

resultatet från fråga elva där fritidshemslärarna svarade på om alla elever har möjlighet att lära 

sig om digitala verktyg. De kunde välja flera alternativ samt ge frisvar.  

 
 

Utifrån analysfrågorna ser vi att det finns en delad mening om eleverna har möjlighet att 

använda digitala verktyg. Utifrån frågan om det centrala innehållet kan vi anta att de har 

möjlighet till att utvecklas inom varje del (dock inte i Norrland). Däremot när ser vi på lärarnas 

egen uppfattning visar det sig att fritidshemslärarna inte är enade kring detta. Går vi vidare och 

ser på resurserna digitala verktyg och kompetens förstärks intrycket av att möjligheten inte 

finns. Tid och kompetens för att använda sig av de existerande digitala verktygen brister i sådan 

grad att fritidshemslärarna anser det svårt att arbeta med digitala verktyg utifrån de centrala 

innehållet. 

 

När det gäller fråga elva och möjligheten att lära eleverna om digitala verktyg ser vi att 

fritidshemslärarna svarar väldigt delat igen. En större del anser att de inte har möjlighet medan 

en nästan lika stor del anser att de har den möjligheten. Ett fåtal uttrycker en delad mening, 

bland annat tas även här planeringens genomförande upp som en påverkande organisatorisk 

faktor. Vårt resultat visar på att det råder en splittrad bild om elevernas möjlighet, då majoriteten 

av fritidshemslärarna inte har möjlighet att genomföra den digitala undervisningen eftersom 

resurserna brister. 
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Fråga 11: Anser du att alla elever får möjlighet att lära sig om digitala verktyg ? 
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Likvärdighet definierar vi som måluppfyllelse samt att målen kan uppnås på olika sätt. 

Resultaten visar på att den digitala undervisningen på fritidshemmet inte är likvärdig på grund 

av att de centrala innehållet, fritidshemmens mål, inte uppnås. Vi anser inte att det beror på att 

ramar saknas, snarare att de måste hänga ihop som ett pussel. Ramarna är som var sin pusselbit. 

Enligt resultatet är det de pedagogiska, administrativa och resursrelaterade ramarna som 

återkommer som trasiga pusselbitar. Med det menar vi att faktorerna i ramarna brister då alla 

ramar i ramfaktorsteorin behöver samspela för att fritidshemmet ska nå målen. 

 

 

5.4 Sammanfattning  

 

Resultatet på våra analysfrågor visar att majoriteten av fritidshemmen arbetar med digitala 

verktyg kopplat till de olika delarna i det centrala innehållet. Samtidigt visar resultatet att 

fritidshemslärarna har delade meningar angående elevernas möjlighet att lära sig använda 

digitala verktyg på fritidshemmet. Faktorer som påverkar är elevernas eget intresse och 

motivation, barngruppens storlek, lärarbrist samt brist på digitala verktyg. Enligt majoriteten 

har det någon typ av digitala verktyg men bristen av verktyg är regionvis och beror även på 

gruppens storlek och sammansättning. Läsplattor är det digitala verktyg majoriteten har tillgång 

till. Det är däremot en stor del som har tillgång till andra typer av digitala verktyg. En stor del 

av fritidshemslärarna upplever att kunskaperna om hur de ska arbeta med digitala verktyg 

behöver höjas genom kompetensutveckling. Mer än hälften anser att den inte är tillräcklig. De 

är inte nöjda med att större delen av deras kompetensutveckling sker kollegialt. Bara en 

fjärdedel anser att den är tillräcklig.   

