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Sammanfattning 
Studiens syfte är dels att få kunskap om fritidspedagogers personliga inställning och 

yrkesmässiga hållning till dataspel, dels att synliggöra anledningarna till att spelen finns eller 

inte finns i en viss utsträckning inom fritidshemsverksamheten. Empirin har samlats ihop 

genom kvalitativa intervjuer med sju fritidspedagoger på tre skolor i två skolområden. 

Intervjuerna har kategoriserats efter forskningsfrågornas teman; inställning, motiv samt 

ramfaktorer. Fritidspedagogerna har både en positiv och en negativ personlig inställning till 

dataspel där de ser positiva effekter som lärdomar, och negativa effekter i form av 

fantasilöshet. Inom fritidshemmen ser de att dataspel bidrar till sociala effekter på både gott 

och ont. Deras motiv till att ha eller inte ha dataspel grundar sig framförallt i elevernas behov, 

men utrymmet för dataspel är också beroende av olika ramfaktorer som t.ex. personalens 

inställning samt skolans ekonomi. Slutsatser som kan dras från resultatet är att 

fritidspedagogerna har liknande åsikter som existerade för tio år sedan och att mycket beror 

på deras attityd och de kunskaper de har om dataspel. Motiven till att dataspel finns på 

fritidshemmen handlar till stor del om vad pedagogerna anser vara bäst för barnen. Mängden 

dataspelande påverkas av ramfaktorer såsom barngruppen, ekonomi och utrustning men 

framförallt av pedagogernas kunskaper. Om de har erfarenhet av spel utanför arbetsplatsen 

har de ett bredare perspektiv och kan erbjuda dataspel i annan mängd än om de inte spelar 

själv eller ogillar dataspel.  

 

Nyckelord: datorspel, tv-spel, iPad, fritidshem, attityd 
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1. Inledning 
Dataspel är ett ämne som diskuteras och debatteras beträffande om det är bra eller dåligt och 

vad det kan leda till. Debatten handlar ofta om att dataspelande påverkar barn och ungas 

fysiska, psykiska och sociala hälsa (Peterson & Munters, 2007; Johansson, 2000; Prensky, 

2006). På ena sidan av debatten finns den “kritiska synen” där datorer leder till våldsfantasier, 

brist på sociala kontakter, stillasittande, övervikt och slö tankeverksamhet (Aronsson, 2011). 

På den andra sidan finns den ”positiva och romantiska synen” där datorer kan stå för 

förnyelse, öppenhet, och nya kontakter (ibid.).  

 

Barn och ungdomar sysselsätter sig en hel del med olika typer av media under sin fritid 

(Statens medieråd, 2013 b, 2013 c) samtidigt som flertalet barn under sin fritid också går på 

fritidshemsverksamhet medan föräldrarna arbetar. Verksamheten är till för barn i åldrarna sex 

till tolv år och eleverna erbjuds aktiviteter som lek, rörelse och kreativt skapande. Ett av 

syftena är att ge dem en meningsfull och utvecklande fritid (Skolverket, 2007). 

 

Under mina verksamhetsförlagda utbildningar samt vikariat har jag upplevt att det finns 

elever som antingen spelar dataspel inom fritidshemmet eller frågar om de får spela. Det 

känns som att det är en aktivitet som intresserar de flesta barn och att det är en 

fritidssysselsättning som flertalet barn verkar ha. Genom att själv ha ett intresse för dataspel 

reagerar jag när ämnet kommer på tal. Varför tillåter vissa fritidshem dataspel, och vad är 

andra verksamheters motiv till att inte ha dataspel? Existerar det något som påverkar valen 

verksamheterna gör? Dessa frågor, samt hur fritidspedagoger ser på dataspel, är vad denna 

studie kommer att behandla. 

 

1.1. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att nå kunskap om fritidspedagogers personliga inställning och 

yrkesmässiga hållning till dataspel. Ytterligare en del av syftet är att synliggöra anledningarna 

till att spelen finns eller inte finns i en viss utsträckning inom fritidshemsverksamheten. 

 Vad är pedagogernas personliga samt yrkesmässiga inställning till dataspel? 

 Vilket är pedagogernas motiv med att tillåta eller inte tillåta dataspel? 

 Vilka möjligheter och hinder finns för användandet av dataspel på fritids? 
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2. Litteraturgenomgång 
I detta kapitel presenteras en genomgång kring begreppet dataspel, positiva och negativa 

perspektiv kring dem, begränsningar som kan finnas inom skolvärlden, samt information från 

styrdokument. 
 

2.1. Dataspel 
Fjellman & Sjögren (2004) menar att begreppen datorspel och dataspel oftast används 

synonymt. I denna studie används begreppet dataspel som inkluderar flera typer av tekniska 

plattformar, vilka kan delas in i flertalet kategorier (ibid.). Tv-spel, även kallad videospel, är 

enligt Nationalencyklopedins artikel, spel som är avsedda att kopplas till en tv-apparat som 

visar spelförloppet på bildskärmen (Tv-spel, 2014, www.NE.se). Till tv-spel räknas konsoler 

såsom Nintendo, PlayStation och Xbox, men även handhållna konsoler som inte kopplas in i 

tv-apparater (Gee, 2007) som Nintendo 3DS och PSP (PlayStation Portable). Datorspel är spel 

som spelas på datorer såsom PC och Apples Macintosh (Fjellman & Sjögren, 2004). iPad är 

en surfplatta, vilket är en platt bärbar liten dator med tryckkänslig skärm där användaren styr 

funktionerna med fingrarna (iPad, 2014, www.NE.se). Till iPads finns det nedladdningsbara 

program kallade applikationer (s.k. appar) (ibid.), t.ex. spel. Dataspelen är något som idag är 

tillgängliga nästintill överallt pga. mobiltelefoner och surfplattor. Denna teknikutveckling har 

gjort att det inte bara är barn och unga som spelar utan även äldre, och i miljöer som i bussen, 

i sängen eller på kaféet. Spelandet har därmed blivit en social arena som de flesta har 

kunskaper eller kulturella erfarenheter av (Sjöblom & Aronsson, 2013; Peterson & Munters, 

2007). 

 
2.1.1. Olika typer av dataspel samt genrer  
Dataspel delas in i tre kategorier: nöjesspel, edutainmentspel samt serious games. Nöjesspel, 

även kallade underhållningsspel, inkluderar spelgenrer som actionspel, strategispel, rollspel, 

äventyrsspel, fordonssimulatorer, pysselspel, sportspel, plattformsspel, skjutspel och 

konstruktionsspel (Ekenberg & Wiklund, 2009). Edutainmentspel är ”lek-och-lär-spel" och är 

producerade för lärande inom skolan och hemmet (Holm Sørensen, 2009). Begreppet kommer 

från engelskans education (undervisning) samt entertainment (underhållning) vilket innebär 

att underhållning ska kopplas samman med och bidra till lärande (Almqvist, 2002; 

Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). Serious games är ett begrepp som hör samman 

med edutainment men dessa spel är forskningsbaserade med klara och uttalade lärandemål för 

att använda i undervisning, t.ex. flygsimulatorer (Holm Sørensen, 2009). Edutainmentspel och 

serious games har den skillnaden att medan serious games är forskningsbaserade och särskilt 

framtagna för undervisning (ibid.) är edutainmentspel mer gjorda som informella läromedel 

(Alexandersson m.fl., 2001). Egenfeldt-Nielsen (2007) menar att edutainmentspel inte är bra 

för undervisningssammanhang då de inte ställer krav på varken lärare eller föräldrar, och 

spelen fungerar mest som drillövningar där lärandet underordnas spelandet (ibid.).  

 

2.2. Dataspel och lärande 
Det finns forskare, professorer och skribenter som menar att det finns en hel del att lära sig 

via dataspel. Gee (2007) för fram att dataspel är lärorikt då det kräver andra sätt att tänka och 

har identifierat 36 principer spelaren lär sig via dataspel. Dessa principer överlappar varandra 

en del men några lärdomar handlar om att kunna identifiera mönster och bilder, att formulera 

hypoteser, och att pröva nya vägar och arbetssätt. Spelaren tränar även sin 

slutledningsförmåga, att hantera och kombinera information, lagspel, att våga ta risker, att lära 

sig av sina misstag, m.m. (Aronsson, 2011; Gee, 2007). Johansson (2000) har även observerat 

att barn lär sig att förhandla och föra maktkamper när de har velat sitta vid datorn. »Ibland har 
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det varit öppen strid och fysiskt slagsmål, andra gånger har samarbete, uppmuntran och 

generositet dominerat.« (Johansson, 2000, s.124)  

 

Sjöblom & Aronsson (2013) påpekar att genom samspel vid dataspelande kan lärlingskap 

uppkomma, detta då en mer erfaren spelare guidar en nybörjare. Utöver lärlingskapet lär sig 

spelarna att göra kritiska reflektioner där de tillsammans analyserar vad som gick bra eller 

dåligt i spelet, de formulerar och prövar hypoteser och lärt sig att ge samt ta emot kritik 

(ibid.). Författarna menar att i samspelet vid datorn kan barn och ungdomar fungera som 

forskarlag där de tränar det vetenskapliga tänket då de testar gamla och nya strategier, och 

försöker hitta lösningar på olika problem (ibid.). Alexandersson m.fl. (2001) för fram att barns 

samspel vid datorn har en stor utvecklingspotential som alla pedagoger inom skolan bör ta 

vara på genom att stödja barnen att lära av varandra, genom att ta vara på barnens 

kompetenser samt vara medveten över de kognitiva och sociala lärdomar barnen kan få. När 

barnen inte sitter själva utan tillsammans med en kamrat törs de ta risker och utmana sig 

själva (ibid.). Utöver detta kan dataspel enligt Prensky (2006) vara väldigt lärorika medel 

beträffande etik, moral och värderingar, om de vuxna använder spelen genom att initiera 

diskussion och reflektion med barnen.  

 

2.3. Tidigare forskning 
Forskningen inom dataspel har bl.a. berört våldsamma spel och aggression (Statens medieråd, 

2011) samt lärande inom och utanför undervisningssituationer (Aronsson, 2011; Gee, 2007; 

Holm Sørensen, 2009). Inom undervisningen forskas det om serious games där man försöker 

förstå hur man kan skapa spel som ska tillägna elever ett visst pedagogiskt innehåll (Sjöblom 

& Aronsson, 2013).  

