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Abstract  

 
This essay deals with the influence of leadership on student use of Smart phones as an ICT 

tool at after school care. I use a qualitative, hermeneutical method that departs from two 

stories. I also use qualitative interviews with both structured and unstructured questions. My 

reflections and interpretations are, through the interviews, complemented by my colleagues’ 

views of the use of Smart phones and how that is affected by how the activities are managed. 

I have faced a dilemma in my stories where I have to choose between following the school’s 

rules or help the students that need help with the use of Smart phones. 

Reflecting on the stories leads me to view my own leadership and style of leadership in a 

critical light and to view myself in a wider context within a problematic organization with a 

hierarchical leadership. This leads to other dilemmas that occur in a school organization, 

where helpful factors to a change can be seen in different perspectives with the open dialogue 

as an advantage. 
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Sammanfattning  
 

Den här essän handlar om ledarskapets inverkan på elevernas användning av smartphones 

som IKT verktyg på fritids. Jag använder mig i essän av en kvalitativ, hermeneutisk metod 

som tar sin utgångspunkt i två berättelser. Jag använder mig också av kvalitativa intervjuer 

med strukturerade och ostrukturerade frågor. Intervjuerna kompletterar mina reflektioner och 

tolkningar med hur mina kollegor uppfattar smartphonesanvändning och deras syn på 

ledarskapets inverkan på elevernas användning av smartphones. 

 

Mina berättelser ställer mig inför ett dilemma där jag får välja mellan att följa skolans regler 

eller hjälpa eleverna som behöver hjälp i anknytning till denna användning.  

 

Reflektionen över berättelserna får mig att se kritiskt på mitt ledarskap och ledarstil och får 

mig att se mig själv i ett större sammanhang i en problematisk organisation med hierarkiskt 

ledarskap. Det öppnar också min blick för andra dilemman som förekommer i en 

skolorganisation, där viktiga förändringsfaktorer kan bli synliga med den öppna dialogen som 

perspektiv. 

 

 

 

Nyckelord: ledarskap, ledarskapsstilar, smartphone, dialog 
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Berättelser  

Berättelse ett: En handlingsval leder till en varning 
 

Jag befinner mig på fotbollsplanen på baksidan av skolan där ett stort antal elever spelar en 

fotbollsmatch.  Idag står jag och vaktar uppmärksamt istället för att vara med eleverna och 

spela som jag brukar göra. Jag får syn på en elev som kommer mot mig och ser konstig ut. Jag 

frågar hur det är med honom för att stämma av om jag avläser honom rätt. Svaret bekräftar 

min intuition. 

- Dåligt! svarar eleven.  

- Varför är det dåligt? fortsätter jag. 

- Jag är jätterädd! säger han.  

 

Han fortsätter med att han blivit uppringd av någon upprepade gånger denna eftermiddag.  

Eleven säger att personen som ringer hotar med att döda honom om han inte betalar pengar. 

Eleven berättar vidare att en annan pedagog som skulle sluta för dagen har försökt hjälpa 

förut och kom på att blockera personens nummer på elevens mobil. Jag lugnar ner eleven och 

ber honom att hålla sig i min närhet. Jag ber honom att ge mig sin smartphone för att besvara 

samtalet i fall det händer igen. Jag riktar åter min uppmärksamhet mot fotbollsplanen. Efter en 

liten stund kommer eleven tillbaka med en ringande smartphone i sin utsträckta hand. Jag blir 

väldigt orolig och osäker på hur jag ska handla nu. Tar jag telefonen för att hjälpa eleven så 

finns det en risk att någon på skolgården kan ertappa mig med att använda mobil vilket är 

förbjudet på vårt fritidshem. Samtidigt känner jag att jag inte kan dra tillbaka mitt 

oreflekterade erbjudande om hjälp till eleven som är rädd. Hastigt bestämmer jag mig för att 

besvara samtalet. Det visar sig att personen som ringer också är ett barn. Jag lyssnar aktivt till 

vad barnet vill, kommenterar och löser problemet med att få detta barn som ringer att tänka 

över sitt handlande och de konsekvenser det får. Jag kräver ett svar av barnet som ringer om 

vad hon eller han tycker om situationen. Barnet i telefonen erkänner att det är dåligt. Jag 

lämnar tillbaka smartphonen till eleven och berättar att jag inte tror att personen kommer att 

våga ringa igen. Vid slutet av dagen meddelar jag mina kollegor om händelsen. Min 

fritidsansvarige påminner mig om att vårt fritidshem förbud mot användning av mobiltelefon 

och smartphone gäller så väl på gården som inne och minst lika mycket för oss pedagoger 

som för eleverna. Han tillägger att om vi tillåter eleverna att använda sig av sina smartphones 

kommer de definitivt inte att vilja göra något annat än det. Han berättar att vi har haft 
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mobiltelefondagis på vår fritids förut där fritidspedagoger får ta hand om elevernas 

smartphones och att han tycker att det är krångligt. Han betonar ansvaret i att även de som har 

lärarexamen mot fritidshem inte får ta ifrån eleverna deras smartphones enligt lagen, däremot 

får lärarna göra det. Han förklarar att om det händer att eleverna använder verktygen på fel 

sätt kan vi inte handla omedelbart.  Han säger att elevernas favoritsysselsättning är att hålla på 

med sina smartphones och påpekar att det är svårt i praktiken att kontrollera deras 

användning. Han ger mig några exempel på händelser där elever tog fotografier på varandra i 

omklädningsrummet och skrev olämpliga sms till varandra vilket han anser är problematiskt. 

Han betonar att många föräldrar dessutom är mycket skeptiska till att deras barn ska hålla på 

med datorer, smartphones och surfplattor även på fritids. De vill att barnen gör något annat 

som engagerar och lockar dem till fysiska aktiviteter i stället. Han berättar att alla barn har 

tillgång till en dator, en smartphone eller surfplatta hemma. Därför menar han att det inte 

nödvändigt att de får använda dem här. 

 

Nästa dag informerar fritidsansvarige om att samma sak hände igen med eleven. Jag uppfattar 

att fritidsansvarige är upprörd över att eleven besvarar samtalet och använt sin smartphone 

igen.  

Berättelse två: Samma handlingsval leder till beröm 
 
Det är frilek ute och mitt uppdrag är att gå runt skolgården och kolla läget i olika stationer. 

Jag växlar mellan att leka, småprata och vakta eleverna. Tre elever kommer till mig och frågar 

om jag har hittat en Iphone som tillhör en av dem. De beskriver vad det är för Iphone, hur 

fodralet ser ut och andra specifika kännetecken. Jag hoppas att inte någon har tagit den. Men 

eleverna övertygar mig om att de inte tror det. Jag ser att eleverna går runt flera varv utan 

resultat och väljer att gå till dem och försöker få dem att komma på när och var Iphoneägaren 

använde den sist. Eleverna vet att jag också har en Iphone efterson den alltid hänger runt min 

hals. De frågar mig om jag har en applikation som heter ”Hitta min i Phone” och jag svarar ja. 

De ber mig därefter om att ta fram den för att hjälpa dem och lovar att de inte ska berätta för 

någon att jag har hjälpt dem. Under tiden ringer en annan Iphone. Nu är det pappan till 

Iphoneägaren som ringer och jag förstår att eleven ringt honom tidigare från någon av sina 

kompisars mobil för att begära Apple ID just för att söka efter sin i Phone från någon annans. 

Jag ser nu att eleven börjar gråta och fortsätter att prata nedstämd med föräldern på deras eget 

språk som jag inte förstår. Med tanken på varningen från fritidsansvarige innan hinner jag 

tänka efter en kort stund om jag ska hjälpa eleven eller inte. Jag plockar nu fram min egen 
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Iphone, letar fram appen, öppnar den och matar in all information som krävs för att hitta den 

försvunna Iphonen. Det dröjer inte mer än några minuter innan vi hör signaler från den 

försvunna Iphonen. Rektorn har nu råkat se inifrån genom fönstret att eleven gråter och 

kommer ut för att veta varför. Hon säger att det är bra att jag hjälper eleven genom att 

använda min Iphone. Hon föreslår att jag nästa gång tar hjälp av en av skolans Ipad som 

innehåller samma applikation. Vi blir alla glada och denna gång får jag dessutom beröm för 

ett välutfört arbete. 

 

Rektorn ger mig förslag på användning av ett alternativt verktyg och beröm för att ha hjälpt 

eleven att hitta sin Iphone. Att hon yttrar sig om det högt inför eleverna och med tanke på att 

skolan har köpt in nya Ipads tolkar jag som att hon har en positiv inställning till användning 

av IKT verktygen. Samtidigt kanske denna positiva inställning endast riktar sig till 

användandet under lektionstid under obligatoriska skoltiden, med tanke på att Skolan har köpt 

nya Ipads till elever. Eleverna kanske ser likheter mellan användandet av de två verktygen, 

Iphone och Ipads och tar som följd därav bruket av sina smartphones för givet. Vi på fritids 

får inte heller använda Ipads under fritidstiden. Eleverna kanske är medvetna om lärandets 

kontinuitet mellan skolans och fritidshem mer än oss pedagoger. Det blir enligt detta 

resonemang naturligt för eleverna att använda sig av smartphones som innehåller samma 

funktioner som Ipads som enligt skolansregler får användas under skoltid. Tänk om eleverna 

upplever att de får dubbla budskap om användandet av Ipad och smartphones!  

Inledning  
 

Smartphones har blivit en populär ägodel för både barn och vuxna i vårt IT-utvecklade 

samhälle. Smartphone räknas som en nödvändighet i vardagen med tanke på dess funktioner 

som multimedium. Det har gjort att dess användning blir på gott och ont. Den är därför ett 

intressant studieobjekt för min essä.  