 

Har eleverna möjlighet att utveckla en digital förmåga i fritidshemmet och är den 

undervisningen likvärdig? Analysfrågorna påvisar en delad mening om möjligheten men ett 

tydligt svar rörande likvärdigheten. Tid och kompetens för att använda sig av de existerande 

digitala verktygen brister i sådan grad att majoriteten av fritidshemslärarna anser det omöjligt 

att arbeta utifrån det centrala innehållet. Däremot anser hälften att eleverna har möjlighet att 

utveckla en digital förmåga. Resultaten visar på att den digitala undervisningen på 

fritidshemmet inte är likvärdig på grund av att de centrala innehållet, fritidshemmens mål, inte 

uppnås. Vi anser att det beror på att ramarna måste hänga ihop som ett pussel och behöver 

samspela för att fritidshemmet ska nå målen. De resursrelaterade ramarna såsom tillgång och 

kompetens hänger ihop med de organisatoriska ramarna då fritidshemslärarna behöver tid att 
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planera sin undervisning. De pedagogiska ramarna alltså de styrdokument som fritidshemmet 

har att förhålla sig till kan ibland kastas omkull på grund av de administrativa ramarna då 

storleken på elevgruppen och personalbrist blir för omfattande. Det hela grundar sig i ramar 

med anknytning till elevernas och deras kulturella bakgrund där intresset och motivationen hos 

eleverna är viktig.  

 

6. Diskussion 

I den här studien har vi undersökt elevernas möjlighet till likvärdig digital undervisning i 

fritidshemmet. Vi utgick från två analysfrågor som berörde det centrala innehållet kring digitala 

verktyg samt lärarnas egen syn på sin möjlighet till att lära ut. Utifrån svaren på dessa frågor 

sökte vi svar på vår frågeställning. Har eleverna möjlighet att utveckla en digital förmåga i 

fritidshemmet och är den undervisningen likvärdig? I starten av våra studier hade vi på grund 

av våra tidigare erfarenheter en förutfattad tanke att den digitala undervisningen på 

fritidshemmen inte är likvärdig. Som vi tidigare nämnde i inledningen ser den digitala 

undervisningen väldigt olika ut på våra respektive skolor. Vi hoppades på ett resultat som skulle 

visa på motsatsen och att våra två skolor var några av undantagen. Resultatet visade däremot 

att det är väldigt spritt på fritidshemmen i Sverige som vi befarade och undervisningen är inte 

likvärdig.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Fritidshemslärarna säger att de arbetar med digitala verktyg utifrån delarna i det centrala 

innehållet men samtidigt är det är en delad mening om elevernas möjlighet att lära sig använda 

digitala verktyg på fritidshemmet. Vi är kritiska till resultatet för att svaren på frågorna stämmer 

inte alltid överens med kommentarerna från respondenterna. Till exempel säger en lärare att de 

arbetar med alla delar men använder digitala verktyg endast för informationssökning. Arbetar 

de verkligen med alla delar i det centrala innehållet? Porat, Blau & Barak (2017) tar upp i sin 

forskning att eleverna tror sig ha en högre digital kompetens än vad de praktiskt har, kan det 

vara så att det även är lärarna som tror sig ha en högre kompetens än vad de praktiskt har? Vi 

funderar på om en del fritidshemslärare som inte har hög kompetens kan tro sig arbeta med alla 

delar fast de inte gör det. Vet en inte om alla möjligheter som finns inom det digitala lärandet 

kan en tro att det lilla en gör är allt som finns att göra.  
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Samtidigt är en stor del av fritidshemslärarna missnöjda med sin kompetensutveckling. Den är 

inte tillräcklig och sker oftast kollegialt. Vi upptäckte samma sak som Vannestål (2012) gjorde 

i sin studie. Hon skriver att flera lärare i skolan menar att de drar sig för att använda digitala 

verktyg i sin undervisning för att de inte har kunskap att handha dem. Flera av våra respondenter 

hävdar också att kompetensen har halkat efter. Vi blev förvånade över hur lite 

kompetensutveckling som erbjudits på arbetsplatserna och att det mesta kom från kollegiet eller 

eget sökande. ”Det är viktigt att rektorn ser till att personalen i fritidshemmet får en 

kompetensutveckling som utgår från just fritidshemmets uppdrag och behov ”(Skolverket 2014, 

s.19). Ett sätt att se på kompetensbristen är att rektorerna fallerat i sitt uppdrag. Tar vi ännu ett 

steg ut och tittar på helheten frågar vi oss själva om inte även den digitala utvecklingen varit 

för snabb för rektorerna. Har de fått den kompetensutveckling och det material som de behöver 

för att stötta sin personal? Parnes (2015) tar upp att lärarutbildningen behöver ses över för att 

inkludera digitaliseringen samt att fortbildning ska ges till de existerande lärarna. Detta är 

fortfarande aktuellt om vi ser på våra resultat. De åtgärder som har genomförts har inte varit 

tillräckliga. Vi vill tillägga att vi anser att även rektorernas utbildning och fortbildning behöver 

inkludera digitaliseringen.  