    

Statens medieråd är en statlig myndighet vars uppdrag är »att verka för att stärka barn och 

unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.« (Om 

Statens medieråd, odat.). Myndigheten följer utvecklingen av användandet av medier hos barn 

och unga, t.ex. internet, film, tv, mobil, och dataspel, för att sprida information samt ge 

vägledning. Statens medieråd har släppt rapporter kring barns och ungas medieanvändning 

liksom föräldrars attityder till barns medieanvändning. Rapporterna är uppdelade i 

kategorierna barn 0-8 år, där 2000 föräldrar tillfrågades om barnens medieanvändning och 

föräldrarnas attityder, samt åren 9-18 där barn och ungdomar tillfrågades om sin medievardag 

och sina attityder till medieanvändning (Statens medieråd 2013 a, 2013 b). Rapporterna visar 

att medieanvändningen ökar och går längre ner i åldrarna. Medierådet har även gjort en 

forskningsöversikt om våldsamma dataspel och aggression (Statens medieråd, 2011). 

Forskningen visar ett statistiskt samband däremot finns inga belägg för att ett aggressivt 

beteende utvecklas pga. våldsamma dataspel. I en rapport om föräldrars attityder till barns 

medieanvändning visar resultatet att barnets kön, liksom föräldrars kön och ålder har 

betydelse för attityden till medieanvändning och olika medieformer (Statens medieråd, 2013 

c). 

 

Det har inte utförts någon forskning kring dataspel inom fritidshemmet däremot poängterar 

Sjöblom & Aronsson (2013) att dataspel kan förekomma på fritidshem men att formerna 

varierar kraftigt vad beträffar typer av spel, tekniska plattformar, lärarens involverande liksom 

graden av lärande. Författarna menar att oavsett hur formerna ser ut så är dataspelande på 

många sätt del av barnens fritidsliv och att lärare på fritidshem kommer möta barn som ägnar 

sig åt det på sin fritid utanför fritidshemmet. 
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2.4. Moralpanik  
Dataspel är ett område som ofta hamnar i debatt där rubriker som ”Tv-spel gör barn ilskna - 

och feta", "Rapport: tiotusentals unga spelmissbrukare", ”datorer utarmar vårt intellekt och 

kunnande", "datorer gör barn sjuka", "games are evil", "games are too violent" ofta syns 

(Peterson & Munters, 2007; Johansson, 2000; Prensky, 2006). Värt att poängtera är att det 

alltid funnits argument för och emot nya saker eller företeelser, vilket bl.a. skapat reaktioner i 

form av moralpanik. Redan Platon beklagade sig för 2500 år sedan över ungdomar som inte 

lärde sig att memorera verser utan läste dem vilket försämrade ungdomarnas moral och 

kunskap vilket kunde orsaka kulturens förfall i samhället (Säljö, 2007). Boktryckarkonsten, 

vilket gjorde att fler människor kunde läsa böcker, ansågs vara negativt då människor hellre 

satt och läste och levde sig in i en fantasivärld än att ägna sig åt det verkliga livet (ibid.). Även 

under 1940- och 1950-talen var föräldrar oroliga att deras barn skulle läsa för mycket 

(Löfving, 2012) och under det århundradet var inte serietidningen, filmen, televisionen eller 

videokasseten särskilt populära i vissa människors ögon. I dagens samhälle är det datorer och 

Internet (Säljö, 2007). 

 

Johansson (2000) skriver att kombinationen av barn och datorer är ett område fullt av 

föreställningar, där begrepp som teknik, barn, barndom, lek och lärande möts och 

konfronteras med varandra. Vad som är rätt och fel är svårt att säga. Prensky (2006) står på 

den sida av debatten som anser att det finns mycket att lära av dataspel och ser det inte som 

något ont. Däremot anger inte författaren att dataspel är så pass bra att barn och unga ska sitta 

vid dem hela tiden. Ett av de vuxnas ansvar är att se till att barnen ska leva ett hälsosamt, 

balanserat liv vilket ska inkludera skola, läxor, sport eller annan fysisk rörelse, hobbyer, 

läsning, att vara utomhus etc., men han menar att dataspel också ska räknas in till ett 

balanserat liv. Detta då dataspel, precis som allt det andra, har lärdomar att ge.  

 

2.5. Dataspelens för- och nackdelar 
2.5.1. Fördelar 
Johansson (2000) intervjuar i sin avhandling föräldrar och lärare och frågar dem bl.a. om 

vilka positiva effekter de anser att datorer bidrar med. De ser datorer som något som kan 

främja intellektuella, motoriska och sociala kompetenser då barnen blir mer kreativa, aktiva 

och lär sig samarbete samt att kommunicera via Internet. De för också fram att barnen lär sig 

saker och att de gör det på ett roligt sätt, samt att datorer är praktiska för arbete eller skrivande 

(ibid.). Även andra författare tar upp positiva effekter såsom samspelet och lärandet, där de 

menar att samarbetet hos barn och ungdomar ökar när de spelar tillsammans liksom att 

samtalen blir mer uppgiftsorienterade då barnen kan diskutera strategier, förklara för varandra 

hur man går tillväga och hur de kan bli ännu skickligare på ett spel (Alexandersson m.fl., 

2011; Sjöblom & Aronsson, 2013). Utöver detta anser Sjöblom & Aronsson (2013) att 

spelaren utvecklar sin fantasi och Tholander & Fernaeus (2007) tar upp exempel på detta i 

form av att barnen bl.a. pratar om spelen, försöker hitta på egna spel och regler, samt att de 

ritar bilder med figurer och banor. Ytterligare fördelar med dataspel är de lärdomar spelaren 

kan få ta del av vilka bl.a. Gee (2007) nämner (se avsnittet dataspel och lärande).  
 
2.5.2. Nackdelar 
När Johansson (2000) frågar föräldrar och lärare om de negativa effekter de ser med datorer 

fick hon svar som sociala effekter i form av att barnen isolerar sig och att datorn stjäl tid från 

lek, läxor och kompisar. Därutöver menar de att barnens fantasi hämmas då datorn visar 

färdiga bilder i spel eller på Internet. Det sistnämnda anses även vara negativt då Internet kan 

ha dåligt innehåll (sex, narkotika, bomber) samt att tekniken anses vara dyr. Utöver detta 
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tillkommer psykologiska och kroppsliga effekter där de vuxna menar att barnen kan fastna i 

ett beroende, de får koncentrationssvårigheter samt dålig fysik och kroppshållning. En annan 

nackdel som Qvarsell (2013) nämner är att en del vuxna ser media som ett hot mot barns lek 

för att barnen sitter så mycket framför skärmarna under sin lediga tid. Även 

förskolepedagoger i Ljung-Djärfs (2002) studie anser att leken hotas. De menar att mycket 

annan verksamhet får stå tillbaka och ser även datorer som en risk i form av att det kan bli ett 

missbruk hos barnen.  

 

2.6. Begränsningar inom skolvärlden 
2.6.1. Regler 
Inom Ljung-Djärfs (2002) studie nämner förskolepedagogerna regler de nyttjade vid 

datoranvändandet. Barnen fick inte samlas vid datorn då ett eller två barn spelade då det enligt 

pedagogerna ansågs som slöseri med tid. Därutöver fick barnen sitta en viss tid vid datorn 

vilket kontrollerades med en timer. Barnen fick sitta ett begränsat antal tillfällen per dag med 

motiveringen att barnet redan hade suttit under dagen eller att pedagogerna ansåg att många 

barn använde datorer utanför förskoletid.  Om det spelades för mycket på datorerna utlyste 

pedagogerna ibland spelfria dagar vilket innebar att barnen inte fick spela på datorn. Ibland 

använde pedagogerna datorn som ett redskap för lydnad och uppfostran i form av att om 

barnen uppförde sig illa fick de inte sitta vid den, men ibland skedde det även tvärtom, att om 

det var stökigt kunde pedagogerna använda datorn som ett sysselsättningsverktyg för de 

busiga barnen. Enligt Ljung-Djärf kunde datorn ibland även användas som en lugnare 

aktivitet för det enskilda barnet i form av att barnet kan ta en ”paus” från verksamheten 

(ibid.).  

 
2.6.2. Ramfaktorer 
I alla undervisningssammanhang finns det förutsättningar som påverkar både lärare och 

elevers arbete, s.k. ramfaktorer (Lindström & Pennlert, 2012). Dels finns det samhälleliga 

faktorer som styrdokumenten, mängden pengar som kommunen får från staten och hur de 

fördelas, samt hur samhället i sig ser ut med kulturer och dylikt. Utöver detta påverkar tiden 

och lokaler som pedagogen har till sitt förfogande. Elevgruppens storlek och antal personal 

inverkar också samt dessa individers kompetenser, erfarenheter, förkunskaper, förutsättningar, 

värderingar och bakgrunder. Även föräldrars engagemang, kunskap, önskemål och 

förväntningar kan påverka.  

 
2.6.3. Vuxnas kompetens och närvaro 
Ljung-Djärf (2002) menar att vuxnas och pedagogers engagemang är en viktig del i barns 

lärande och att deras egen rädsla eller okunskap inom tekniken inte får sätta käppar i hjulet. 

Att vuxna finns där då barnen spelar dataspel eller använder teknik, samt deras engagemang 

påverkar nämligen barns användande av tekniken. Ljung-Djärf tyckte sig se att pedagogernas 

egen osäkerhet i att använda tekniken utgjorde ett hinder för barnens lärande, liksom att 

kunskapsnivån och intresset sätter gränser för reflektion av lärandemiljön (ibid).  Prensky 

(2006) poängterar också att föräldrar och andra vuxna ska vara med mer, och att det är de 

vuxnas ansvar att ta tag i det. Om de vuxna engagerar sig och lär sig kring dataspel kan de 

komma närmre barnen och förstå dem.  

 

Holm Sørensen (2009) hänvisar till flertalet studier som gjorts kring lärospel i undervisningen 

att lärarna sällan är aktiva vid sådana undervisningstillfällen. Lärarna engagerar sig inte då de 

tolkar elevernas aktivitet som att de är engagerade och kan klara sig själva. Däremot klagar 

eleverna enligt Johanssons studie på vuxnas bristande deltagande (2000). En pojke tyckte att 
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de vuxna borde ha större intresse för dataspelsområdet och köpa spel som alla kan vara med 

på, inklusive vuxna. 