Jag försöker resonera kring hur jag som pedagog samt andra pedagoger ser, upplever och 

handlar när det gäller förbud mot elevernas användning av smartphones på fritids.  

Skrivandet av denna essä driver mig att redogöra för mina bägge roller - den ena som aktör i 

berättelserna och den andra som berättare och som författare för denna essä. När jag resonerar 

kring det utifrån mitt insamlingsmaterial som hittills är mina berättelser så får jag bara mitt 

eget perspektiv. Genom att Intervjua andra pedagoger kan jag komplettera med flera 

perspektiv. Här vill jag påpeka distinktionen mellan barnperspektiv och barns perspektiv. I 
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boken Child perspectives and children’s perspectives in theory and practice Av Dion 

Sommer, Ingrid Pramling Samuelsson och Karsten Hundeide menar författarna att 

barnperspektiv består av vuxnas observerande av och förståelse för barns erfarenhet, 

upplevelse, uppfattning och dess handlingar. Det står i kontrast till barnets perspektiv som 

utgör barnets egna erfarenheter, tankar, känslor, upplevelser, uppfattningar och förståelse av 

förhållanden i sin egen livsvärld (Sommer m.fl. 2010, s.19-23). Denna princip vill jag även 

tillämpa vad gäller vuxna för att förstå hur andra pedagoger ser på temat för min essä. Det vill 

säga att i en öppen dialog med andra pedagoger i skolan kan jag komma fram till hur de 

upplever frågan om elevernas användning av smartphones på fritids och frågan om hur 

ledarskapet påverkar elevernas användning av sina Smartphones som IKT verktyg på fritids 

och belysa det problematiska kring denna användning. 

Syfte och frågeställningar 
 

I denna essä undersöker och tolkar jag olika pedagogers syn på och uppfattningar om elevers 

användning av smartphones på fritids och söker samtidigt förstå hur ledarskapet som 

pedagogiskt förhållningssätt påverkar elevernas användning av sina smartphones. Kopplat till 

detta vill jag reflektera över hur jag som lärare mot fritidshem kan göra mitt arbete på ett 

professionellt sätt i förhållandet till de dilemman som uppstår kring elevers användning av 

smartphones.  

Metod och genomförande  
 
Denna studie tar avstamp i de egenupplevda händelser som framkommer i berättelserna ovan. 

En tolkning och analys av båda berättelserna och intervjuer som jag kommer att använda mig 

av i denna studie kommer att forma min undersökning. Jag kompletterar också med intervjuer 

som ger flera perspektiv på hur olika pedagoger ser och uppfattar ämnet i frågan. I min 

uppsats tolkar jag min erfarenhet och mitt intervjumaterial. Tolkning är ett centralt begrepp 

inom hermeneutik och härstammar från en tradition av bibeltolkning. Hermeneutik betyder 

tolkningslära där den mänskliga existensen tolkas och förstås med hjälp av språket och 

kvalitativa metoder. Att ha behov av att berätta, tolka för att försöka förstå har utgjort den 

grund som gör att jag här av använder den hermeneutiska metoden. Patel & Davidssons har 

under flera år undervisat i forskningsmetodik och är verksamma vid Instututionen för 

beteendevetenskap, Universitet i Linköping. De menar att moderna hermeneutiker anser att 
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det går att tolka mänskliga handlingar och verksamheter på samma sätt som tolkningen av 

utsagor och texter (Patel & Davidssons 2003). Enligt författarna ett hermeneutiskt sätt måste 

jag se helheten och använda min förståelse som redskap för tolkningen där jag använder 

empati och medkänsla. Författarna menar att hermeneutik syftar till att försöka förstå det man 

undersöker utifrån hur en händelse formuleras i tal eller i skrift (Patel & Davidsson 2003, s. 

26- 29). Genom att analysera mina berättelser analyserar jag samtidigt min egen 

yrkeserfarenhet med avsikt att utveckla kunskap. 

 

Filosoferna Bornemark & Svenaeus (2009, s. 32) beskriver arbetet vid Centrum för Praktiskt 

kunskap vid Södertörns Högskola där forskningen innebär att man analyserar sin erfarenhet. 

Författarna menar att genom att använda den egna erfarenheten som underlag för analys och 

via berättande, beskrivande och reflekterande kan man uppnå en fördjupad förståelse för den 

praktiska kunskapen inom yrken som bygger på relationer mellan människor. Fredrik 

Svenaeus, professor i filosofi, förklarar att berättelser som behandlar den egna praktiska 

kunskapen börjar med ett dilemma där författaren har svårt att uppfatta en enkel lösning på 

problemet och försöker förstå de olika perspektiven genom reflektioner för att därigenom 

generera en ökad förståelse för dilemmat i sin helhet (2009, s. 33). Min avsikt i denna essä är 

att anstränga mig för att skapa en ökad förståelse för dilemman som ligger i fokus i min 

studie. 

 

För att komplettera min egen reflektion i besvarandet av mina frågeställningar väljer jag en 

kvalitativ metod med flera intervjuer. Jag intervjuar olika pedagoger om deras syn på och 

uppfattning om elevernas användning av smartphones på fritidsverksamheten. En kvalitativ 

metod enligt Patel & Davidsson (2003, s.13) syftar på urvalet av, att alstra, omforma och 

analysera det insamlade materialet för en undersökning. I en kvalitativ undersökning besvarar 

respondenterna intervjufrågor med egna ord. Författarna menar att kvalitativ forskning har 

som syfte att använda sig av det de kallar för "mjuka" data i form av kvalitativa intervjuer och 

tolkande analyser där de verbala analysmetoderna är centrala (Patel & Davidsson 2003, s.14). 

Författarna förklarar att i de intervjufrågorna som besvaras med respondenternas egna ord är 

frågorna inte strukturerade.  Jag utgår i mina intervjuer från strukturerade frågor men 

använder mig samtidigt av ostrukturerade till en viss del.  

 

Denna essä disponeras på detta sätt: den börjar med två berättelser, följt av inledning, syfte 

och frågeställningar samt metod och genomförande. Därefter kommer reflektion över 



6 
 

berättelserna, dilemma och teoretiska perspektiv. Efter det kommer intervjuerna som 

kompletterar reflektionen över berättelserna. Därpå följer en reflektion över intervjuerna samt 

resonemang om möjligheter och problem med IKT. Uppsatsen avslutas med ett slutord. 

Jag väljer att intervjua kollegor som arbetar på mitt fritidshem eftersom mina berättelser 

inspelar sig på den skola där vi arbetar tillsammans. De inspelade intervjuerna är 

transkriberade. Jag dokumenterade uttalanden så som de framkommer i intervjuerna utan att 

rätta de språkliga fel som förekommer i muntligt till skillnad från skriftligt språk. 

Etisk inställning 

När det gäller genomförandet av intervjuerna så ger jag de intervjuade förtydligande 

information i förväg om deras delaktighet i intervjuerna. De får information om att de till 

exempel när som helst kan avbryta sin medverkan om de av någon anledning inte vill fullfölja 

intervjun. De får veta intentionen med intervjuerna, och i vilket syfte de skall användas och 

blir försäkrade att intervjuerna bara skall användas i C-uppsatsens ändamål. De får en 

försäkran om att deras namn kommer att fingeras så att det blir omöjligt att identifiera vem 

som har sagt vad. De får veta om deras möjlighet att läsa igenom intervjuerna för att stämma 

av det som står med det som de menar och att de får läsa hela uppsatsen när den är färdig, 

rättad och godkänd. Detta är i enlighet med Stukat (2005) som förklarar de fyra 

forskningsetiska principerna som är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Reflektion över berättelserna 

Berättelse ett  
 
Vi pedagoger vet hur viktigt det är för oss som arbetar i team att ha samma förhållningssätt. 

Vi är fullt medvetna om vårt ansvar att ge elever det stöd dem behöver, men ibland har vi 

olika uppfattningar om saker och ting kring något ämne. I detta fall är det hur olika pedagoger 

ser på elevanvändning av smartphone på fritids. Mitt sätt att hantera situationen i mina 

berättelser blir på så sätt alltid fel. Mitt val av agerande resulterar i osäkerhet, ökad stress och 

skuldkänslor om hur jag kan agera bättre eller annorlunda. Jag skulle vilja därför reflektera 

över hur jag kan handla professionellt i liknande situationer. Maria Hammarén, docent i 

Yrkeskunnande och teologi vid kungliga tekniska högskolan, skriver i Skriva en metod för 

reflektion att forskningen om yrkeskunnighet visar att erfarenhetsbaserad kunskap är resultat 
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av reflektion kring den erfarenhet man förvärvar i sitt yrke. Hon menar att det är den riktiga 

vägen till yrkesskicklighet vilket leder till en kvalitativ förändring av den egna erfarenheten 

(Hammarén 2005, 21,22). Detta går i linje med mina ambitioner i denna essä. 

 

Jag uppfattar fritidsansvariges påminnelse som en varning för att själv ha använt mig av 

smartphone vid något annat tillfälle där syftet med handlingen verkar oväsentligt för den 

fritidsansvarige. Jag känner att jag brister i att följa denna regel samtidigt som jag måste 

stödja en elev som är i behov av min hjälp. Jag är dock inte ensam om denna felhandling 

eftersom eleven berättar att en annan pedagog redan försökt hjälpa honom lika mycket som 

jag gjort. Det betyder att det finns minst en till pedagog som gör sig skyldig till samma fel 

som jag har begått. Vad är det som gör att han också handlar på det sättet? Det kan betyda att 

den andra pedagogen inte tar regeln på allvar eller så har han andra åsikter om ämnet. Den 

irritation över att” eleven svarar igen ändå” tyder för mig på att eleven inte förstår när han ska 

svara eller inte. Möjligtvis kan eleven hantera verktygens funktioner skickligare än vad jag 

som vuxen kan, men i exemplet befinner eleven sig i en problematisk situation. Eleven saknar 

kunskap och erfarenhet om just detta moment i form av konkreta exempel i hur han bör agera. 