 

Wernholms (2019) kategorier tar upp olika sociala deltaganden online som vi anser till viss del 

bidrar till elevers sociala utveckling. Enligt vårt resultat finner vi att en del elever är digitalt 

aktiva i fritidshemmet, däremot visar inte vårt resultat vilken typ av deltagande eleverna gör. 

Därför kan vi endast anta att de elever i fritidshem som arbetar digitalt deltar i en social 

utveckling. Det finns de fritidshem som inte arbetar med digitala verktyg överhuvudtaget. En 

del frivilligt då eleverna själva valt det och en del ofrivilligt på grund av till exempel ingen 

tillgång till digitala verktyg. Detta bekräftar det som Olin-Scheller & Roos (2014) skriver om i 

sin artikel att de elever som inte har tillgång hamnar i nätskugga och hamnar efter de som har 

tillgång. Det var en skola i vår studie som precis hade fått wifi på skolan. Går det inte att arbeta 

med digitala verktyg utan wifi? Det finns digitala verktyg som inte kräver detta, till exempel 

robotar och kameror. Vi påstår däremot att dessa elever inte får det lärande som andra elever 

med uppkoppling. Det erbjuder fler möjligheter och större utsträckning av lärande såsom social 

utveckling. Samt att med tanke på uppdraget att eleverna ska lära sig agera och aktivt delta i 

samhället (Skolverket 2019, s. 6 ) så lär de sig inte detta då majoriteten av samhällets arenor 

använder wifi. Vi ifrågasätter om eleverna ska vara delaktiga och ha inflytande så pass att 

fritidshemslärarna inte genomför delar av uppdraget? Eleverna ska erbjudas möjlighet men om 

de själva inte vill ha den möjligheten ska det inte tillhandahållas? Vi anser inte att det går att ta 
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bort möjligheten till lärande. Eleverna behöver få tillfälle att pröva och träna sina förmågor för 

att kunna delta i samhället. De blir berövade denna viktiga del när fritidshemslärare väljer att 

anpassa verksamheten helt efter elevernas vilja. Kan det vara som vi tidigare nämnde en 

bristande kompetens hos fritidshemslärarna som gör att de väljer att ta bort digitala verktyg från 

verksamheten? Klerfelt (2012) trycker på att lärare behöver stärkas och motiveras i sin förmåga 

att undervisa inom det digitala. Vi själva upplever en stor skillnad i vår egen kompetens när vi 

har kollegor och ledning som uppmuntrar användandet av digitala verktyg.  

 

6.2 Möjlighet och likvärdighet  

 

Alla elever får alltså inte möjlighet att utveckla sin digitala förmåga och den möjlighet som ges 

formas efter den kompetens fritidshemslärarna besitter. Läroplanen säger att undervisningen 

inte behöver se lika ut så länge målen uppnås (Skolverket 2019, s. 6). Vår studie pekar på att 

målen inte uppnås på alla fritidshem. Kan målen uppnås om kompetensen höjs? Till viss del. 

Vi nämnde tidigare hur alla ramar tillsammans är ett pussel. Varje ram är en pusselbit. Saknas 

en pusselbit så är bilden inte hel. Finns det en ram i verksamheten som inte fungerar blir den 

som en saknad pusselbit. Vi kunde även se att det är inte alltid antalet digitala verktyg som 

avgör om lärandet inom de digitala verktygen på fritidshemmen fortgår. Det har till stor del att 

göra med planering och även vilken elevgrupp som vistas där. Det finns möjlighet till lärande 

även om det finns färre verktyg.  

 

Går det att ha en likvärdig digital undervisning på fritidshemmet? Vi anser att lärandet kan vara 

likvärdigt eftersom det inte handlar om att alla ska göra lika utan att alla ska ha möjlighet att nå 

målet. Det är inte något enkelt och kräver mer än lärares kompetens och digitala verktyg. 