 

2.7. Styrdokumenten 
2.7.1. Lgr11 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) är ett 

styrdokument skolan ska följa och utgå i från. Inom läroplanen, i likhet med skollagen 

(2010:800), beskrivs lärarens och skolan uppdrag, liksom riktlinjer och mål eleverna ska 

uppnå. Vad beträffar datorer och teknik inom läroplanen menar Skolverket (2011) att skolan 

har som uppdrag att lära eleven att kunna orientera sig i informationsflödet som finns i 

samhället, liksom att skolan ansvarar för att eleven kan använda modern teknik som verktyg 

för kunskapssökande, kommunikation, skapande samt lärande. Inom ämnen som bild, 

matematik, samhällskunskap och språk ska eleverna också använda sig av modern teknik 

(ibid.).  Inom läroplanen nämns även begreppet livslång lust att lära, vilket har att göra med 

inhämtandet och utvecklandet av kunskaper samt värden. Löfving (2012) anser att detta 

begrepp är viktigt inom skolan och för skolans möjligheter att använda digitala verktyg samt 

sociala medier inom undervisningen. För att ett livslång lärande ska ske, ska skolan ta 

utgångspunkt i elevernas bakgrund t.ex. erfarenheter, språk och kunskaper. Detta för att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov för att främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Lärarna ska ge plats till eleverna att få utnyttja sina 

intressen och de förmågor de fått från intressena i sitt lärande i skolan (ibid.). Utifrån 

fritidshemmets synvinkel anser Jensen (2013) att lärande på fritidshemmet ska utgå från 

individens egna intressen. Lärarens uppgift är att stödja barnet på bästa möjliga sätt när 

intresse uppstår vilket kräver att läraren innehar materialkännedom och allmänbildning (ibid.).  
 
2.7.2. Kvalitet i fritidshem 
Skolverkets "Kvalitet i fritidshem. Skolverkets allmänna råd och kommentarer" (2007) är ett 

dokument som är speciellt framtagen för fritidshemmet, som bygger på skollagen och 

läroplanen. Där poängteras det att fritidshemmet ska utforma verksamheten för att 

komplettera skolan innehållsmässigt, och att eleverna ska erbjudas en meningsfull, 

stimulerande och utvecklande fritid vilken är varierad och utgår från elevernas behov samt 

intressen. Dessutom ska fritidshemmet förena omsorg och pedagogik som stödjer och 

stimulerar elevernas allsidiga utveckling (fysiskt, intellektuellt, socialt och emotionellt), 

vilken utvecklas genom att utmana, vidga och fördjupa elevernas kunskaper om sig själva och 

sin omvärld. Inom fritidshemmet har man insikten att barns utveckling och lärande sker hela 

tiden i alla sammanhang och man anser att eleverna ska vara aktiva medskapare i sin egen 

utveckling. Verksamheten ska också ta till vara elevernas nyfikenhet, företagsamhet och lust 

att lära. Fritidshemmen ska även ha samarbete med hemmen och diskutera på vilket sätt 

fritidshemmet kan bidra till att eleven trivs, lär och utvecklas. Utöver detta ska verksamheten 

vara varierad med bl.a. lek, fysiskt aktivitet och skapande verksamhet, vilket kan se olika ut 

beroende på elevgruppernas erfarenheter och intressen, skolans inriktning samt tillgångar 

(Skolverket, 2007). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som kommer att användas till denna 

studies analys, vilka är en utvecklingsekologisk teori samt hur attityder skapas och påverkas.  

3.1. Utvecklingsekologisk teori 
Den amerikanske psykologen Bronfenbrenner skapade en modell kring barns utveckling där 

fokus ligger på hur barnet utvecklas i samspel med sin sociala miljö (Hwang & Nilsson, 

2011). Miljön har ett stort inflytande vilket gör teorin kontextuell då barnet studeras i 

förhållande till olika miljöer liksom att miljöerna studeras i förhållande till varandra (Guber, 

2011; Imsen, 2006). Kontexten består av de platser barnet befinner sig i (hemmet, skolan, 

fritidssysselsättningar), liksom gruppkonstellationer barnet tar del av (familjen, klasskamrater, 

vänner, grannar). Barnet tillhör flera platser samtidigt och pendlar oavbrutet mellan dessa 

miljöer där hen bär med sig impulser, och förhåller sig till eller påverkar dem (ibid.). 

Bronfenbrenner ansåg att miljöerna existerar i ett sammanhängande system där en miljö 

innehåller en annan miljö likt ryska dockor, där barnet är i mitten, född med vissa mentala och 

fysiska egenskaper vilka skapar en biologisk kontext för barnets utveckling (ibid.). 

Bronfenbrenners modell består av ett sammanhängande system på fyra nivåer kallade mikro, 

meso, exo och makro (se bilaga 1 för ritad modell).  

 

Mikrosystemet ligger närmast individen och består av den fysiska och sociala miljön vilka 

inkluderar saker (leksaker, datorer, tv) liksom familj, vänner, skola/arbetsplats eller 

grannskap. I denna närmiljö skapas nätverk av relationer vilka individen är en del av (Gruber, 

2011; Imsen, 2006). Under sitt liv kommer individen få andra mikromiljöer som är viktiga, 

exempelvis nya kamratkonstellationer, vilket gör att hen möter andra sociala situationer, 

skapar nya relationer och får ökade roller (Hwang & Nilsson, 2011). Mesosystemet består av 

de förhållanden som finns mellan alla mikrosystem (Hwang & Nilsson, 2011). Exempelvis 

påverkas individen av relationen mellan det som sker på skola eller arbetsplats och hur 

familjen fungerar (ibid.). Imsen (2006) menar att i mesosystemet kan man analysera hur det 

som händer i en situation påverkar en annan situation, eller hur de förändringar som sker i en 

miljö kan påverka förändringar i en annan miljö. Exosystemet består av de miljöer som inte 

individen själv är delaktig i men som indirekt påverkar relationer och aktiviteter i närmiljön 

exempelvis samhällskonstellationer där formella och informella institutioner påverkar 

lokalsamhället och därmed direkt eller indirekt individen (Hwang & Nilsson, 2011; Imsen, 

2006). Exempel är hur skolan ser ut på orten, arbetsmarknad, om orten är liten eller stor och 

de värderingar som genomsyrar samhället. Makrosystemet består av riksdag och regering som 

styr samhället som invididen lever i, t.ex. skolpolitik rättsväsendet, ekonomiska system, 

social- och hälsovården, etc. (ibid.). Det som sker på makronivå kring ordningar och 

bestämmelser berör mikronivåerna och samspelet i dem (ibid.). Tiden spelar även en roll inom 

denna modell i och med att både individen och miljön förändras under tidens gång, vilket 

kallas för kronosystemet (Hwang & Nilsson, 2011). Det kan handla om förändringar hos 

individen själv (sjukdomar) eller omgivningen (familjeförändringar), och en förändring i en 

nivå kan påverka de andra nivåerna. Enligt Bronfenbrenner är alla förändringar viktiga för att 

förstå hur de olika systemen påverkar individen och dess utveckling (ibid.). 

 

3.2. Attityder  
Enligt Sjödén (2011) är attityden vår ”känslomässiga inställning” till något. Vi har positiva 

eller negativa attityder till t.ex. andra människor, grupper, samarbete, kollektivtrafik, eller 

socialbidrag. Vi kan ha attityder mot i princip allt i vår omgivning. Attityden innehåller de tre 

elementen; kunskaper, känslofärg samt benägenhet att handla. Kunskaper får vi genom 

erfarenheter vi själva gjort eller tagit del av från andra. Att attityden är känslofärgad innebär 
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att vi tycker bra eller illa om saker. Attityden leder även till att vi har en benägenhet att 

handla på ett visst sätt (Sjödén ger exemplet att om man har en positiv attityd till 

kroppskontakt med sitt barn leder det till att man ofta kramar det). Våra attityder förändras om 

ett eller flera av dessa element förändras. Attityderna uppkommer och färgas av hela vår 

sociala miljö, och redan som barn då vi tidigt lärs in i primärgrupper som familj, eller genom 

tidningar, film och reklam. Det är bl.a. attityderna som gör att vi tolkar information från 

omgivningen på ett visst sätt, eller vår uppfattning om andra. Detta i sin tur påverkar vilka vi 

väljer att umgås med, vilka yrken vi väljer eller den livsfilosofi vi lever efter. Ibland kan man 

uppleva en inre splittring kring attityder, exempelvis när man vet att det är farligt att röka men 

gör det i alla fall (ibid.). 
 
3.2.1. Attitydförändringar  
Sjödén (2011) påpekar att det kan vara svårt att förändra någons attityd. Dels kan personen i 

fråga känna sig hotad av annan information som strider mot den varande attityden. Personen 

kanske har en viss inställning till källan som kommer med informationen. Därutöver brukar 

människor söka sig till grupper som delar samma attityd och undviker då risken att behöva 

tänka om. Ju längre tid man har vissa attityder desto mer kan de sammanfogas med varandra 

eller med andra attityder vilket gör att de understödjer varandra och det blir svårt att förändra 

sin inställning till vissa frågor (ibid.). 

 

3.3. Teoriernas relation till studien 
Syftet med att använda Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori ligger i att inte bara barn, 

men att alla individer utvecklas i olika miljöer som har påverkat eller påverkar deras 

bakgrunder, förutsättningar, erfarenheter, värderingar och kunskaper. Detta gör att 

kunskaperna individerna erhåller påverkar även deras attityder, vilket gör Sjödéns teori 

passande. Inom denna studie, som handlar om fritidspedagogers inställning till dataspel och 

anledningarna till att dataspel finns eller inte finns inom fritidshemsverksamheten, kommer 

teorierna till nytta då de kan sammanlänkas med varandra. Detta då attityder bl.a. bildas 

genom kunskap, och dessa kunskaper erhåller vi människor via våra erfarenheter, vilka i sin 

tur bildas utifrån de liv vi lever och erfar. Att använda teorierna som analysverktyg motiveras 

med att alla fritidspedagoger är uppväxta inom olika områden, de har alla olika miljöer eller 

kontexter de har växt upp i, och de innehar olika erfarenheter, värderingar samt kunskaper 

som färgar deras attityder. Teorierna är användbara för att försöka förstå varför pedagogerna 

svarar som de gör, eller varför fritidshemmen ser ut som de gör.  
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4. Metod 
I detta avsnitt redogörs valda metoder som urval, insamling av empiri, hantering av 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer liksom bearbetningen av resultatet. 
 
4.1. Urval  
Urvalet till studien skedde genom ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Björkdahl Ordell 

(2007) innebär att man tar den grupp som är lättast att nå, eller som Bryman (2008) menar att 

urvalet består av personer som råkar finnas tillgängliga till forskaren. Detta tillvägagångssätt 

innebär dock att resultatet inte går att generalisera (ibid.). I och med urvalet tog jag kontakt 

med tre skolor i två skolområden där jag haft praktik samt vikariat. Fritidshemmen valdes ut 

utifrån mina observationer om fritidshemmet hade tillgång till dataspel eller ej, samt om det 

fanns en efterfrågan hos eleverna att få spela. Därutöver valde jag att fråga fritidspedagoger i 

olika åldersspann då de kan ha olika erfarenheter av dataspel. Min förhoppning var också att 

få tag på pedagoger med olika syn på dataspel. 
 