Oftast brukar det ske ett letande efter erfarenhet från tidigare liknande handlingar både hos sig 

själv och hos andra. Det är kanske första gången eleven möter denna typ av problem då hans 

erfarenhet inte leder honom någonvart. Eleven behöver därför få hjälp dels med mobbningen 

han blev utsatt för av barnet som ringde. Det jag har skrivit ett incident rapport om och 

elevens mentor har tagit över, dels med att få veta det rätta beteendet i hur människorna 

agerar i sådana situationer med hjälp av antingen vuxna eller också andra elever. Jag hoppas 

att eleven har lärt av min handling när jag besvarade samtalet. Eleven vet att det är förbjudet 

att använda sig av sin smartphone och gör det trots allt. Vad är det som gör att eleven 

använder sin Smartphone ändå? Kan det vara att eleven har svårt för att följa regler?  

Berättelse två 
 
Denna berättelse vittnar om att andra elever använder smartphones och får mig också att göra 

det. Är det för att de anar att jag inte tycker om denna regel och brinner för att implementera 

användning av IKT verktygen på fritids för ett bättre lärande? Eller för att jag råkar själv ha 

en Iphone då de behövde en? Eleverna kan inte veta allt positivt jag har lärt mig under min 

lärarutbildning om tillämpning av dessa verktyg i lärandesyfte. Säkert har eleverna sett mig 

upprepade gånger använda mig av min Iphone för att digitalt dokumentera händelser i form av 

bilder. Många av dem har säkert hört mitt alarm som påminner mig om att vissla in eleverna 
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när rasten är slut eller vid påminnelser om att det är bönedags. Jag använder min Iphone bl. a. 

som hjälpmedel för att utföra ett bra arbete. Jag letar efter svar och information i den när 

eleverna t.ex. ställer frågor som jag direkt inte kan svara på eller för att komma ihåg viktiga 

händelser så som att fylla i månadsrapport, möten, när det är dags för assembly m.m.  

 

Fritidansvarige vet att jag tar bilder med min Iphone för att dokumentera verksamheten men 

har inte vid någon tidpunkt kommenterat detta. Det kanske beror på att han vet att skolans 

kamera inte är alltid tillgänglig och en viss dokumentation kräver att man handlar omedelbart 

under en viss bestämd tid. Kan elevernas användning av Smartphones bero på att de tar efter 

hur vi vuxna gör och inte vad vi säger? I så fall erkänner jag mig skyldig till deras 

användande av verktygen men anser samtidigt att problemet vilar lika mycket på att vi 

pedagoger har otydliga ramar för detta förbud. Eller är det för mycket begärt av elever att inte 

använda sig av sina smartphone just på skolan när de använder dem överallt annars? Lgr11 

betonar att elevernas lärande ska bygga på elevernas individuella erfarenhet, intresse och 

behov. Med andra ord det de har i bagaget med sig hemifrån eller från samhället.  

 

I skolinspektionens rapport Rätten till kunskap en granskning av hur skola kan lyfta alla 

elever (2010:14) står det att de goda exemplen är de som består av elever vars behov är sedda 

och som känner sig omtyckta av sina lärare. Där är rektorns pedagogiska roll tydlig kring 

förmedling och förankring av kunskapsmålen och skolans värdegrund. Samtidigt arbetar 

lärarna ämnesöverskridande och det ges utrymme för pedagogiska diskussioner. 

 

Eleverna i denna berättelse har kanske lärt sig att det inte är så farligt att tappa bort sin Iphone 

så länge det inte har gått lång tid sedan det har inträffat och de fortfarande befinner sig i 

samma område. De har lärt sig att det finns en teknik som hjälper dem att hitta den igen. Detta 

kräver dock att eleverna har tillgång till både Apple ID för den försvunna Iphonen som 

pappan till Iphoneägaren av någon anledning har hållit hemligt för sin dotter samt en annan 

Iphone. Det innebär vuxnas inblandning på något sätt. I berättelsen ligger elevernas svårighet, 

enligt min förståelse, inte i att hitta Iphonen. Det är de vuxnas kännedom om och inblandning 

som gör att det blir problematiskt. Jag känner mig förvånad över hur eleverna slår ifrån sig 

tanken om att ingen annan elev har tagit den. Jag börjar därför undra om eleverna har 

utvecklat en norm sinsemellan om att det inte är acceptabelt att ta andras Iphone. Det vore 

fantastiskt om eleverna har utvecklat denna norm och dessutom följer den av sig själva. Detta 

visar något positivt med smartphonesanvändning, men det väcker en tanke hos mig om att 
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eleverna också kan ha skapat andra normer som inte är lika bra som denna. Just med tanke på 

att de helst inte vill att vuxna ska känna till det så hemlighåller de det. Eleverna har inte bara 

lärt sig användning av verktygen utan också vissa normer kring verktygens användning.  

Min roll som pedagog enligt Lgr11 är bland annat att ”visa upp och diskutera motsägande 

värderingar” (Lgr11, s. 13). Det uppmanar mig att försöka ta reda på vilka värderingar 

eleverna kan ha erfarit i samband med denna användning. De flesta eleverna behärskar 

verktygen på ett avancerat sätt. De som inte gör det känner heller inte någon oro för det. De 

vet att det finns minst en kompis som kan förklara vid behov hur man ska gör enligt vad 

berättelsen visar. Jag tänker på att det sker olika parallella utvecklingar i samband med 

elevernas användning av dessa verktyg. Den ena är att behärska funktionerna i IKTverktygen 

och den andra är det som gäller normer som eleverna kanske behöver lära sig. 

Berättelsen visar på att eleverna sinsemellan för olika diskussioner om olika teman rörande 

dessa verktyg. Den ena typen av diskussion handlar om normer, exempelvis när eleven i 

denna berättelse tappar sin Iphone och ingen misstanke uppstår om att någon annan elev kan 

ha tagit den. Att eleven har sällskap av andra kompisar för att utnyttja deras hjälp tyder på ett 

förtroende eleverna emellan. När jag tänker efter inser jag att elever som hittar telefoner 

lämnar tillbaka dem till oss pedagoger men när det gäller frukter kan de däremot ta av 

varandra. Detta handlar också om normer och värderingar vilket vi som pedagoger ständigt 

försöker få eleverna att befästa. Vad gäller användning av IKT verktygen och Internet verkar 

det vara att eleverna till en viss gräns vill sköta det sinsemellan utan inblandning av vuxna. 

Jag vill gärna förstå varför och visa att vi vuxna inte har emot detta då eleverna många gånger 

är mycket kunnigare än vuxna i denna domän.  

Denna essä rymmer inte diskussionen om lärandebegreppet och på vilka sätt smartphones kan 

vara en tillgång för lärande, men jag vill trots det lyfta upp tanken om att lärande är ett vitt 

begrepp. Själv tolkar jag lärande som en livslång process som kan uppstå i alla situationer 

oavsett lärandeverktyg, situation eller miljö. Jag vill få eleverna att förstå att lärande inte 

nödvändigtvis måste ske inom det traditionella mönstret. Det vill säga att det inte enbart 

måste komma från lärare till elev. Eleverna känner oftast till vuxnas begränsningar inom IKT 

och anpassar sitt behov att begära hjälp kring användning av dessa verktyg men inte vad 

gäller själva användningen. Detta skulle innebära ett ömsesidigt lärande med potential att öka 

elevernas självförtroende och ge dem möjlighet att träna på andra färdigheter exempelvis 

ledarskap och sociala färdigheter. Genom IKT har eleverna därför möjlighet att fungera som 
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brobyggare mellan barn- och vuxnas värld i att förmedla sina kunskaper till oss pedagoger 

och det kan utgöra en stark faktor till att pedagoger anskaffar sig mer kunskap i detta område. 

Dilemma  
 

Som det framgår av båda berättelserna blir mina försök att hjälpa elever i samband med 

användning av Smartphone under fritids ofta fel. Hade jag i första berättelsen valt att blunda 

för elevens behov och nekat honom min hjälp så hade jag brutit mot mina egna principer som 

pedagog, samtidigt som mitt valda agerade handling blev totalt fel i mina och alla andras 

ögon.  I andra berättelsen fick jag beröm för mitt agerande å ena sidan men jag har brutit mot 

skolans regler å andra sidan.  

 

Ibland har man kort betänketid att välja hur man ska handla. Lars Svedberg är legitimerad 

psykolog och docent i pedagogik. Han har varit engagerad i skolutveckling och utbildning av 

ledare skolledarhögskola. Hans avhandling Rektorsrollen om skolledarskapets gestaltning ger 

en förklaring av ett dilemma” ett dilemma kan alltså inte lösas eller upplösas utan det är 

bestående och avslöjar vid närmare analys konkurrerande värderingsmönster i den aktuella 

organisationen och/eller dess omgivning” (Svedberg, 2000, s. 47). Han skriver vidare att 

handlingskonsekvenserna bestäms av det agerande som en person gör med sitt eget omdöme 

och inre röst och det kan inte värderas som rätt eller fel.  

 

Dilemmat i mina berättelser utgör min utgångspunkt, men leder mig vidare till många andra 

dilemman. Dilemman yttrar sig i olika ledarskap i en hierarkisk kedja mellan olika ledares 

ledarskapsstilar och förhållningssätt hur de påverkar och bli påverkade av varandra på en 

skola. Det börjar med en reflektion över hur jag ska anpassa mitt ledarskap för att vara en bra 

pedagog och för med sig vidare funderingar som berör de olika ledarskapen som är 

överordnade mig.  