Organisation och planering är ramar som måste fungera för att ens kunna använda den 

kompetens och de digitala verktyg som finns. Vi vill även förtydliga att likvärdig undervisning 

i fritidshemmet inte är detsamma som likvärdig undervisning i skolan. I fritidshemmet har vi 

inte kunskapskrav som ska uppnås, vi har en möjlighet som ska ges. I början nämnde vi att 

Klerfelt (2012) och Parnes (2015) tar upp att det saknas en vision, både på politisk nivå samt 

inom skolan för pedagoger och rektorer. Vi frågor oss själva, vad är visionen och känner 

fritidslärare och rektorer till den? Vi anser att det behövs en tydlig, konkret vision för att den 

digitala undervisningen ska bli likvärdig där alla inblandade är med på noterna.  
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Har eleverna möjlighet att utveckla en digital förmåga i fritidshemmet och är den 

undervisningen likvärdig? En del elever upplevs ha möjligheten men samtidigt är det en stor 

del som inte upplever det.  När vi tittar på resurserna digitala verktyg och kompetens förstärks 

vår upplevelse att möjligheten inte finns. Tid och kompetens upplever vi hänger ihop med detta. 

Lärarna behöver ha en digital kompetens för at ha möjligheten att undervisa elever i 

fritidshemmen. Genom att vissa elever i Sveriges fritidshem inte upplevs ha den möjligheten 

anser vi att undervisningen inte är likvärdig.   

 

 

6.3 Metoddiskussion 

 

Den kvantitativa metoden gav oss fördelen att använda webben och på så vis nå ut till många. 

Vi behövde inte planera in tid för att intervjua eller observera som i en kvalitativ metod. 

Nackdelen var att vi inte kunde ha några följdfrågor och vi kunde inte komplettera under tiden. 

Till exempel i en kvalitativ metod där respondenterna intervjuas så går det att återkomma med 

frågor till personen. När vi började analysera frågorna upptäckte vi att de kunde formulerats på 

ett annat sätt för att ge oss mer relevanta svar. Specifikt en fråga kunde ha gett oss ett mer 

uttömmande svar om den formulerats annorlunda. Nya frågor dök upp när vi analyserade våra 

diagram och som vi nämnde, det går inte att ställa dessa på grund av att det är en anonym enkät. 

Vi är däremot nöjda med vårt val av en kvantitativ metod och den gav oss ändå ett resultat med 

hög reliabilitet. Exempelvis stämmer vårt resultat väl överens med skolinspektionens 

granskningsrapport av fritidshemmen. De skriver bland annat att ”Två tredjedelar av 

fritidshemmen behöver också i högre grad ge eleverna möjlighet att använda digitala verktyg i 

undervisningen” (Skolinspektionen 2018, s. 12). De åsikter personalen ger i deras inspektion 

och den bilden av den digitala undervisningen på fritidshemmet de ger stämmer med bilden 

som våra respondenter gett oss.  

 

6.4 Fortsatt forskning 

 

Vi har tidigare nämnt de olika ramarna och vad för faktorer som tillfaller vilken ram (se tabell 

nedan). Lundgrens (1983) tanke var att ramfaktorteorin skulle vara ett verktyg men att den 

skulle förändras tillsammans med skolan och utveckla nya undervisningsteknologier. Vi menar 

att digitala verktygen i skolan kan vara en sådan ny undervisningsteknologi och är ännu en 

ramfaktor. Samhället är digitaliserat och fritidshemslärare såväl som lärare måste förhålla sig 

till den ram som de digitala verktygen skapar.  
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Det som behövs är mer forskning kring hur fritidshemslärare bäst använder de digitala 

verktygen för att på bästa sätt kunna knyta an till undervisningen i fritidshemmets verksamhet. 