4.2. Insamling av empiri 
Till denna studie valdes kvalitativa metoder i form av kvalitativ intervju och observation av 

lokaler. Johansson & Svedner (2006) skriver att kvalitativ intervju är bra på så sätt att den ger 

mer uttömmande svar jämfört med t.ex. enkätundersökningar, och utöver detta kan jag få ett 

helhetsperspektiv samt personlig koppling (Johansson & Svedner, 2006). »Den kvalitativa 

intervjun är speciellt lämpad för att ge insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och 

känslor.« (Dalen, 2004, s.9). Till intervjuerna skapades en intervju- samt observationsguide 

(se bilaga 3 samt 4), och inför intervjuerna försökte jag tänka på en del färdigheter som Hägg 

& Kuoppa (2007) nämner som att använda öppna frågor, lyssna, omformulera, sammanfatta, 

vara tydlig, att tänka på hur man inleder och avslutar samtal samt rumsliga arrangemang och 

ögonkontakt. 
 
4.3. Hantering av etiska frågor 
Inför, men även under intervjuerna, har jag haft i åtanke att visa respekt för de deltagande 

fritidspedagogerna. Jag valde att informera dem om vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

principer (2002) inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning när de tillfrågades att 

delta, samt i samband med intervjun för att påminna. Principen kring informationskravet 

innebär att informanterna informeras om forskningens syfte. Genom samtyckeskravet ska 

informanterna själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att 

informationen om informanter, skolor eller områden aldrig kommer att nämnas och att bara 

jag har åtkomst till materialet. Materialet kommer dessutom bara att användas till denna 

studie och sedan raderas vilket är enligt principen om nyttjandekravet. 
 
4.4. Tillvägagångssätt 
Intervjuerna genomfördes genom att jag skickade ut ett introduktionsbrev med en förfrågan 

till fritidshemmen samt om syftet med intervjun (se bilaga). En testintervju genomfördes med 

en närstående som har kunskap om dataspel, dock inte om fritidshemmet. Genom att göra 

testintervju fick jag tillfälle att prova och bearbeta guiden. Intervjuerna skedde under skoltid 

och individuellt då jag inte ville att pedagogerna skulle påverka varandra. De praktiska 

arrangemang som skedde var att vi satt vid en lugn och avskild plats och jag hade min 

intervjuguide med mig liksom papper och penna för att använda som stöd. Jag använde mig 

även av en mp3 för att kunna spela in intervjuerna och transkribera.  

 

Observationerna skedde i samband med intervjun men inte i form av att fritidspedagogerna 

observerades i sin arbetsmiljö med eleverna utan att lokalerna observerades tillsammans med 
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pedagogerna för att kunna ställa frågor om var den tekniska utrustningen var, om eleverna 

fick hålla till på särskilda ställen när de spelade, etc.  

 

Resultatet har bearbetats genom att transkriberingarna kategoriserats efter teman som fanns i 

intervjuguiden samt litteraturgengomgången för att därefter placeras in utifrån 

forskningsfrågorna. Begreppen fritidspedagog och pedagog används synonymt. Citat har även 

används i resultatet för att förtydliga och konkretisera enligt Johansson & Svedner (2006), 

dessa är skrivna som pedagogerna uttryckte dem för att visa trovärdighet. Ord inom [ ] är 

sådant de hänvisade till under samtalets gång vilka jag lagt till för att läsaren ska förstå citaten 

till fullo. I samband med resultatet har en analys skrivits där jag först jämfört resultatet med 

litteraturen och sedan analyserat med de valda teorierna.  
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5. Resultat & Analys 
Avsnittet inleds med en presentation av kontexten som sammanfattar data från observationer 

samt intervjuer. Därefter presenteras forskningsfrågornas resultat vilken analyseras med hjälp 

av de teoretiska utgångspunkterna. 

5.1. Beskrivning av kontexten 
Skolorna ligger i en stad i Norrland och kallas i denna studie för Falken, Orren och Ugglan. 

Fritidspedagogerna är sju till antalet vars namn är fingerade och börjar på samma bokstav som 

skolornas fiktiva namn. 
 
5.1.1. Skolorna Falken, Orren och Ugglan 
Skolan Falken är en F-5 skola där fritidspedagogerna Felicia 38 år jobbar inom 

förskoleklassen och Fanny 56 år arbetar med årskurs två och tre. Avdelningarna har inte 

tillgång till tv-spel men däremot till en större uppsättning bokningsbara iPads samt några 

bärbara datorer som används under skoltid. I förskoleklassen spelar de inte särskilt mycket 

dataspel då gruppen gillar att leka, och inom årskurs två och tre är inte arbetslaget intresserade 

av att använda dataspel på fritids. 
 
Skolan Orren är en F-6 skola där fritidspedagogerna Otto 26 arbetar inom förskoleklassen, 

Olivia 35 med årskurs ett och Oskar 25 med årskurs två samt tre.  Ingen av avdelningarna har 

tillgång till iPads men däremot en handfull datorer och tv-spel (Nintendo Wii samt 

PlayStation 2). På Ottos och Olivias avdelning har man en datadag i veckan då eleverna får 

använda personalens bärbara datorer och/eller smartboard. På Oskars avdelning får eleverna 

sitta två kortare pass i veckan på stationära datorer. 
 
Skolan Ugglan är en F-6 skola liggandes i samma stadsdel som skolan Orren. Här arbetar 

fritidspedagogerna Ulrika 34 år i förskoleklass samt årskurs ett, och Unni 38 år som är 

verksam på fritids år två till sex. Avdelningarna har inte tillgång till datorer eller tv-spel men 

däremot två iPads var. På Unnis avdelning använder de även dans-videos via datorn och 

smartboard.  

 
5.1.2. Fritidspedagogernas bakgrunder till dataspel 
Vad beträffar pedagogernas egna erfarenheter av dataspel hade alla kommit i kontakt med 

spelen på ett eller annat sätt. Otto, Oskar och Olivia spelar alla spel idag men i olika mängd. 

Ulrika, Unni och Felicia har barn och sambos som spelar men spelar inte själva (utom Unni 

som kan spela quiz- eller ordspel). Fannys barn spelade när de var små och hon spelar själv 

enbart vissa typer av patiensspel på sin surfplatta. Majoriteten av pedagogerna poängterade att 

det inte finns särskilt mycket tid till att spela dataspel idag pga. jobb och/eller familj. 

 
5.2. Fritidspedagogernas personliga inställning till dataspel 
5.2.1. Positivt 
En gemensam positiv aspekt bland majoriteten av fritidspedagogerna var att dataspel kan vara 

lärorika. Barn kan lära sig språk som svenska och engelska, de kan utveckla sin 

problemlösningsförmåga och att tänka strategiskt, de kan träna på matte, på samarbete, att 

utveckla sin kreativitet och att se färger samt former: »Det utvecklar mycket bra kunskaper 

hos barnen så att jag tycker att det är viktigt att det [dataspel] finns.« (Ulrika). Genom vissa 

spel tränas motoriska rörelser samt koordination. Flertalet tänkte att lek-och-lär-spel, de så 

kallade edutainmentspelen, är de som framförallt är positiva då barnen kan lära sig saker på 

ett roligt sätt utan att de märker det; »Då kan man få ta in och lära sig utan- på ett roligt sätt, 

att man tänker inte på att man lär sig.« (Unni). Men även nöjesspel kan vara bra enligt några 
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pedagoger då barn bl.a. kan spela spel där de måste röra sig, exempelvis via dansmatta eller 

spelet just dance.  
 
5.2.2. Negativt 
Fritidspedagogerna ansåg att det finns en del negativa aspekter kring dataspel. Här nämndes 

det framförallt att våldsspel är dåligt, att spel kan ta för mycket tid och att det inte är bra om 

det bli för mycket. Den som spelar blir fantasilös, den får ett tunnelseende och förlorar sin 

verklighetsförankring, och enligt en pedagog blir dataspel dåligt: 

När hela världen cirkulerar kring dataspel och att man missar en hel del andra grejer som 

man skulle kunna tycka va kul eller att man inte ens ger det en chans för att man är så 

insnöad i dataspel. (Otto) 

De fritidspedagoger som hade egna barn menade att det är jätteviktigt att de vuxna begränsar 

och ser till att spelen är anpassade för barnen och att tiden för dataspelande är i lagom mängd 

»Man ska begränsa det som förälder.« (Felicia). Några påpekar att utvecklingen och 

förmågan att leka kan drabbas om dataspel tar för mycket tid och att det inte är hälsosamt för 

någon att sitta framför en skärm. En pedagog poängterar att datorer kan vara bra men att 

»Man ska fundera på vad använder man datorn till.« (Fanny), och ger exempel på unga 

vuxna hon haft kontakt med som barn, som suttit, och fortfarande sitter, så mycket framför 

dataspel att de inte orkar ta sig ut från hemmet för att söka jobb eller arbeta. Ytterligare 

exempel på negativa aspekter kring spel enligt några fritidspedagoger är att det finns många 

spel, exempelvis spel till iPad, som har värdelöst eller dåligt innehåll som vuxna måste hålla 

koll på.  

 

5.3. Fritidspedagogernas yrkesmässiga inställning till dataspel 
5.3.1. Positivt 
En positiv aspekt pedagogerna nämner kring dataspel på fritids, där de främst spelar 

edutainmentspel, är att det bl.a. bildas nya gruppkonstellationer och diskussioner bland 

eleverna. Otto beskriver att eleverna i förskoleklassen kan samtala framför datorerna eller 

smartboarden, de samarbetar och hjälper varandra, vilket enligt honom bidrar till en bra 

lärandemiljö. Även andra fritidspedagoger poängterar samtalen som en positiv del. Elever 

som inte pratar med varandra i vanliga fall möts via sitt gemensamma intresse. På Unnis 

avdelning där de har elever från årskurs två till sex är det ett stort plus då inte bara kön men 

även åldersgrupper möts: 

Man skapar en grundtrygghet att man kan prata med alla och känna sig trygg att prata 

med i och med att det är blandat från olika klasser. Och pojkar och flickor, det spelar inte 

så stor roll utan man kan sitta och titta, intressen möts litegrann. (Unni) 

Till stor del spelas det mycket edutainmentspel på fritidshemmen och majoriteten av 

pedagogerna tycker att det är positivt att barnen lär sig saker från dem, men även att eleverna 

lär av och med varandra om de sitter och spelar tillsammans. De tränar förutom samarbete och 

sin sociala förmåga, på turordning och att ge varandra plats. Rörelsespel i form av dansspel 

ses också positivt av en del pedagoger då eleverna tränar på musik, takt och motorik.  