Teoretiska perspektiv 

Pedagogisk förhållningsätt och ledarskap 
 
Svedberg har också skrivit en bok vid namnet Gruppsykologi om grupper, organisationer och 

ledarskap där han beskriver tre olika ledarskapskategorier och refererar till psykologerna Kurt 

Lewin och Bernard Bass. Dessa ledarskapskategorier är auktoritärt, abdikerat och 
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demokratiskt. Den auktoritära karakteriseras av att ledaren styr gruppen strängt och bara talar 

till gruppen enligt vad han/hon anser är rätt med tanke på att ledaren är den som vet gruppens 

bästa. Ledaren förväntar ordning och strikt lydnad. Det resulterar i gruppens passivitet, 

osjälvständighet, statushierarki, ständiga behov av att hävda sig och hyckleri. Abdikerat 

ledarskap kännetecknas av likgiltighet, oklara mål och linjer, diffust ansvar och ett vacklande 

sätt att fatta beslut. Detta resulterar i konflikter, låg arbetsmoral och otrygghet. Demokratiskt 

ledarskap karakteriseras av att ledaren är lyhörd för gruppens önskemål och behov och det 

kännetecknas av ett aktivt lyssnande och av tolerans, trygghet och ansvarstagande som får 

gruppen att känna en "vi känsla" (Svedberg 2007, s. 312, 313). 

Svedberg (2007) menar att ledarskapet är en uppsättning relationer som har större påverkan 

än hur en enskild ledare handlar (Svedberg, 2007, s. 270). Vidare framhåller han att ledarskap 

inte är en position utan en relation man kan inta genom att vara lyhörd, flexibel och genom att 

anpassa sitt ledarskap till situationen. En pedagog kan skifta mellan fyra olika förhållningssätt 

och ledarstilar som är karakteristiska för utvecklingsnivån för en grupp med en specifik 

uppgift. Dessa ledarstilar är: 

- Instruerande ledarskap som innebär inledning och överblick 

- Coachande som yttrar sig i förändring och trivsel 

- Stödjande som tar formen av genomförande  

- Delegerande som författaren förklarar med uppnådd empowerment. 

Svedberg skriver att ledaren ska ha som mål att gruppens medlemmar ska utvecklas genom 

dessa stadier och uppnår självständighet. 

Mitt förhållningssätt i berättelserna sätter mitt ledarskap som pedagog i fråga. Elevernas 

användning av smartphones trots förbud är ett exempel på denna ifrågasättande. När eleverna 

medvetet väljer att förbise regler måste jag som pedagog tänka om beträffande den 

ledarskapsstilen jag använder mig av. Svedbergs utvecklingsnivåer blir uppnådda i mitt fall 

och elevernas självständighet blir uppnådd när de har tagit till sig reglerna och kunskap om 

smartphonesförbud och gör det till sin egen. Svedberg (2007) menar att en ledare ska kunna 

göra rätt bedömning av gruppen för att undvika att hamna i svåra situationer med låg 

motivation och dåliga resultat som följd av fel vald ledarstil. Detta är vad som har hänt i 

berättelserna. Eleverna är lågt motiverade till att följa denna regel med förbud för användning 
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av smartphones på fritids. En av förklaringarna till det är det jag upplever om otydligheter i 

våra förhållningssätt.  Enligt Svedbergs förklaring måste jag som en pedagogisk ledare ha ett 

syfte med varje ledarskapshandling. När jag väljer att hjälpa eleverna i mina berättelser 

genom att använda mig av smartphones väljer jag samtidigt att bryta mot skolans regler trots 

att jag inte medvetet vill välja det. Det blir en konsekvens av mitt val att hjälpa eleverna i 

samband med smartphones användning som jag inte kan förhindra. Det som i sin tur 

uppmuntrar eleverna till regelbrott. Ingen annan känner till min intention med handlingen.  

Jag skulle kunna förklara och föra en dialog med eleverna om varför jag väljer att bryta denna 

regel och använder mig av min Iphone men fruktar att det kan ge en motsatt effekt.  Det kan 

också uppfattas som att det är okay för barnen att bryta mot regler. Å andra sidan kanske 

eleverna känner att deras röst inte blir hörd när de genom sina handlingar uttrycker sitt behov 

av att använda sina smartphones. De kanske känner att vi pedagoger bestämmer över deras 

huvuden medan vi själva får använda oss av smartphones, vilket är en bild som inte stämmer 

med verkligheten. Svedbergs resonemang om att ledarskap är en uppsättning av relationer 

påminner mig om att jag har ytterligare en relation med förpliktelser utöver den jag har till 

eleverna och det är den jag har till min ledning. Denna dubbla relation kräver ibland 

motsägelsefulla handlingar. Detta resulterar till att jag känner mig kluven mellan två olika 

krav. Jag kan på samma sätt som eleverna känna mig underordnad min ledning.  Beslutet om 

förbud för smartphones har jag ingen chans att påverka. Detta kan bli bättre om jag tar upp 

med min rektor. Enligt (SOU 2004: 116) är rektors uppgift bland annat att visa närhet och 

omsorg präglad av intensiv förståelse. Vidare står det i SOU att en skolledare ska vara 

medlare, koordinatör samt förslagsställaren i kommunikation med myndigheter och samhället. 

Han eller hon ska vara en källa för medinflytande för personal, elever och föräldrar och ha 

personal och elevråd i fokus och att ”Rektors uppgift blev nu att uttolka reglerna så att de 

förvandlades till medel för verksamheten, inte låta verksamhet formas av den ”(SOU 2004: 

116, s. 32). Det måste tolkas som att det ska finnas en töjbarhet i att tillämpa reglerna och att 

man inte alltid kan följa dem bokstavligen. Det svarar väl mot min känsla och (och kanske 

även elevernas) som ligger bakom önskan att trotsa när regeln känns odemokratisk. 

”demokrati är ett politiskt begrepp och ju egentligen bara ett av flera sätt att dela makt och 

inflytande”( Jensen & Low, 2011, s. 7) . Den svenska skolan vilar på de demokratiska 

värdena. Författarna menar vidare att ledaren genom sin maktposition berövar sina elever 

inflytande och begränsar deras medverkan bara till delaktighet genom att ta oönskade beslut 

över huvudet på sina elever (Jensen & Low, 2011, s.7,8). Författarna tillägger att samspelet 
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mellan elever och pedagoger bygger på mer än makt för att elever inte är intresserade av att 

utöva makt över sina pedagoger utan vill känna sig behövda, omtyckta och bli hjälpta, 

bekräftade av sina pedagoger, enligt min erfarenhet. Det rör sig snarare om ledning och kultur 

på den enskilda skolan, om lärarnas arbetsliv och deras personliga utveckling i yrkesrollen, 

om elevernas personliga och sociala utveckling samt om kvalitén över en tioårsperiod i dessa 

elevers liv. Detta betyder att relationen mellan elever och pedagoger delvis är en följd av hur 

ledningen på en skola utövar sitt pedagogiska ledarskap. Den kultur som finns på skolan 

påverkar exempelvis om läraren uppfattar att det finns en lyhördhet i beslutsfattandet och det 

påverkar vidare om han/hon också låter eleverna få medinflytande. Hur en lärare uppfattar sin 

yrkesroll och trivselgrad på skolan är ett annat exempel. En lärare som känner en ständig 

utveckling i sitt yrke behöver inte inta en maktposition inför eleverna. 

Själv är jag relativt nyanställd, trivs ganska bra på min arbetsplats och känner att jag till en 

viss del kan påverka besluten som tas men man kan inte ha inflytande över alla beslut. Jensen 

& Low (2011) menar att det är viktigt att förstå relationen mellan elevers och lärares trivsel, 

utveckling och lärande. Författarna understryker att både lärare och elever påverkar och 

påverkas av varandra vilket ger upphov till en dialog. Att föra en dialog enligt författarna är 

att lyssna för att förstå och lära känna den andres ståndpunkt på samma gång som att kunna 

tydligt och eftertänksamt presentera sina egna idéer för att intressera den andre i dessa (2011, 

s. 7, 8). En förutsättning för att vara en god ledare i skolan är bl.a. att kunna göra en 

distinktion mellan att vara chef och ledare samt kunna växla dem emellan när det behövs för 

ett gott ledarskap. 

Chef eller ledare 
 
Max Weber (1864-1920) hävdar enligt Svedberg att allt samhällsliv har en relation till makt 

och maktutövning (2007, s. 280). Han tycker ändå att det finns en distinktion mellan makt och 

auktoritet. Den som utövar makt menar han är den som tvingar de ledda till åtlydnad eller 

manipulerar för att få sin vilja igenom. När den utövade makten stämmer överrens med de 

leddas förväntningar eller värderingar ökar chansen till maktövarens godkännande. Detta gör 

att ledaren upplevs som legitim auktoritet och åtlydnaden sker av fri vilja. Vidare skriver 

Svedberg att Weber skiljer på tre olika legitima auktoriteter. Traditionell som innefattar vem 

som brukar styra och bestämma vanligtvis, legal vilket betyder den som är bestämd av 

regelverk inom en organisation och karismatisk auktoritet den som utgår från ledarens 

personlighet och lyskraft. 
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En chef är legal medan en ledare är legitim enligt min tolkning av Weber i Svedberg (2007, s. 