Forskning kring digitala verktyg som ram. För fritidshemmet och för vår profession anser vi att 

det skulle vara till stor hjälp om det forskades kring vilka digitala verktyg som bäst passar för 

verksamheten. Vilka digitala verktyg fritidshemmen ska arbeta med anges inte i något 

styrdokument. Med vad för digitala verktyg och hur ska fritidshemslärare arbeta för att ge 

eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga i kommunikation, estetiska uttryck samt utforska 

företeelser och samband i natur, teknik och samhälle med digitala verktyg? Och hur gör skolans 

utformare, staten, skolverket, kommuner, lärare, rektorer med mera, för att varje fritidshem ska 

ha möjlighet till att ge eleverna tillfälle att lära sig, öva och träna upp sina digitala förmågor?  

 

Det finns mycket mer att säga om fritidshemmet och digitala verktyg. Vi fick med en bråkdel 

av alla tankar och analyser vi haft. Det är ett spännande ämne och vi uppmanar den som är 

intresserad att fördjupa sig mer.   

 

Det pedagogiska ramsystemet Styrdokument 

Administrativa ramar Brist på tid och personal, stor barngrupp 

Resursrelaterade ramar Inte tillräckligt med digitala verktyg och 

brist på kompetens 

Organisations relaterade ramar Planering, organisationen runt de digitala 

verktygen. 

Ramar med anknytning till elevernas och 

deras kulturella bakgrund 

Vilken vana har eleverna att använda sig 

utav digitala verktyg. Det vanligaste 

aktiviteten är spel då det är vanligt hos 

elever idag. Men även deras motivation att 

använda digitala verktyg. 

Digitala verktyg som ram En ny undervisningsteknologi, med en ny 

infrastruktur och digital undervisning. 
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Bilaga 1: Enkät  
 

Digitala verktyg i fritidshemmet  

Syftet med studien är att undersöka elevernas möjlighet till likvärdig digital undervisning i 

fritidshemmet samt lärarnas möjlighet att genomföra den. Studien är viktig för att se om 

fritidshemmet hänger med i takt med att samhället förändras. Du är expert enligt oss och 

därför är ditt deltagande och din åsikt viktig för oss.  

 

Det kommer finnas alternativ att klicka i, passar inte någon eller passar någon men ni vill 

tillägga eller ge en kommentar till frågan så kommer det finnas utrymme för det. Ge ett så 

utförligt svar som du kan. Alla svar du ger är anonyma.  

 

OBS. Endast fritidspersonal från kommunala skolor. 

 

* 

1. Din ålder?  

25 eller yngre  

25 till 34  

35 till 44  

45 till 54  

55 till 64  

65 till 74  

75 eller äldre  

 

* 

2. Hur många år har du totalt arbetat på fritidshem?  

1 år eller mindre  

2 till 4 år  

5 till 7 år  

8 till 10 år  

11 till 13 år  

14 till 16 år  

17 till 19 år  

20 år eller mer  
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* 

3. I vilket landskap ligger skolan du arbetar på? 

Lappland  

Norrbotten  

Västerbotten  

Ångermanland  

Jämtland  

Medelpad  

Härjedalen  

Hälsingland  

Dalarna  

Gästrikland  

Uppland  

Västmanland  

Värmland  

Närke  

Södermanland  

Dalsland  

Västergötland  

Östergötland  

Bohuslän  

Småland  

Gotland  

Halland  

Blekinge  

Öland  

Skåne  

 

 

 

 

* 

4. Vilka typer av digitala verktyg arbetar ni med?  

Dator  

Ipad  
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Chromebook  

Digitalkamera  

Mobiler  

Bluebots eller andra robotar  

Annat, specificera här:  
 

Något du vill tillägga? Kommentar till frågan?  

 

* 

5. Hur ser fördelningen ut per elev på de digitala verktygen; Dator, Ipad, 

Chromebook?  

0-1 elev per verktyg  

2-3 elever per verktyg  

4-5 elever per verktyg  

Fler än 6 elever per verktyg  

Annat, specificera här:  

 

Något du vill tillägga? Kommentar till frågan?  

 

* 

6. Hur många timmar (totalt) per vecka ägnar sig eleverna åt arbete med 

digitala verktyg i fritidshemmet? 

0-2 timmar  

2-4 timmar  

4-6 timmar  

6-8 timmar  

8-10 timmar  

Annat, specificera här:  

 

Något du vill tillägga? Kommentar till frågan?  