Tv-spel med rörelse, de är jag fruktansvärt för faktiskt, jag tycker de är jättebra. Det är 

många barn idag som har rörelsebehov. Och får dom de via tv-spel så gör de inte mig 

nånting, absolut inte. (Oskar) 

Utöver detta ser några pedagoger dataspel som positivt i form av att spelen kan användas som 

en vilostund för de barn som är uppe i varv och behöver en lugn stund från alla intryck på 

fritids.  
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5.3.2. Negativt 
Flertalet fritidspedagoger nämnde, precis som kring den personliga inställningen, att »Dom 

[barnen] inte vet vad man gör när man inte har ett dataspel.« (Fanny). Fanny poängterar 

också att barn skärmar av allting annat och att de kan bli aggressiva om man stör. Några få 

pedagoger uttrycker det som att eleverna inte får lust att göra någonting annat och att eleverna 

inte kan ”släppa” dataspelen eller varva ner. Ytterligare en punkt som är negativ bland 

pedagogerna är om för många elever samlas framför spelen och ignorerar allt annat eller om 

det uppstår konflikter om vad som sker på skärmen eller vems tur det är: »Det är ändå den 

som har sin halvtimma, den som har sitt kryss som får peta på den, så länge inte den kommer 

överens med en kompis.« (Ulrika). 

 

Vad beträffar datatiden uppstår den som en negativ del bland flera fritidshem. Oskar menar att 

då de har många barn på fritids kan det vara svårt att hålla koll på vilka elever som suttit. De 

har datalistor men de fungerar inte som önskat då eleverna glömmer att skriva upp sig. En 

annan pedagog tycker att bytet av spelare är ett problem då vissa elever har svårt att avsluta 

och lämna över spelplattformen till en kamrat. Dessutom anses det vara negativt om 

dataspelen inte används som det var tänkt, exempelvis då eleverna spelar Minecraft där 

tanken är att de ska träna på sin kreativa förmåga:  

[Bland] vissa sex-åringar så blir det som att dom bara springer runt och slår får, och då 

känner jag att det kanske inte får samma pedagogiska syfte och inte är lika kreativt som 

spelet skulle kunna vara. (Otto) 

Två fritidspedagoger nämner att en del barn går hem direkt efter skolan eller slutar på fritids 

för att de vill spela spel hemma. En möjlig anledning enligt dem kan vara att fritids har 

tråkiga eller för lite spel jämfört med vad som finns i hemmet. Utöver detta ser majoriteten 

pedagoger dataspel som negativt om det används som avlastning såsom barnpassning »Det får 

inte bli för mycket, det får inte bli en avlastningsgrej "sitt med den här så..." alltså så.« 

(Unni). 

 

5.4. Sammanfattande kommentarer och analys 
De positiva bemärkelserna fritidspedagogerna nämner stämmer väl överens med de fördelar 

andra författare har skrivit om. Framförallt syns ett samband med de vuxnas perspektiv i 

Johanssons (2000) studie på huruvida datorer är bra för barn. Detta då pedagogerna samt 

litteraturen nämner att det är lärorikt på både intellektuella, sociala samt fysiska plan. 

Alexandersson m.fl. (2001) skrev om samspel samt om samtalen som kan ske bland barnen 

vilket också framkom bland de intervjuade pedagogerna. Därmed kan ett samband urskiljas 

kring de lärandetillfällen som kan uppstå i sociala sammanhang. En skillnad som kan ses 

bland fritidspedagogernas svar är huruvida de tänker generellt samt på fritidshem. Inom 

fritidshemmets ses fördelar ur ett socialt perspektiv medan de i den personliga synen ser mer 

ur ett intellektuellt eller fysiskt perspektiv. En avvikelse gentemot vald litteratur och 

pedagogernas svar är huruvida dataspel kan komma till nytta inom andra aktiviteter. 

Tholander & Fernaeus (2007) anser att det är positivt att barnen hittar på egna spel eller att de 

ritar om spel, men detta är inget som framkom under intervjuerna. 

 

Vid frågan om de nackdelar fritidspedagogerna ser kan likheter och skillnader urskiljas bland 

pedagogernas svar i hur de tänker personligen samt yrkesmässigt. Gemensamma nämnare 

kring de personliga ställningstagandena, som även de vuxna i Johanssons (2000) studie 

poängterar, är att vissa delar i utvecklingen hämmas, att vissa spel inte är bra samt att dataspel 

tar tid. Ur det yrkesmässiga perspektivet ser pedagogerna problem kring de sociala bitarna 

såsom beteenden eller att konflikter kan uppstå. En del av nackdelarna som nämns är också 
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nackdelar som andra pedagoger beskrev för tio år sedan i bl.a. Ljung-Djärfs (2002) studie, där 

de redan då ansåg att datorer kunde utgöra en risk för att annan verksamhet fick stå tillbaka, 

eller att det skulle ta för mycket tid hos barnen. Liknande tankar existerar än idag hos de 

tillfrågade fritidspedagogerna i denna studie som är oroliga att leken ska drabbas pga. spelen. 

 

Ur Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv (Hwang & Nilsson, 2011; Imsen, 2006; 

Gruber, 2011) kan samband dras till Sjödéns (2011) teori kring attityder, vilka i sin tur kan ge 

förklaringar till pedagogernas svar. Genom att Bronfenbrenners teori är kontextuell utgår den 

från att varje individ växer upp i sin specifika miljö som i sin tur påverkas av miljöer på andra 

nivåer. På detta vis kan fritidspedagogernas tankar ses som en effekt av deras uppväxt samt 

arbetsmiljö. Tankarna de delade med sig av har de fått någonstans ifrån, och enligt teorin kan 

dessa ha uppstått utifrån hur pedagogernas familjekonstellationer såg ut, exempelvis om de 

hade syskon eller föräldrar som spelade eller hade åsikter kring dataspel. Hade pedagogen 

klasskompisar eller nära vänner som spelade spel? Hade syskonen vänner som spelade som 

pedagogen kände till? Beroende på hur samhället såg ut kunde pedagogen också påverkas, 

exempelvis om det fanns butiker i orten som sålde dataspel, eller om samhället uttryckte en 

moralpanik kring tv och datorer som påverkade pedagogen eller dennes familj. 

Barndomsfamiljen liksom närmiljön och samhället som fanns påverkade därmed pedagogen 

och dennes attityd då fritidspedagogen, enligt Sjödéns teori (2011), erhöll kunskaper och 

erfarenheter vilka bidrar till att pedagogen handlar på ett visst sätt gentemot dataspel och 

utvecklar en viss attityd. Då tiden har en inverkan i den utvecklingsekologiska teorin sker 

också förändringar som att dataspel blivit vanligare och mer tillgängliga, samt att samhällets 

syn på dataspel förändrats något. Ytterligare en faktor är att pedagogen går från sin 

barndomsfamilj till att skaffa en egen familj där kanske pedagogernas respektive och/eller 

barn bidrar med nya kunskaper och erfarenheter. Om exempelvis barnen har utvecklat 

intressen kring dataspel genom t.ex. kamraters intressen, kan barnen påverka pedagogerna 

som föräldrar och föräldrarnas syn på dataspel. Att pedagogen sedan pendlar mellan rollen att 

vara förälder eller fritidspedagog skapar också nya miljöer där pedagogen intar olika roller 

och får ta del av andras åsikter vilket gör att pedagogen erhåller kunskaper och erfarenheter 

från andra vilket påverkar attityden enligt Sjödéns (2011) teori. Om fritidspedagogerna 

dessutom arbetar i arbetslag där de delar samma syn kan det bidra till att pedagogen inte 

behöver ändra sin attityd eller tänka om vilket kan göra det svårt att ändra attityden eller att 

denne ibland kan känna sig tudelad. 

 

5.5. Vilket är fritidspedagogernas motiv med att tillåta eller inte tillåta 
dataspel? 
5.5.1. Fritidshem med återkommande användning av dataspel 
Avdelningarna på Ugglan och Orren hade blandade motiv till varför de hade dataspel, men 

alla ansåg mer eller mindre att dataspel är något som ska erbjudas på fritids. Otto menar att 

dataspel ska erbjudas precis som andra aktiviteter: »Jag tänker precis som att man erbjuder 

andra typer av aktiviteter på fritids så är- jag tycker att dator är en lika självklar del.« (Otto). 

Han poängterar också att så länge någonting är kul i sig räcker det nästan som ett pedagogiskt 

motiv. Därutöver menar majoriteten av fritidspedagogerna att det ska erbjudas om inte alla 

barn har tillgång till det hemma men det ska ske under en begränsad form (tid och typ av spel) 

samt med ett syfte, exempelvis att eleverna ska bekanta sig med teknisk utrustning för att 

kunna hantera dem i framtiden. Ytterligare syften nämndes, som att komplettera skolan 

genom pedagogiska spel, vilket är värdefullt på de flesta fritidshem där flertalet elever har 

utländsk bakgrund. Genom att spela dataspel kan de lära sig svenska på ett lustfyllt sätt:  

Det är ju mycket det här språkliga som dom ska träna på. Att man gör de på ett roligt sätt 

så att de inte känns som... ja... tråkigt skollärande eller vad man ska säga för dom. (Olivia). 
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Spelen kan även komplettera skolan och stödja elever med exempelvis matematik eller 

problemlösning. Däremot är det, som tidigare nämnts, väldigt viktigt att man inte erbjuder 

dataspel per automatik, även om det bör finnas på fritidshemmet: »Inte per automatik kanske 

utan det är kanske mer hur det funkar, vilket behov man har. Eh... och vad man har att 

erbjuda för dataspel.« (Unni). Inom Oskars avdelning använder de Nintendo Wii med 

dansspelet just dance vilket han ser som ett motiv för att få eleverna att röra på sig. Ett 

ytterligare motiv till att använda dataspel anser han vara att genom att datorer hör till dagens 

samhälle hör det till skolan och fritids också, likaså att om datorer finns som intresse hos 

barnen så ska de erbjuda det barnen är intresserade av »De är ju ändå barnens fritid, och det 

ska man också tänka på, och många av dom spelar dataspel och sånt på fritiden och... då kan 

dom få göra det här också tycker jag.« (Oskar).  