334). En ledare förutsätter goda relationer för att medlemmarna i dennes grupp accepterar att 

bli honom/ henne underordnade. Goda relationer kräver god kommunikation som innefattar 

ord, röstklang och kroppsspråk vilket utgör en större del av kommunikationen. Även om det 

inte står något om detta vare sig i lagar eller i styrdokument så ger det ett värdefullt perspektiv 

i analysen av hur ledare handlar. En chef har makt utifrån sin position som andra bara måste 

bli honom/henne underordnade oavsett chefens sätt att vara. När eleverna får förbud och inte 

får en rimlig förklaring eller om de inte får diskutera beslutet känner jag mig mer som chef 

och inte som ledare.  

Hur blir en pedagog en god ledare? 

Wilhelmson & Döös uttrycker att en ledare bör vara proaktiv och i förväg använda sig av 

samtal i grupp som redskap för att stämma av den egna förståelsen gentemot hur andra 

uppfattar verkligheten (2000, s. 8) . Författarna kallar det de dialogiska gruppsamtalen. 

Gruppens samtliga medlemmar kan genom denna samtalsform komma överens om det som är 

lämpligt att besluta och kommer att lära av varandra i det dialogiska arbetet. I mitt fall undrar 

jag om en diskussion om elevernas användning av smartphones kan väckas till liv i 

arbetslaget så vi tillsammans kan diskutera hur vi ska förhålla oss till det på ett tydligt sätt. Vi 

kan uppdatera våra kunskaper om för- och nackdelarna för denna användning och koppla ihop 

det med innehållet av vad läroplanen och andra styrdokumenten råder oss till.  

 
Det kan utveckla en ledares förhållningssätt att resonera om begreppen barnperspektiv och 

barns perspektiv. För det första för att det kan hjälpa ledaren att se helheten när han/hon ska 

lösa problem. För det andra för att undvika ett rutinartat ledarbeteende. Ledaren kan därmed 

undvika att slentrianmässigt upprepa mönster och normer. Ett gott pedagogiskt ledarskap har 

dubbla uppgifter, nämligen kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget.  

Värdegrundsuppdraget handlar bland annat om demokrati, jämställdhet, solidaritet och att 

motverka kränkande behandling i form av mobbning. Pedagoger har genom sitt ledarskap ett 

uppdrag att vidareföra dessa värden genom att föregå med gott exempel. Eleverna måste 

emellertid arbeta praktiskt med värdegrunden för att göra dem till sina egna kunskaper. Det 

går i linje med vad Liza Haglund och Anders Persson skriver i Öppet sinne stor respekt 

(Haglund & Persson 2004, s. 6). De manar pedagoger att ha filosofiska samtal där elevernas 

perspektiv blir synliga. Vidare betonar de vikten av praktiskt arbete kring barnkonventionens 
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grunder tillsammans med elever för att de på så sätt ska göra dessa grunder till sina egna 

erfarenheter. Värdegrundsarbete kräver både kunskap och reflektion. 

Reflektion och diskussion är vad Vygotskij enligt Hwang & Nilsson menar med den inre 

dialogen (2011, s. 67). Denna dialog som ger eleverna möjlighet till att reorganisera hur de 

uppfattar saker och ting och leder till mindre impulsivitet samt möjlighet att planera sina egna 

handlingar, vilket är det som eleverna i mina berättelser behöver. Genom detta 

förhållningssätt kan eleverna i berättelserna få andra förutsättningar för att förhålla sig till 

reglerna och med detta förhoppningsvis en vilja att acceptera och följa dem. Detta blir uppnått 

genom diskussion och reflektion särskilt om pedagogerna använder sig av elevbekräftelse vid 

positiv handling. Jag tycker dock att en diskussion kring om regeln ska omprövas på nytt skall 

ske före detta.   

Jensen & Low betonar vikten av ledarens balans mellan bekräftelse och ifrågasättande (2011, 

s. 25). Bekräftelse leder till elevens inre motivation och inställning till dialog som yttrar sig i 

ett aktivt lyssnande och att söka möjligheter i problematiska situationer. I mitt fall gäller detta 

mitt uppdrag utifrån en dubbel roll som å ena sidan den som pedagog i ett arbetslag där jag är 

underordnad min fritidsansvarige och ledningen och å andra sidan som ledare för eleverna på 

fritidsverksamheten. 

Forskning av Gelfand m.fl. (2012) demonstrerar hur grupprepresentanters sätt har stor 

betydelse för hur gruppens beteendemönster ser ut. En ledare som löser konflikter genom att 

fokusera på samarbete och respekt kommer enligt forskarna att forma en kultur där gruppens 

medlemmar uppför sig på ett liknande sätt. Om ledaren däremot väljer att undvika 

konflikterna kommer gruppens medlemmar likaså att agera att visa ett undvikande och passivt 

konfliktbeteende. Författarna menar att ledarskapets egenart präglar hur en 

organisationskultur skapas och bevaras. 

Den otydlighet som jag upplever i hur stor utsträckning vi får använda oss av smartphones på 

fritids utgör ett problem mellan fritidsansvarige och övriga pedagoger som har en annan 

inställning till denna användning.  Det resulterar i att även pedagoger bryter mot denna regel 

och elevernas användning kan ses som en följd av detta, men tolkas som att de har svårt att 

följa skolans regler. Det framkommer i berättelse ett att fritidsansvarige reagerar emot att 

eleven besvarar samtalet trots förbud. Jensen & Low skriver att barn saknar förmågan att ta 

ansvar och medansvar för relationer med vuxna maktpersoner (2011, s. 8). Om barnen åläggs 

ansvar som inte ens de vuxna klarar av, leder det till vantrivsel. Författarna skriver vidare att 
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det inte finns några omöjliga klasser eller elever, utan att det snarare handlar om 

dysfunktionella relationer mellan de två parterna. Ansvaret för en förbättring i dessa relationer 

ligger på läraren. Eleven i berättelse ett kan vara ett exempel på omöjliga elever enligt den 

fritidsansvariges synsätt, eftersom han använder sin smartphone upprepade gånger trots 

förbud. Om den attityden hos fritidsansvarig uppfattas av eleven kommer det att leda till en 

bristande förtroende som kan leda till en dålig relation. Denna problematik kan leda till 

elevens vantrivsel. Det ger också, utifrån Jensen och Lows perspektiv, en förklaring till 

avsaknad av glädje hos många barn vad gäller deras lärande efter några år på skolan. De 

menar att det finns i skolans kultur och beror på lärarnas relationskompetens både under och 

efter utbildningen (2011, s. 9).  

Att ta smartphone i beslag en skolregel eller en skollag? 
 
När jag söker efter kunskap om vad som juridiskt gäller för beslagtagande av smartphones 

hittar jag följande i Juridik för pedagoger av Marie Erdis (2004, s.77). I avsnittet om 

bestämmelser står det om hur personal ska agera när det gäller att beslagta föremål från 

eleverna, som antingen kan innebära skada eller vara störande för verksamheten på 

fritidshemmet.  Hon förtydligar att när det rör det sig om föremål som i och för sig inte är 

farliga men som stör verksamheten får personalen även av den anledningen ta hand om 

föremålet. Hon poängterar emellertid att ingen form av våld är tillåten, utan personal måste 

genom uppfostrande eller undervisande insatser förmå barnen att inte ha med sig den typen av 

egendom. Vad gäller det fritidsansvarige påstår om att det står i lagen att enbart lärare (och 

inte fritidspedagoger) kan beslagta telefoner så kan jag tolka det som att den fritidsansvarige 

kan ha blandat ihop skolans regel och skolag. Det är fullt möjligt att ha som skolregel att 

eleverna inte får använda sina smartphones under fritidstiden. Detta kan skolan ha bestämt i 

samarbete med föräldrar kring elevens bästa eller med hänsyn till pedagogernas önskemål för 

att minska bekymmer som följer en sådan användning. I juridisk vägledning av Skolverket 

står under rubriken Omhändertagande av föremål vad gäller grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan och fritidshemmet: ”rektorn och lärarna får ta ifrån en elev ett 

föremål om det används så att det stör utbildning eller riskerar att skada någon i skolan eller i 

fritidshemmet”. ( www.skolverket.se, Juridisk vägledning, s. 2). Fritidsansvarige tolkar 

uppenbarligen ”lärarna” som klasslärare eller legitimerade lärare. Pedagoger med 

högskolexamen ingår inte i kategorin. Min direkta reflektion över fritidsansvariges beslut och 

argument om att eleverna inte får använda sig av smartphones är att det handlar om 

okunnighet både om IT verktygen och om lagarna. Helt kategorisk är han dock inte medtanke 
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på att han själv har en smartphone som han använder och att han blundar för viss sorts 

smartphonesanvändning som min ena berättelse visar. 

Intervjuer 

Presentation av de intervjuade  

 
Selma är den pedagog som har arbetat längst på vår fritids. Camilla är relativt ny anställd. 

Hon har jobbat knappt två år på skolan. Daniella är engelsktalande med erfarenhet av 

fritidsarbete från engelska skolor. Karim är en ung fritidspersonal som jobbar sin andra termin 

med oss. Han är också fotbollstränare.     

Intervju med kollegor 

Selma 
 
Jag: Hur ser du på fritidsverksamhetens uppgift i denna skola? 

Selma: Det är två olika saker om man jämför verksamheten och läroplanen.  Läroplanen 

betonar kontinuitet för skoldagen. Fritids ska länkas samman med skolan. Det är väldigt svårt 

i praktiken i vår skola. Det mesta av tiden går åt att se till att dagen ska fungera. Man ska ha 

koll på vad eleverna gör och att ingen gör sig illa.  Det är en avvägning mellan att ha roliga 

aktiviteter och att ha en säker miljö. Man ska balansera mellan att eleverna ska ha roligt och 

att inget farligt händer. 