 

* 

7. Vilka är de huvudsakliga aktiviteterna de digitala verktygen används till?  
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Spel  

Kommunikation  

Dokumentation  

Programmering  

Skapande/pyssel  

Musik (lyssna)  

Skapa musik  

Filmskapande  

Annat, specificera här:  

 

Något du vill tillägga? Kommentar till frågan? 

 

* 

8. Vad för kompetensutveckling har ni i arbetsgruppen fått när det handlar om 

att arbeta med digitala verktyg? 

ATEA  

Litteratur  

Kurser  

Studiedagar med workshops  

Kollegialt lärande  

Hänvisad till sidor med undervisande videoklipp  

Interna föreläsningar  

Interna seminarier  

Annat, specificera här:  

 

 

Något du vill tillägga? Kommentar till frågan? 

 

 

* 

9. Upplever du din kompetensutveckling som tillräcklig? 

Ja  

Nej  

Annat, specificera här:  
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Något du vill tillägga? Kommentar till frågan? 

 

* 

10. Vilka centrala innehåll i läroplanen arbetar ni med, med hjälp av digitala 

verktyg? 

Kommunikation  

Estetiska uttryck  

Utforska natur  

Utforska teknik  

Utforska samhället  

 

Något du vill tillägga? Kommentar till frågan? 

 

* 

11. Anser du att ALLA elever får MÖJLIGET att lära sig om digitala verktyg? 

Ja  

Nej  

Annat, specificera här:  

 

Något du vill tillägga? Kommentar till frågan? 

 

 

* 

12. Anser du, som fritidshemslärare, att du har MÖJLIGHET att lära eleverna 

använda digitala verktyg utifrån det centrala innehållet? 

Ja  

Nej  

Annat, specificera här:  

 

 

Något du vill tillägga? Kommentar till frågan? 

 

Stort tack för ditt deltagande!  
 



Evelina Wallberg & Ingegerd Holm     Självständigt arbete 15hp 

41 

Bilaga 2: Samtyckesbrev 

Självständigt arbete Södertörns högskola höstterminen 2019  

Hej! Vi heter Evelina Wallberg och Ingegerd Holm och läser nu sista terminen på Södertörns 

högskola, grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad. I vårt 

självständiga arbete har vi valt att genomföra en vetenskaplig undersökning där vi behöver hjälp 

genom att ni svarar på några frågor.  Undersökningen handlar om att undersöka elevernas 

möjlighet till likvärdig digital undervisning i fritidshemmet samt lärarnas möjlighet att 

genomföra den.  

Ni kommer självklart vara anonyma i uppsatsen då vår enkät är anonym. De uppgifter vi får av 

er kommer endast användas i forskningsändamål och det innebär att enda syftet med denna 

enkät är att få underlag till vårt självständiga arbete.   

 

Tack  

Evelina & Ingegerd  
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Bilaga 3: Hur fritidshemmen arbetar med de centrala målen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

23

12

19

10

16

Götaland

Estetiska uttryck Utforska natur Utforska teknik
Utforska samhället Kommunikation

32

12

25

14

21

Svealand

Estetiska uttryck Utforska natur Utforska teknik

Utforska samhället Kommunikation

6

0

4

0

6

Norrland

Estetiska uttryck Utforska natur Utforska teknik
Utforska samhället Kommunikation
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Bilaga 4: Vårt samarbete 

 

Vi som har skrivit detta examensarbete har lärt känna varandra under utbildningen på 

Södertörns högskola. Vi båda hade ett stort intresse för den digitala undervisningen på 

fritidshemmet. Under försommaren bestämde vi oss för att skriva tillsammans och började 

redan då att planera arbetet. Vi har gemensamt arbetat och skrivit vissa avsnitt enskilt för att 

sedan läsa och omarbeta texten tillsammans. Vi har valt att utnyttja varandras styrkor där till 

exempel Ingegerd varit duktig på efterforskning och Evelina på det digitala. Tillsammans har 

vi strukturerat upp arbetet och sett till att arbetet skett med lika börda. 

 