 
5.5.2. Fritidshem som sällan eller aldrig använder dataspel 
På Falkens fritidshem använder de sällan dataspel på fritids. På Felicias avdelning är barnen 

en väldigt lekfull grupp, och barnen frågar sällan om dataspel. Detta har gjort att pedagogerna 

i arbetslaget, som delar synen på dataspel, anser att dataspel inte behövs utan att det är bättre 

att barnen får leka. Hon anser att på fritids ska barnen passa på att vara sociala, leka och ta 

tillfället att röra på sig,  

Jag vet hur det ofta ser ut hemma hos familjer på kvällarna. Att tiden är ju ganska knapp 

föräldrarna jobbar längre och längre... det är mycket annat som ska passas in och många 

barn har speltid på kvällarna hemma. Och jag tycker nog att då ska man... då kan fritids 

begränsa spel, dataspelstid. Och då kan man göra annat. Då kan vi erbjuda annat . 

(Felicia)  

Däremot berättar Felicia att dataspel kanske kan erbjudas beroende på hur behovet ser ut. Hon 

tänker socioekonomiskt i form av att om barnen inte har dataspel hemma kanske de ska 

erbjudas att få spela lite på fritids, liksom tvärtom i form av om barnen har spel hemma 

kanske det räcker där. Ett alternativt motiv är framtidsperspektivet som andra fritidspedagoger 

också funderade på:  

Vårat samhälle idag går ju mer och mer mot elektronik och mindre och mindre mot papper 

och penna i nästan allt det man gör... Så motivet skulle väl vara de som en förberedande, 

förberedande inför vad som händer. (Felicia) 

Fanny anser att dataspel inte hör hemma på fritids alls, om det inte är edutainmentspel. Spel 

man normalt spelar hemma ska inte spelas på fritids. Däremot använder Fannys 

fritidsavdelning sällan eller aldrig dataspel då hon och hennes arbetslag har en gemensam 

åsikt kring fritidshemmets uppdrag och var dataspel ska stå i förhållande till det.  

Jag tycker inte att man på fritids ska säga "ja men sätt dig vid datorn" det är inte våran 

[uppgift]. Vi är ett komplement till skolan eller till hemmet. Och hemmen erbjuder dataspel, 

vi behöver lära barnen att det finns annat. (Fanny) 

Hon menar att motivet till att inte ha dataspel är att fritidshemmet ska komplettera med andra 

lärdomar och aktiviteter. Därutöver anser hon att elever som går i år två och tre inte bör 

introduceras eller låtas spela dataspel då hon anser att eleverna borde lära sig annat så att de 

vet att det finns andra alternativ i livet än att fastna vid en skärm.  

 
5.6. Sammanfattande kommentarer och analys 
Där Löfving (2012) menar att man ska utgå från eleverna och deras intressen kan man se att 

fritidspedagogernas främsta motiv handlar om vad de anser vara bäst för eleverna, även om 

det existerar några pedagoger som anser att eleverna ska erbjudas aktiviteter de är intresserade 

av. De tillfrågade pedagogerna menade att de ska samarbeta med hemmen och komplettera, 

vilket styrdokumenten poängterar (Skolverket, 2007). En skillnad som dock kan ses bland 
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fritidspedagogerna i denna studie är att de tolkar dokumenten och sitt uppdrag olika. 

Majoriteten av de tillfrågade pedagogerna anser att man kompletterar hemmen genom att 

erbjuda dataspel, medan några enstaka menar att man kompletterar hemmen genom att inte 

erbjuda dataspel. I styrdokumenten skriver Skolverket (2007) att fritidshemmet ska vara 

varierad vilket också är en punkt pedagogerna tolkat olika då dataspelanvändandet varierar.  

Utöver detta kan man se att de fritidshem som erbjöd dataspel även kompletterade skolan 

(Skolverket, 2007) med lek-och-lär-spel där eleverna kunde få öva och lära sig nya saker. De 

fritidshem som inte erbjöd spel kompletterade med aktiviteter och andra sätt att lära sig.  En 

gemensam nämnare bland alla fritidspedagoger var dock att även om man har olika motiv till 

att använda eller inte använda dataspel ska elevernas behov inom fritidshemmet styra. En 

förklaring kan vara att Skolverket (2007) skriver att innehållet i fritidshemmen kan variera 

beroende på barns erfarenheter, situation, intressen samt skolans inriktning. 

 

Fritidspedagogernas motiv påverkas till stor del av hur fritidshemmet ser ut liksom 

barngruppens behov. Vid en tillämpning av Bronfenbrenners teori kan informationen tolkas 

utifrån att alla fritidshem i sig är mikrosystem som påverkas av personalen och barnen inom 

mesosystemet. Beroende på hur pedagogerna tolkar styrdokumenten och vilka behov barnen 

har påverkar det fritidshemmets mikrosystem. Utöver detta påverkar faktorer inom 

exosystemet som skolans organisation, rektorns beslut och den ekonomi skolan har och om 

fritidshemmet då prioriteras eller ej. I sin tur påverkar naturligtvis kommunen andelen 

resurser och personal skolan har tillgång till. Inom ett sådant här system kan man se att 

beroende på vad fritidshemmet har för tillgångar, och hur styrdokumenten används kommer 

barnens önskemål att bemötas på olika vis. Att dataspel erbjuds med motivet att eleverna kan 

få mer kunskaper, att de förbereds inför framtiden, eller att de inte erbjuds för att de redan 

spelar mycket hemma kan ses ur ett attitydperspektiv (Sjödén, 2011). Motiven 

fritidspedagogerna väljer kan med stöd av denna teori ses som att pedagogerna har kunskaper 

utifrån styrdokument, de har egna erfarenheter som bildat och påverkar deras känslor om 

dataspel är bra eller dåligt samt att dessa punkter påverkar deras handlande; om de ska erbjuda 

eller inte erbjuda dataspel. Genom styrdokumenten har de fått kunskaper om att 

fritidshemmen ska erbjuda variation av aktiviteter, och att verksamheten ska komplettera hem 

och skola. I och med detta kan man se att genom sina närmiljöer har fritidspedagogerna fått 

erfarenheter och dessa erfarenheter påverkar tillsammans pedagogernas attityder och 

handlande. 

 
5.7. Möjligheter och hinder för användandet av dataspel på fritids 
Som tidigare nämnts påverkar eleverna dataspelandet i form av vad fritidspedagogerna ser för 

behov i elevgruppen. Om det är en elevgrupp som förskoleklassen på Falken, vilka gillar att 

leka, erbjuds inte dataspel i någon större mängd. Likaså om eleverna har tillgång till dataspel 

hemma. Om eleverna har en önskan om att få spela dataspel kan fritidspedagogerna, beroende 

på fritidshem, tillmötesgå elevernas intresse. 

 

Personalen påverkar till stor del om det finns dataspel eller inte inom verksamheten, detta i 

form av att fritidspedagogerna är de som tar många beslut, exempelvis om det ska finnas 

dataspel som det gjorde på bl.a. Ugglan och Orren, eller om det inte ska finnas (eller i mindre 

mängd) som på Falken. Vad beträffar kunskapen menar många pedagoger att om de haft mer 

kunskap om dataspel hade de kanske haft en större acceptans till dataspel och spelen som 

eleverna önskar att få spela. »Skulle man ha vetat att de fanns andra grejer som de gör som 

inte är liksom, våldsbenäget, så kanske man skulle acceptera det bättre.« (Olivia). Flertalet 

poängterar att de inte har intresset eller att dataspel inte är deras starkaste sida. »Jag har alltid 

tyckt dom [dataspel] är tråkig /---/ jag har aldrig gillat elektronik nånstans.« (Felicia). Att 
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inte ha kunskap eller tid begränsar verksamheten enligt en pedagog. Om han hade haft tid 

hade han velat söka efter spel som är bra för barnen, men det är ingenting han hinner med då 

han själv måste prova och sätta sig in i det för att se om det är bra eller inte. Han tänker också 

att kunskapen påverkar om man köper in ny utrustning eller inte; »Jag ser som ingen poäng 

med att köpa in nån enhet som vi inte riktigt vet hur vi ska använda.« (Oskar). Ytterligare en 

pedagog ger också exempel på att kunskap behövs »Om de [iPads] ska finnas då ska de ju 

användas, åsså ska det kunna användas på ett bra sätt. Det gäller ju att alla vet hur man 

hanterar... [dem].« (Unni).  De som hade egna barn menade att när deras barn är i samma 

ålder som eleverna de arbetar med, då har de bättre koll på vilka dataspel som gäller och vilka 

som kanske är bra, jämfört med när de inte har barn eller när barnen inte är inom samma 

årskull. 

 

Synen på dataspel påverkar som sagt också dataspelsanvändandet (se 5.2. samt 5.3.). 

Därutöver påverkas också fritidspedagogerna av styrdokumenten såsom Skolverkets (2007)  

"Kvalitet i fritidshem. Skolverkets allmänna råd och kommentarer" kring vad de anser vara av 

vikt inom fritidshemmet exempelvis beträffade aktiviteter som ska stödja elevernas 

kunskapsinhämtande och utveckling. Detta då någon enstaka pedagog nämnde att det finns 

bättre aktiviteter att göra på fritids än att spela dataspel. Därutöver var det endast en av de sju 

intervjuade fritidspedagogerna som nämnde att det står i Lgr11 att skolan ska arbeta med 

datorer och teknik och menar: »Vi ska, skolan som helhet, ska finnas med att jobba med data 

och tekniska prylar och det gäller ju fritids lika mycket, i den form det passar för fritids.« 

(Ulrika).  Utöver detta nämnde någon enstaka att han brukar försöka ha en baktanke kring 

dataspelen och att han reflekterar och funderar över passen de har, i form av vad eleverna 

gjorde och om de lärde sig något. Detta för att dataspel inte ska tas fram oreflekterat en gång i 

veckan av ren vana.  
 

Efteråt när man har gjort nånting, som man gör, eller som i alla fall jag försöker göra med 

alla aktivite-, allt som jag gör att man reflekterar kring det. Hela tiden reflektera så att det 

inte bara blir som nånting man gör oreflekterat. (Otto) 

En ramfaktor som också påverkar dataspel är ekonomin. På Ulrikas avdelning använde man 

Nintendo Wii tidigare men det höll inte så bra för alla påfrestningar och dessutom var det dyrt 

att köpa nya spel om något gick sönder. Om fritidshemmen hade haft pengar för just dataspel 

och dess utrustning önskar två av fritidspedagogerna på Orren att få köpa in iPads pga. 

edutainmentspelen, men som en pedagog uttryckte det: »Skolan får inte kosta några pengar« 

(Olivia). Därutöver önskar en pedagog att få köpa in datorspel som Minecraft eller The Sims. 

Men ekonomiskt sett prioriteras inte dataspel, eller ens fritids enligt ett fåtal pedagoger; 

»Fritids ligger ju sällan överst på listan för att få tillgångar och grejer. Och får man då är 

det ju först och främst att man vill ha fotbollar, hopprep, förbrukningsmaterial, leksaker...« 

(Unni). 