 

Jag: Vilka förhållningssätt har vi på fritids till IKT verktyg? 

Selma: IKT är inget vi har satsat på vår fritids. Klart att man ibland fotar och använder musik 

genom smartboard, men vi använder inte det mycket. Det är inget vi jobbar aktivt med och 

gör barnen delaktiga i heller. Det används mer för dokumentation. Eleverna får egentligen 

inte använda sig av sina smartphones. De små eleverna får inte alls, medan de äldre får 

använda dem för att ringa sina föräldrar. Det blir bökigt för oss om eleverna kommer till oss 

och vill låna telefonen för att ringa sin mamma och fråga när de ska få gå hem. Det blir lättare 

att äldre elever gör det själva och berättar det för oss. Vi personal har olika anledningar till att 

förbjuda elevanvändning av smartphones. Det är svårt för oss att veta vad eleverna gör med 

sina smartphones. Det kan hända saker på Instagram eller Facebook som inte är okej och vi 

har ingen aning om det. Jag vill ha kontroll över vad de gör för att kunna tillåta dem denna 

användning. 
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Jag: Hur ska pedagoger agera när de ser en elev använder sin smartphone trots förbud och har 

problem med det?  

Selma: Det är svårt för oss att göra något eller att göra skillnad. Vi tillåter smartphones 

elevernas användning i en viss utsträckning, det betyder att i vissa situationer får man det. Det 

finns inte en regel utan undantag. Man ska inte vara paragrafryttare utan man ska bedöma från 

en situation till annan.  

 

Jag: Får eleverna använda sig av mobiltelefonerna på fritids? Om svaret är ja, i vilken 

utsträckning? Om nej, varför? 

Selma: IKT har oändliga möjligheter men det ska vara styrt av oss. En styrd aktivitet med 

IKT verktygen skulle vara jättebra. Jag har inga idéer om hur jag ska göra det själv men om 

någon annan har drivande kraft och idéer då är jag på. Vi får inte ta smartphones ifrån 

eleverna men jag brukar säga att de får lägga undan dem i sina ryggsäckar, väska eller hyllor. 

Förslag på hur vi kan använda oss av smartphones i dokumentationen är jättebra. Bloggar 

eller instagramkonton för våra elever där man kan lägga information och bilder. Även dessa 

förslag ska vara styrda och att eleverna få vara delaktiga i det. Man ska beakta föräldrarnas 

önskemål om att deras barn inte ska få sitta still och spela spel men det samma resonemang 

som om vi säger att våra elever inte får pyssla för då sitter de också mycket. Det ska vara 

uttänkt och kontrollerat om vi ska införa det.  

 

Jag: Uppfattar jag dig Selma rätt om jag upplever dig positiv till inställning av IKT 

användning på fritids? 

Selma: Ja jag tillhör den generationen med tv- spel och kommer att se positivt på allt som 

driver elevernas kraft i inlärning. 

Camilla och Daniella 

Jag: Hur ser du på fritidsverksamhetens uppgift i denna skola? 

Daniella: Fritidsverksamhets uppgift i vår skola är att vi ska erbjuda eleverna en säker miljö, 

pedagogisk lärande och ha roligt samtidigt. Jag vill att eleverna ska gå hem och längta tillbaka 

till fritids nästa dag. 

Camilla: Jag är inte utbildad pedagog och allt den här är nytt för mig. Jag känner att barnen 

ska ha kul, att vilja komma tillbaka och säkerheten precis som Daniella tycker. Jag har lärt 

mig när jag har börjat jobba med dig att du vill att barnen ska fullfölja det de har lärt sig i 
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skolan på fritids. Att lärandet inte tar slut efter skolan utan att det fortsätter på fritids. Man lär 

sig hela tiden. För mig var lek och säkerhet allt som behövs på fritids. En lekstuga med 

fröknar som har koll på. 

  

Jag: Vilka förhållningssätt har vi på fritids till IKT verktyg? 

Daniella: På fritids har vi inte så mycket att säga om just nu. Framöver skulle jag vilja ha som 

aktivitet att barn ska sitta i ett rum med datorer, Ipad och smartphone och få jobba. Tio barn åt 

gången är bra att börja med. Eleverna har egna smartphones som vi kan dra nytta av redan nu.  

 

Jag: Vad säger du, Daniella om det? 

Daniella: Jag vill ha dem i ett rum och ha kontroll över vad de gör. Att ha ett sådant rum med 

datorer, Ipad och smartphones är min framtida förväntning av vad vi ska bl.a. göra på vår 

fritids. Eleverna kan jobba i form av fritidsprojekt. De kan också ha fri tid för att det är deras 

fritids. Jag tror på att Ipad och internet är den framtida lärande. Jag tycker att det är rätt 

verktyg att använda sig av på skolan. Jag vill ge eleverna en säker miljö att använd sig av 

dem. Jag vet inte om jag är den bästa personalen att leda denna grupp i så fall.  

Camilla: Denna tveksamhet kommer ifrån att det handlar om att yngre barn är ivriga i att lära 

sig och därför de kan mycket mer än vuxna i denna domän?  

Camilla: Ser du att det är ett hinder för implementering av en sådan aktivitet? 

Daniella: Nej jag vet bara inte om jag kan ge dem mer än någon annan av oss. Jag vet att jag 

kommer att göra det oavsett om jag kan eller inte och har absolut inte emot att eleverna kan 

mer än jag. 

 

Camilla: Vi tillåter inte någonting nu och känner mig därför tveksam. En del av mig tycker att 

barnen tillbringar mycket tid framför skärmen. Jag tycker därför att vi inte behöver ha det på 

fritids. Fritids för mig är att elever leker med varandra och kommunicera med varandra och 

inte sitta och spela. Samtidigt som jag tycker att vissa program är väldigt bra och otroligt 

pedagogiska. Vi kan inte hindra utvecklingen vi ska alltså hänga med den på något sätt. Det är 

en balansgång känner jag. Våra elever får inte använda smartphones på fritids. Vi har några 

problem med det när barnen ska gå hem. Det är vårt ansvar att veta vilka barn vi har och vilka 

vi inte har. Eleverna bestämmer sina lekkompisar ringer hem och stannar kvar eller vill gå 

tidigare och vi vet oftast inte något om det. Vi har därför bestämt att all smartphones 

kommunikation ska ske genom skoltelefonen. Barn är finurliga! Det har hänt att en elev 

ringde och fick gå hem av sin förälder. Tänk om det händer något på vägen dit medan vi är 
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tveksamma om beskedet att få gå hem då faller ansvaret på oss. Det har hänt att några av våra 

elever har hamnat på fel sidor och vi kan inte styra över det.  

  

Jag: Hur ser du på din insats som pedagog att barnet hamnar i en sådan handling frågar jag?  

Camilla: Menar du att vi ska jobba med eleverna i förebyggande syfte eller? Vad ska 

föräldrarna göra då om vi ska uppfostra deras barn? 

 

Jag: Är du inte en vuxen i stället för föräldern i denna situation eller? 

Camilla: Jag vill säga att föräldrar vill slippa det ansvaret på skolan och det tycker jag är fel. 

Vi kan inte uppfostra alla 230 barn här. Om vi har en verksamhet med IKT kan vi visa vad vi 

får respektive inte får göra. Om en elev surfar på porrsidor kan jag inte ta ifrån honom sin 

smartphone men jag kan däremot be honom stänga av den och därmed stoppa beteendet så att 

det inte sprider sig till andra barn. Allt detta med IKT är nytt för mig men om vi diskuterar det 

tillsammans kommer det att bli bra. Just nu satsar vi på skolans profil och det är engelska.  

 

Jag: Har du tankar om hur vi ska använda IKT verktyg på fritids? 

Daniella: Vi kan få eleverna att hitta information om olika saker som sport, hitta lösningar till 

svårigheter kanske kan de söka information om deras familjer i form av släktträd. Ja de kan 

göra oändliga saker.  

 

Jag: Ser du en möjlig diskussion om detta ämne i vårt arbetslag? 

Daniella: Detta samtal har redan öppnat mina ögon för många saker kring ämnet.  Jag ser 

framemot att inför det med en grupp som kan hämta sina smartphones att ha en lektion på 

fritids med strukturerade regler och ren miljö. Jag tycker att det värt att prova. 

Camilla: Det är viktigt att diskutera hur man ska lägga upp verksamheten. Det viktigt att man 

kommer fram till andra lösningar. Det är alltid viktigt att diskutera saker och ting. Just nu 

håller vi med samma förhållningssätt trots att vissa av oss tycker annat om själva 

användningen men vi säger samtliga till elever att smartphones ska vara i fickan eller i 

väskan. En diskussion om förhållningssätten kan vi ta upp på något av våra fritidsmöten.  Jag 

ser ändå inte att vi måste ta upp en sådan stor fråga nu eftersom vi har mycket annat i 

verksamheten som är pågående och tar större plats just nu, men det är något för framtiden. 

Karim 
Karim: Pedagogers uppgifter på vår skola är att erbjuda barn en säker miljö och lek. Jag är 

emot elevanvändning av smartphones för att jag tycker att eleverna ska få göra det de inte gör 
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hemma. Jag menar att leka med andra barn som till exempel börja med att bygga en koja som 

leder till rollekar. Jag tycker att vi som jobbar på fritids måste respektera föräldrarnas 

inställning och skolans vilja till förbud. 