 

Utrustningen påverkar också användandet av dataspel i form av hur mycket spel 

fritidshemmen har tillgång till samt om utrustningen är lättillgänglig. Unni tycker att 

datorerna på hennes skola »är ganska så skruttiga saker« (Unni) och att det finns en del 

praktiska problem i form av att veta var de finns, om de är laddade, om sladdar saknas, etc. 

Antalet spel samt typen av spel påverkar även mängden dataspelande i form av om spelen 

spelas på specifika hemsidor, köpta eller nedladdade spel, samt om eleverna finner dem 

intressanta. 

 

Ytterligare en ramfaktor som påverkar mängden dataspelande är de regler som 

fritidspedagogerna använder. På Falken spelar de sällan eller aldrig dataspel på fritids. På 

Orren får barnen spela en till två gånger i veckan ca 30 minuter per tillfälle beroende på 
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avdelning. På Ugglan har de iPadlistor där barnen har fem tillfällen på 30 minuter som de 

själva får välja när de vill använda. Pedagogerna menar att det krävs restriktioner i form av 

tidsbegränsningar för att barnen inte ska spela för mycket  
 

Vårat största ansvar är de kanske egentligen att det ska bli lite lagom mycket. Att som 

begränsa de, att det är ett vuxenansvar att tala om att det är inte hälsosamt för någon att 

sitta vid skärm all sin tid för man måste göra olika saker. (Ulrika) 
 

Någon enstaka pedagog anser att datorer ska vara en del av barnens fritid men att det inte är 

okej att spela bort en hel dag, en timme i veckan räcker. Precis som pedagogerna nämnde 

tidigare är det de vuxnas ansvar att se till att begränsa barnens tid framför skärmar. 

 

Även föräldrar kan påverka mängden dataspel om de visar någon åsikt kring dem. På 

fritidshemmen i dessa skolor har inte föräldrarna haft någon specifik åsikt men några 

pedagoger har hört att vissa föräldrar tycker att det är bra att fritidshemmen inte erbjuder 

dataspel eller att de erbjuder dataspel i liten mängd. Därutöver verkar en del föräldrar gärna 

vilja ha kvar sina barn en längre stund på fritids för att barnen inte ska gå hem och spela 

dataspel. Otto har känslan att dataspel och filmtittande nedvärderas av föräldrarna jämfört 

med pyssel. Han tror inte att föräldrarna ser rekreationen eller de pedagogiska vinsterna med 

att spela dataspel en gång i veckan: »Jag... jag... jag kan tänka mig att dom känner att de är 

nånting som vi slår på lite som barnpassning. Men så är faktiskt inte fallet.« (Otto).  

 

Mängden dataspelande kan ske mer under loven beroende på skola. På Orren och Ugglan kan 

dataspel vara mer förekommande och man är "lite snällare" vad beträffar mängden spelande:  
 

Ja nu är det lov, vi är ganska få barn och då tänkte jag att då kan man ju för en gångs skull 

ta möjligheten och göra nästan vad dom vill. (Otto) 
 

Då kan de ju va just dance i klassrummet för då är ju ingen... ingen skola som liksom som 

vi behöver ta hänsyn till eller att det är andra elever som behöver arbetsro, då kan man få 

roa sig med det. (Olivia) 
 

På Oskars avdelning kan datorerna stå på hela dagarna och de brukar kunna ta fram tv-spel i 

form av PlayStation 2. Någon enstaka pedagog på andra fritidshem anser att man kan hitta på 

andra roliga saker på loven då man har färre barn och inte begränsas av antalet.  

 

Lokalerna är också en ramfaktor i form av att eleverna måste vara på särskilda platser när de 

spelar dataspel. Oftast handlar det om att barnen liksom skärmarna ska synas så att 

fritidspedagogerna kan hålla koll på vad som händer. På Ugglan får eleverna enbart spela iPad 

i vissa soffor.  På Orren får barnen spela på bärbara datorer vid särskilda platser där det är 

pedagoger och barn i närheten, eller vid stationära datorer som också står på speciella platser. 

På Falken har de inga särskilda platser då de har valt att inte spela eller spela i mindre mängd. 
 

5.8. Sammanfattande kommentarer och analys 
Ur empirin framkom det att en mångfald olika ramfaktorer kan påverka mängden dataspel på 

fritids. De flesta ramfaktorer som nämns är även av sådan art som Lindström & Pennlert 

(2012) skriver, t.ex. ekonomin, samt elev- och personalgruppen. Därutöver finns det likheter 

bland fritidspedagogernas svar med de regler Ljung-Djärfs (2002) förskolepedagoger hade 

kring dataanvändning, däribland antalet barn framför spelen samt tidsbegränsningarna (antal 

minuter och antal tillfällen). De uppräknande ramfaktorerna påverkar mängden dataspelande 

och man kan se det som att alla ramfaktorer berör fritidspedagogernas inställning olika 

mycket. Ekonomin, vilken påverkar både utrustningen samt typer av spel, har påverkan på 

spelandet och är svår att förändra då det är staten och kommunen som distribuerar pengarna i 

landets skolor. Detta kan bidra till hur pedagogerna lägger upp verksamheten. Dessutom kan 
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man se att föräldrarna och eleverna inverkar på behoven på fritidshemmet vilka i sin tur 

påverkar pedagogernas ställningstaganden. Beroende på hur behoven ser ut uppstår det regler 

både kring den vardagliga verksamheten liksom loven. Därutöver har personalens kunskaper 

och inställning till dataspel en stor inverkan på mängden dataspelande. Det går att tolka som 

att om fritidspedagogerna innehade mer kunskaper hade de kanske kunnat påverka 

fritidshemmets användande av dataspel, särskilt då de på Orren önskar att de haft iPads. En 

del av det som pedagogerna nämnde kring sina egna kunskaper stämmer överens med Ljung-

Djärfs (2002) studie att pedagogernas uppfattning, deras erfarenheter eller bristande 

kunskaper har inverkan på utformning och innehåll, samt att detta sätter gränser för reflektion 

av lärandemiljön. Samtidigt kan det noteras att åtminstone en av fritidspedagogerna försöker 

reflektera över dataspelandet. Fritidspedagogernas agerande kring dataspel, att låta eleverna 

sitta och spela på särskilda platser kan tolkas som att pedagogerna sällan eller aldrig är med 

barnen när de spelar, precis som Holm Sørensen (2009) poängterar. Pedagogerna håller ett 

öga på dem men är inte insatta i vad eleverna gör.  

 

Av de faktorer som nämns kan alla tolkas och appliceras i ett utvecklingsekologiskt 

perspektiv. I stora drag kan man se det som att samhället står ytterst i makronivån och 

påverkar alla de nivåer som finns under den. Makronivån är staten som bestämmer de 

riktlinjer skolan har angående styrdokument och pengar. Staten och även kommunen influerar 

inte bara fritidspedagogernas arbetsplats utan även deras vardagliga liv inom exosystemet där 

samhällets tillgångar som affärer, infrastruktur, bostäder, lön, m.m. influerar deras liv. Dessa 

faktorer påverkar i sin tur alla de människor som verkar i samhället som har verkan på 

fritidspedagogens närmsta miljö (meso- samt mikrosystemet) och därmed pedagogens 

attityder. Attityden kring dataspel som pedagogerna innehar kan mycket väl vara en orsak till 

att de bestämt att de har vissa sorters regler kring var eleverna ska sitta samt mängden tid 

eleverna får spela. Attityden färgas av fritidspedagogernas kunskaper och i enlighet med 

litteraturen delar både pedagoger och forskare liknande tankar kring hur kunskapen kan 

påverka verksamheten eller de val man gör. Pedagogerna är födda och uppväxta på olika 

ställen och tar med sig en kontext i sitt liv, de erhåller olika kunskaper genom livet. Förutom 

att deras närmsta miljöer har inflytande över dem, påverkar pedagogerna även varandra inom 

sina respektive arbetsplatser. Även om fritidspedagogerna på skolorna inte arbetade inom 

samma arbetslag på fritidshemmen tar avdelningarna en del beslut tillsammans och de olika 

gruppkonstellationer och beslut som görs är indirekt påverkade av miljön som finns på 

arbetsplatsen och de ramfaktorer (ekonomi, lokaler) pedagogerna har att förhålla sig till, 

exempelvis kan ekonomin te sig olika från skola till skola vilket påverkar utrustningen som 

ramfaktor. Anledningarna att fritidspedagogerna nämner dessa ramfaktorer har, ur det 

utvecklingsekologiska perspektivet, sin orsak i samhället de lever i. Om samhället och skolan 

delar synen på dataspel och påverkar varandra förs inställningarna med till skolan och 

arbetsplatsen. Om kontexten varit i ett annat land än Sverige kan mycket väl andra 

ramfaktorer ha nämnts.   
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras personliga tankar och slutsatser gjorda utifrån resultat och analys. 

 

Om dataspel anses vara bra eller dåligt finns det många åsikter om. Beroende på var man är 

uppväxt, vilka miljöer och människor man möter och får ta del av i livet påverkas våra 

erfarenheter, värderingar och kunskaper och i sin tur våra attityder. I denna studie fick jag ta 

del av fritidspedagogers inställning till dataspel både som personer men framförallt som 

pedagoger.  

 

Vad beträffar frågan om fritidspedagogernas personliga och yrkesmässiga inställning till 

dataspel visar studien både skillnader och likheter hos pedagogerna. Några ansåg att dataspel 

inte var särskilt bra, andra såg många fördelar i dem medan en del var tudelade. En möjlig 

anledning kan vara, ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv, att pedagogerna är uppväxta i 

olika miljöer. De tillfrågade fritidspedagogerna hade olika åldrar, de hade arbetat olika längd 

och de hade olika intressen. Det kändes som att de som spelade själv, eller spelade när de var 

liten såg mer positivt på dataspel än de som inte gjorde det. Alla menade att det var negativt 

med dataspel då barnen blir fantasilösa. Jag undrar vad deras nämnda motiv grundar sig i? 

Talar de fritidspedagoger som spelat själv från egen erfarenhet? Eller är motiven tagna från 

deras uppväxt, från samhället i sig?  

 

En del av den valda litteraturen är studier gjorda för över tio år sedan (exempelvis Johanssons 

och Ljung-Djärf). Vad som är intressant att se är att många tankar lever kvar än idag, både av 

de positiva och negativa effekterna. En fråga man kan ställa sig är hur detta kan te sig? 