Reflektion över intervjuerna 
 
Min första tanke kring intervjuerna är att vi inte är eniga om vi har samma förhållningssätt 

eller inte. När jag ställer frågan om förhållningssätt på vårt fritidshem för mina kollegor vill 

jag närma mig vår gemensamma idé om vikten av att ha ett gemensamt förhållningssätt i våra 

uppfattningar. I intervjun nämner Selma att vi har olika anledningar till förbudet mot 

elevanvändning av smartphones. Elevanvändning av smartphones kan enligt Selma tolkas 

som en särbehandling av stora gentemot små elever på fritids. Om vi tillåter denna 

användning för stora elever men inte för små gör vi en kategorisering efter ålder mellan 

eleverna utan grund.  

Jag tolkar också att den tillåtna utsträckningen av elevernas användning av smartphones inte 

gagnar elevernas lärande på något sätt. Den tillåts däremot för att underlätta och minska 

onödiga sysslor för pedagogerna och reducerar därmed skolan samtalskostnader.  Camilla 

säger att vi satsar på vår skolprofil och jag hoppas att hon inte enbart föredrar den inför allt 

annat lärande som krävs på fritidsverksamhet och kompletterar skolans textbaserade 

undervisningsform. Det går i linje med vad Anders Fredriksson (2010) menar i sin avhandling 

Marknaden och lärarna. Hur organisationen av skolan påverkar lärares offentliga 

tjänstemannaskap med en skola som formas av marknadsmodellen. Fredriksson identifierar 

fyra förhållningssätt: ett byråkratiskt, ett professionellt, marknadsorienterat och 

brukarorienterat. I en marknadsorienterad skola är det betydelsefullt att lärarna är solidariska 

med deras skolorganisations mål och policy. I en sådan organisation följer lärarna skolans 

pedagogiska modell och profil. Där får pedagogernas reflekterande över lärandets innehåll 

mindre plats. Lärarna i sina arbetslag måste få tidsutrymme för att diskutera och utbyta sin 

professionella kompetens. I vår skola skulle det till exempel kunna betyda en reflektion över 

om smartphonesanvändning eller förbud är relevant och om användningen kan tillföra 

elevernas lärande något? Vidare skriver Fredriksson (2010) att ett marknadsorienterat 

förhållningssätt betraktar eleverna som kunder och sin rektor som VD.  Det vill säga 

tillämpning av principen om att kunden alltid har rätt oavsett orsaken till tvisten. Kan detta 

ligga bakom vissa pedagogers negativa inställning till elevernas användning av smartphones? 

Centralt innehåll i Lgr11 innefattar som mål att eleverna i årskurs 1-3 ska ha insikt om hur 
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föremålen i elevens vardag har ändrast över tid.  För elever i senare år än dem som går på 

fritidshem är målet att eleverna ska kunna behärska användning av internet och mobiltelefoni 

(Lgr11, s. 271). Detta visar vad vissa pedagogers negativa inställning till elevanvändning av 

smartphones kan ha för effekt framöver. Camilla upplever att varje pedagog lever upp till 

detta förbud trots min påminnelse om att jag som exempel inte gör det. Daniella har inte 

mycket att säga om vårt förhållningssätt vad gäller elevanvändningen av sina smartphones på 

vår fritids.  Selma menar att man måste ha kontroll över den användningen.  Detta kan tolkas 

på tre olika sätt. Den ena är att vilja beskydda eleverna i samband med användning av 

smartphones och den andra är att begränsa hur de får använda smartphones, medan den tredje 

vill totalt förbjuda dem. 

Intervjuerna med kollegorna visar att de pedagoger som är positivt inställda till 

elevanvändning av IKT verktygen vill ha kontroll över denna användning. En fråga som 

inställer sig här är: varför inte lära eleverna att ha självkontroll samtidigt istället för att alltid 

vilja ha kontroll över deras handlingar? Det kinesiska ordspråket säger: ”Ge mig inte en fisk 

om dagen, lär mig fiska”. 

Att pedagogerna vill ha kontroll över denna användning kan jag också ställas i motsättning till 

vad Fredriksson menar med den brukarorienterade förhållningssättet. Det är ett 

förhållningssätt som kommer till uttryck i skolans värld för att ge elever mer inflytande och 

förebygga det som lever kvar av katederundervisning. Det är nämligen att lärare har haft 

kontroll på elevernas lärande eftersom synen på lärande i katederundervisningstid har varit 

begränsat till att läraren har varit den enda källa till lärande. Detta till skillnad från dagens syn 

på lärandets mer mångfacetterade möjligheter. Sammantaget visar detta på våra olika 

inställningar till ämnet vilket utgör dilemmat i mitt fall. Fredriksson kallar detta för 

värdekonflikter mellan förhållningssätt. Det är i första hand rektors ansvar att se till och leda 

kollegiet mot samma mål och samma förhållningssätt. Det går parallellt med vad som 

beskrivs i (SOU 2004: 116). Intervjun visar att några av de intervjuade ser en möjlighet i att 

tillsammans diskutera frågan om elevanvändning av sina smartphones på fritids. Enligt (SOU 

2004: 116) är ledningsstruktur en benämning som skildrar hur ledningsuppgifter och 

ledningsansvar i sina åtskilliga formella roller förväntas integreras i den gemensamma 

uppgiften.  Detta kräver en dialog och reflektion och blir förhoppningsvis vårt gemensamma 

mål i arbetslaget då intervjuerna har väckt tankar om problematiken kring elevernas 

användning av smartphones.  
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I (SOU 2004:116) står det också att skolan är en arbetsplats där såväl elever som personal 

måste vara trygga och där den individuella människan måste blir sedd, ledd, uppskattad och 

uppmuntrad samt undervisad och tränad. Det vill säga att det faller på rektors största ansvar 

att finna förutsättningar för detta samt leda personalen att arbeta mot samma mål. 

Pedagogernas mål i berättelserna är att uppnå ett generellt förbud mot smartphones medan 

förhållningssätten som de använder sig av leder till misslyckande. Det krävs en förändring 

som börjar med ledningen, oss pedagoger och slutar med eleven. En lösning enligt vad jag 

kan komma på är att det ska finnas lärare anställda på fritids som kan beslagta dessa verktyg 

utan att bryta mot vare sig skolregel eller lag. Fritidsansvarige säger att alla som har en 

anställning på fritids inte kan betraktas som lärare trots utbildningen eftersom att det inte finns 

en legitimation för fritidspersonal. Vad är skillnaden mellan att ha en fritidsledar-, en 

barnskötar- eller en grundskolelärarutbildning? Alla dessa kompetenser finns på en 

fritidsverksamhet i dagens läge men regeringens ambition i framtiden är att det bara ska 

finnas grundskolelärare med fritidsinriktning på fritids. Regeringen har nyligen kommit med 

lösningen på problemet när den beslutade att fritidspedagoger ska få legitimation och 

behörighet i skolämnen. Det tyder på en samhällsförändring som börjar höja individuell 

kompetensutveckling hos pedagoger och leder till en förändring i skolan och samhället. 

Praktiskt är det problematiskt och kräver mycket mer tid än den regeringen ger tidsramar för. 

Detta med tanke på skolor som har outbildade som fastanställda på fritids.   

Jag tänker att det viktigaste ändå är självförändringen och inlärningsprocess som 

förhoppningsvis leder till en mer förståelse. Hjälper det på en fritidsverksamhet att några 

utbildar sig eller måste alla göra det för att ha samma utgångsplattform för diskussion som 

leder till en förändring? Ibland blir det svårt för vissa profilerade skolor att hitta rätt profil och 

utbildning hos personal som söker en fritidstjänst. I vissa privata skolor kan det finnas en 

prioritering av outbildad personal dels för att de inte kräver samma höga lön som en utbildad 

fritidslärare och dels för att de kan skolprofil som i detta fall är engelskan, det som alla 

utbildade inte kan. Oftast saknar outbildade både erfarenhet och utbildning till ett gott 

ledarskap. Detta kan öka chansen för konkurrensen mellan ansökare till fritidstjänst eftersom 

några profilerade skolor föredrar att anställa personal som har kompetens i profilen inför 

personal med utbildning. Andra egenskaper hos dessa personalen utöver profilen blir mer 

fördelaktiga som till exempel att erbjuda de fysiska aktiviteter och är det som bl.a. anses 

attraktivt för föräldrar till att söka denna skola. Detta lyfter upp ett till dilemma om att alla ska 

ha utbildning och därmed samma utgångsplattform för olika diskussioner.  
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Det står också i (SOU 2004: 116) att skolan ska gynna lärande och vidareföra de 

värderingarna som samhället vilar på. Det omfattar samhällsförändringar med ökade 

internationalisering, kulturell mångfald, arbetslivets och informationsteknologins utvecklingar 

och informationsteknologins utveckling. Fokus skall samtidigt ligga på kunskapsuppdraget 

men även ansträngningen att stödja eleverna att förkovra förmågan att samarbeta, lösa 

problem, ta ansvar, kommunicera och ha lust att lära. Ledningen ska förverkliga alla de 

nämnda arbetsuppgifterna för att lyckas i sitt uppdrag. Detta leder enligt min erfarenhet till att 

eleverna får stor respekt för regler eftersom de känner att de i detta fall medverkar till att 

forma dem. En värdegrundsbaserad verksamhet bör utvecklas parallellt med 

samhällsförändringar. Vidare bör organisationen präglas av professionalitet både vad gäller 

bemötandet av medarbetare och skapande av kultur. Kan bemötandet av medarbetare och 

skapandet av ledarskapet i min skola vara en förklaring om varför jag och eleverna inte kan 

följa reglerna på min skola? Kan en till förklaring till det vara att i min skola föredras 

professionalitet i engelska framför IKT utveckling? Ska man följa (SOU 2004: 116) så bör 

bådadera tas på samma allvar. 

En förändring som sker i samhället och ökar i en snabb takt är den med IKT utveckling. 

Forskning visar också att användning av IKT verktyg i lärandesyfte går ner i åldrarna.  

Pedagogen Susanne Kjällander som har genomfört forskningsprojektet Appknapp (2012) som 

handlar om att undersöka hur barn på förskolor i Botkyrka kommun bemöter surfplattorna. 

Hon undersöker hur pedagogernas IT kompetens påverkas och hur barnens interpersonella 

samspel kring lärandet och lek utvecklas. Kjällander menar att det finns två olika sätt att lära, 

bland annat den lärstil som är baserad på text som dominerar skolan samt den med IKT 

verktyg som tillämpas i samband med surfplattor där bild, film och färger m.m. utgör det 

multimodala lärandet som ofta sker parallellt med andra lärometoder.  Hon menar att denna 

typ av inlärning förblir osynlig eftersom det är elevens intresse som utgör drivkraften bakom 

den och inte skolans lärande. Den lärstilen kan inte heller mätas av skolan till skillnad från en 

mer textbaserad lärstil.  

Möjligheter och problem med IKT 
 
Fördelar med IKT verktyg är enligt de intervjuade att det erbjuder eleverna många 

pedagogiska program. De ger möjlighet till oändlig information och ger goda förutsättningar 

för dokumentation och kommunikation. Enligt min erfarenhet kan eleverna utöver det träna 

estetiska ämnen som bild och musik med hjälp av olika applikationer. Genom användning av 
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verktygen får eleverna tidsperspektiv och möjlighet att planera sina sysslor med hjälp av 

andra applikationer som visualiserar tid i konkreta föremål. Eleverna kan också räkna, få en 

text uppläst, anteckna och rita. De kan översätta ord och skicka dokument. Med andra ord har 

de möjlighet att använda de verktygen som hjälpmedel till lärande. Den viktigaste uppgiften 

för oss pedagoger blir då att ge eleverna värdegrund om ett etiskt förhållningssätt i det 

virtuella rummet som blir nödvändigt i samband med elevanvändning av IKT verktygen, 

vilket de saknar i dag och kommer att ha behov av framöver. 

Problem som just smartphones kan medföra, enligt de intervjuade, är en belastning av 

personal med samtal som kan undvikas, elevernas missbruk av verktygen, att vi som tjänstgör 

på fritids inte få beslagta verktygen vid missbruk och därmed stoppa olämpliga beteenden. De 

andra nackdelarna som påpekas är stillasittandet och nätmobbning. Det finns forskning som 

pekar mot att stillasittandet kan leda till övervikt. Det finns, visserligen motstridiga 

forskningsresultat som indikerar att skärmanvändning kan vara skadligt för barn utöver de 

ekonomiska faktorerna.  Jag instämmer i viss mån i oron för mobbning och missbruk, men det 

mest oroande för mig är att det kan gå mot principen en skola för alla. Med tanke på att de 

föräldrar till barn som helst vill ha mer fysiska aktiviteter på fritids oftast har ekonomisk 

möjlighet till IKT verktygen och nätet hemma. Elever i svåra ekonomiska förhållanden kan i 

bästa fall få tillgång till en smartphone och kan sakna internet både hemma och på skolan där 

möjligheten till internet är begränsat till inloggning via datorer. Det går i linje med vad 

Kjällander benämnar ”app. gap”. Med det menar hon den ekonomiska skillnaden mellan 

föräldrar som har råd att köpa dyra appar till sina barn och de som inte förmår det. Hon tycker 

dock att det är förskolans uppdrag att överbrygga det glappet (hennes forskning omfattar 

endast barn på förskolan, men i mitt fall måste jag se det som skolans uppdrag).   

Slutord  
 
När jag började skriva min essä var allt jag tänkte på att hitta enkla lösningar för att utnyttja 

IKT på fritids. IKTverktyg som eleverna redan har tillgång till används mest utanför skolans 

lärandeområde. Jag tänkte därför att det skulle vara en stor fördel om verktygens användning 

skulle introduceras på fritids för ett bättre lärande. Arbeten med uppsatsen har emellertid 

kommit mig att se att det finns andra viktiga relaterade frågor som bör ta mer plats i varje 

skola så som medinflytande och att reglerna kan bli mer töjbara och utgöra medel för 

verksamheten i stället för att låta dem begränsa verksamheten.  
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Jag kunde och kan här inte bortse från min egen erfarenhet som funktionsnedsatt student med 

dyslexi och från hur användning av min Iphone har underlättat mina studier. Det har fått mig 

att se och följa hur utvecklingen av hur smartphones understödjer lärande med bra och 

praktiska applikationer. Det skapar lust i lärande när man inser att man lyckas och det finns 

möjlighet att få bekräftelse på att man kan lika mycket som alla andra med rätt hjälp. Denna 

hjälp skulle underlätta för alla elever och vara till speciellt stor hjälp för eleverna med 

särskilda behov. Problemet är att jag möter en rad hinder för att kunna tillåta elevernas 

användning av smartphones på fritids. Dilemmat börjar med att jag ifrågasätter min egen 

ledarstil som underordnad andra ledarstilar i den hierarkiska ordning som finns i en 

skolorganisation och leder mig till andra olika dilemman kring hur vi pedagoger på min skola 

uppfattar och ser på en användning av smartphones. 

När jag läste kursen om ledarskap var jag mest inriktad på mitt eget ledarskap och hur jag 

skulle utvecklas till en god pedagogisk ledare. Arbetet med denna essä har gett mig en mer 

utvidgad syn på att gott ledarskap i skolan kräver mer än ett gott ledarskap på egen nivå som 

lärare. Ett gott förhållningssätt är beroende av min närmsta chefs ledarskap som i sin tur beror 

på hans eller hennes chefs ledarskaps som slutligen faller på kommunens ansvar och 

ledarskap. Det finns många olika sätt att se på detta, men den enskilda skolan bör öppna upp 

för samtal kring en mängd olika frågor som man inte talar så mycket om och ta vara på 

pedagogernas erfarenheter . Ett exempel är hur man ska förhålla sig till elevernas användning 

av smartphones. 

På fritidsverksamheten har pedagogerna i uppdrag att tillämpa olika lärande och 

färdighetsträning för att komplettera skolans lärande. Dessa färdigheter yttrar sig i olika sidor 

som bl.a. kinetiska, estetiska, kommunikativa och sociala. Varför är inte användningen av 

smartphones en del av detta lärande på fritidsverksamheten? Vad medför ett förbud mot 

smartphones på fritids? 

Som framkommit av min undersökning använder eleverna smartphones ändå och skapar sina 

egna normer och regler kring denna användning. Eleverna visar på ett informellt lärande som 

de inte har fått från skolan. En intressant fråga är hur vi pedagoger bemöter detta lärande? 

Denna fråga vill jag lyfta upp mer men det ryms tyvärr inte inom ramen för denna 

undersökning. Det jag också vill lyfta fram här i slutet av min studie är en reflektion om 

förbudets följder. Hur skulle det vara om vi erbjuder eleverna att kunna använda smartphones 
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under lagliga och kontrollerade former? Vilka möjligheter skulle detta medföra med hänsyn 

till att lära elever ett etiskt förhållningssätt kring IKT användning?  
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Bilaga 1 
 

Intervju frågor 

 

1. Hur ser du på fritidsverksamhet uppgift i denna skola? 

2. Vilka förhållningssätt har vi till IKT verktyg? 

3. Får eleverna använda sig av mobiltelefonerna på fritids? 

4. Om svaret är ja i vilken utsträckning? 

5. Om nej varför? 

6. Vad förväntas av personalen att göra om elever blir ertappade med mobiltelefon? 

7. Har du tankar om hur vi ska använda IKT verktyg på fritids? 

8. Tycker du att en sådan diskussion är viktig och i så fall varför? 
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Bilaga 2 

Brev till informanter 
 
Stockholm den 2013-09-23 

 

Hej! 

Mitt namn är Saida Alami och studerar nu sista terminen på interkulturell lärarutbildning mot 

fritidspedagogik på Södertörns högskola. Under denna termin kommer jag att skriva min C- 

uppsats på 15 högskolepoäng. Jag känner stort intresse för ämnet IKT och ledarskap och vill 

undersöka därför hur ledarskapet kan påverka elevernas användning av IKT verktygen 

närmare bestämt smartphones. 

 

Anledning till att jag skriver detta brev är framförallt för att få ett godkännande för att ni blir 

intervjuade av mig, men också för att ni ska veta varför kommer att intervjuas samt hur 

kommer er medverkan att användas. Jag vore tacksam om ni också godkänner en 

ljudupptagning under intervjun. Detta kommer ni att fylla i på en enskild blankett som 

medföljer 

 

Under intervjun kommer informanterna att besvara med egna ord hur de uppfattar ämnet. Ni 

deltagare i intervjun kommer att vara anonyma för att ingen kan få möjlighet att identifiera er. 

Er medverkan ska bara användas för uppsatsens ändamål. Ni kan när som helst stoppa er 

medverkan om ni så önskar. Ni får möjlighet att ta del av de besvarade frågorna så att ni kan 

stämma av att era svar stämmer överens med er mening med svaren på frågorna. Det finns 

möjlighet att får tillgång till att läsa uppsatsen när den är färdig och rättad. Er medverkan är 

av stor vikt då era åsikter kring ämnet kan tillföra min undersökning något nytt.  

 

Jag är mycket tacksam om ni har möjlighet att ställa upp och stort tack för att ni tar er tid att 

läsa igenom mitt brev. 

 

Tack på förhand 

Fina Saida Alami 

Tfn: 0735259577 

E post: saidafinaalami@hotmail.se  
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Bilaga3 

Ifyllnings blankett 

 

 Ja tack Nej tack 

Godkännande för intervjun   

Godkännande för 

ljudupptagning 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