Tekniken har gått avsevärt framåt under denna tid, dataspelen likaså. Finns det inga nya 

positiva effekter som kan ses? Finns det inga nya negativa effekter? Hur kommer det sig att 

det har nämnts liknande tankar idag i denna studie? En möjlig anledning skulle kunna vara att 

det är för kort tid för en jämförelse. Utifrån Bronfenbrenners teori kan fritidspedagogerna i 

denna studie ha tagit del av de tankar och funderingar som fanns för tio år sedan genom sin 

miljö, som vuxna eller som barn, och bär dem med sig än idag. Jag kan inte svara på vad jag 

skulle ha velat se för skillnad. Jag kanske trodde att fritidspedagogerna skulle se mer positiva 

saker, som att man kan använda dataspel för att vidareutveckla en aktivitet inom 

verksamheten, exempelvis att man har skapande verksamhet med dataspel som tema för att 

eleverna ska lära sig kreativt skapande, men detta var inget som framkom. Jag antar att 

dataspel är ett tema som inte kommit till användning riktigt än. Kanske beror det på att det är 

ett stort område som är svårt att greppa. Flertalet pedagoger nämnde att de saknade kunskap 

kring dataspel, vilken kanske är en anledning att de poängterade sådant som nämndes för tio 

år sedan, vilka de har levt med i åtminstone ett decennium. 

 

Det var intressant att se hur de positiva eller negativa effekterna kunde skilja sig utifrån det 

personliga samt yrkesmässiga ställningstagandet. Vid den personliga inställningen dök 

intellektuella perspektiv upp som att dataspel kan lära ut språk och matematik, och inom den 

yrkesmässiga hållningen handlade det mer om sociala perspektiv som t.ex. att samspela och 

samarbeta. Visserligen kan svaren ha berott på hur mina frågor ställdes under intervjun, men 

genom att fritidspedagoger arbetar till största delen med sociala aspekter (normer och 

värderingar, hur man är en bra kamrat, hur man kan lösa konflikter eller leka med andra) kan 

detta vara en orsak till de yrkesmässiga svaren. Om de varit klasslärare eller kanske 

ämneslärare kan de mycket väl ha tänkt annorlunda. Alla hade i varje fall en åsikt om dataspel 

vilket jag tror har sina grunder i pedagogernas erfarenheter och kunskaper de erhållit under 

sitt liv.  

 



 

 
24 

Motivet till att tillåta eller inte tillåta dataspel handlade mycket kring att komplettera skolan 

och hemmen på olika vis. Min tanke, innan jag började med denna studie, var att 

fritidshemmen inte tillät dataspel för att barnen spelade hemma. Jag fick dock ta del av 

flertalet olika motiv och, i mitt tycke, bra tankar att ha med mig i mitt kommande yrkesliv. 

Man kan exempelvis komplettera hemmen genom att erbjuda sådant som inte finns hemma 

men också genom att inte erbjuda sådant som görs hemma. Däremot kan jag inte hjälpa att jag 

funderar över varför just dataspel kan komplettera hemmen genom att inte användas på fritids 

då en del barn mycket väl kan bygga med lego eller rita minst lika mycket hemma som andra 

barn spelar dataspel. Varför kompletterar inte fritidshemmen dessa aktiviteter genom att inte 

använda dem? Jag vet att det kan låta långsökt men om man tänker efter; dataspel är en 

stillasittande aktivitet som barn kan sitta med flera timmar hemma. Detta gör att fritids 

erbjuder andra aktiviteter än dataspel. Men är inte legobyggande en stillasittande aktivitet som 

barn kan hålla på med i flera timmar? Är inte aktiviteten att rita samma sak? Jag tror att man 

som fritidspedagog måste fundera lite på vilka argument man för fram till varför man erbjuder 

eller inte erbjuder vissa typer av aktiviteter. Många av fritidspedagogerna nämnde att behovet 

inom fritidshemmet ska styra vilket jag tycker är en bra tanke. Däremot tror jag att man som 

pedagog måste fundera över hur man tar reda på vilka behov som finns, särskilt då det fanns 

några pedagoger som inte kunde svara på om de visste vilka barn som spelade dataspel 

hemma och mängden dataspel. Nu spann jag aldrig vidare på detta under intervjuerna men ett 

alternativ skulle kunna vara att fritidshemmen försöker kartlägga elevernas fritidsintressen i 

hemmet samt på fritidshemsverksamheten. 

 

Det var intressant att se att flertalet fritidspedagoger menade att motiven de valde handlar om 

vad de anser vara bäst för barnen, och att det då handlar om att eleverna ska lära sig något när 

de spelar dataspel. Ett par pedagoger menade att motivet bör vara att eleverna får göra något 

de tycker är kul och som de är intresserade av.  Då fritidshemmet handlar om att ge barnen en 

meningsfull fritid, kan inte detta vara det främsta motivet till att använda dataspel? Ingen 

pedagog nämnde det som det första eller främsta motivet, fastän det är ett av 

fritidshemsverksamhetens största uppdrag. Hur kommer det sig? Handlar det om att kunskap 

ändock går före allt annat, och att det är därför fritidspedagogerna nämner lärdomar som 

första motivet?  Jag tolkar detta som att pedagogerna väljer det de anser vara bäst och barnen 

tillfrågas inte inom detta ämne vilket i min mening ger oss en tankeställare kring att man 

måste fundera över sina motiv och vad man grundar dem i. Bör pedagogerna vara de som har 

enväldigt bestämmande inom detta ämne? Är det rätt eller fel när de själva känner att de 

saknar kunskap inom området?  

 

Det som påverkar mängden dataspelande är, i min mening, inte särskilt förvånande även om 

jag inte skulle ha tänkt på dem alla till en början. De faktorer som har störst inverkan och 

som jag även trodde påverkade mest var framförallt ekonomin samt personalen. Skillnaden 

från mina tankar förr, innan studien, och nu, är dock att jag trodde att det var personalens 

tyckande om dataspel som påverkade men enligt studien verkar det framförallt vara 

personalens kunskaper som påverkar. Detta anser jag att man framförallt kan se genom att de 

fritidspedagoger som spelade själv eller hade mer kunskaper om dataspel hade lättare att 

hantera dataspelandet på fritids. Därutöver var det någon enstaka som även reflekterade och 

det är, i mitt tycke, en oerhörd stor del av en aktivitets kvalité. Genom att reflektera före, 

under och efter en aktivitet kan man förbättra kvaliteten på den, och genom att reflektera kan 

man skapa en bättre verksamhet där det finns ett mål och syfte med det man gör.  

 

I samband med denna studie har jag intervjuat fritidspedagoger med olika synpunkter och 

kunnighet. Slutsatser som kan dras i förhållande till syftet är att åsikter kring dataspel beror 
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mycket på en individs attityd och kunskaper. Därutöver beror mängden dataspelande på 

pedagogernas valda motiv, vilket här var vad pedagogerna ansåg vara bäst för eleverna. 

Dessutom berörs dataspelsanvändandet av de ramfaktorer fritidshemmet har att förhålla sig 

till såsom elevgruppen, ekonomin och utrustning men framförallt pedagogernas kunskaper 

och inställning till dataspel. Min önskan med studien var att bidra med kunskap om de 

möjligheter eller svårigheter som kan existera, samt reflektion kring fritidspedagogernas 

perspektiv och motiv. Förhoppningsvis ska verksamma eller blivande fritidspedagoger kunna 

ta del av arbetet för att få insikt i hur andra fritidspedagoger ser på dataspel inom 

fritidshemsverksamheten. Under arbetets gång har min attityd gentemot dataspel på 

fritidshemmet samt andra människors syn på dataspel gått från att jag enbart trodde att 

flertalet pedagoger såg ner på dataspel och att spelen inte ska erbjudas på fritids då barnen 

sysslar med det på sin fritid.  Nu har mitt synfält breddats genom att jag har fått tagit del av 

flertalet olika motiv till varför dataspel används eller ej, hur människor kan tänka, och vad 

som faktiskt kan påverka mängden dataspelande på fritids. Allt handlar inte om ekonomin 

eller fritidspedagogernas syn, utan mycket handlar om kunskap och tid. 

 

6.1. Metoddiskussion 
Enligt Johansson & Svedner (2006) bör det poängteras att en studie som denna, där det har 

skett kvalitativa intervjuer med en bestämd urvalsgrupp av kontaktpersoner, inte går att 

generalisera. Sju fritidspedagogers åsikter inom tre skolor kan inte användas för att poängtera 

att studien är en sann bild av verkligheten, alltså att validiteten skulle vara hög (ibid). Vad 

beträffar reliabiliteten, mätnoggrannheten, på min valda metod, tycker jag att den är svår att 

fastställa. Författarna menar att allt material ska ha samlats in på samma sätt, vilket det har 

gjorts, däremot har alla intervjuer sett lite olika ut beroende på informanten och dess utsagor. 

Vissa frågor har diskuterats mer, andra mindre.  

 

Johansson & Svedner (2006) skriver att en kvalitativ intervju påverkas av både yttre faktorer 

samt intervjuaren. Under mina intervjuer påverkades vi ibland av yttre faktorer, exempelvis 

då annan personal eller barn kom in i rummet. Detta orsakade att vi tappade tråden på vad vi 

diskuterade eller att informanten avbröts i sina tankar. Vid en annan intervju fanns det 

personal som pratade högt utanför rummet vi satt i men det störde inte själva intervjun, 

däremot transkriberingen. Att inte störas är dock nästintill ofrånkomligt på skolor där det 

sällan finns extra utrymme att vara på, samt att intervjuerna måste ske under skoltid.  

 

Intervjuerna kan även ha påverkats av att jag kände en del av de tillfrågade fritidspedagogerna 

samt att jag har en positiv inställning till dataspel vilken omedvetet kan ha speglats i studien. 

Informanterna kan även indirekt ha påverkats genom att de vill ge mig svar de tror att jag vill 

ha. Några pedagoger undrade nämligen om de skulle läsa på någonting om dataspel innan, 

och även om jag sa att så var inte fallet kan vissa ha gjort det. 

 

Att göra kvalitativ intervju i samband med korta observationer har gjort att jag lättare kunnat 

förstå hur fritidspedagogerna lagt upp dataspel inom verksamheten. Frågor jag inte skulle ha 

ställt på intervjun kom upp vilka hjälpte mig i bearbetningen av empirin. Att göra en fältstudie 

har däremot kunnat ge mer information men då det var få fritidshem som hade dataspel som 

en återkommande aktivitet varje vecka var det svårt för mig, att under en sådan här kort kurs, 

ta mig tid att sitta och observera under eftermiddagarna utan att veta om det skulle spelas spel 

eller inte. Visserligen hade några fritidshem dataspel en gång i veckan men jag kände att jag 

hade svårt att ta mig tid till detta. Det hade kanske varit av värde, däremot skulle jag enbart få 

se två av sju avdelningar vilket kanske inte bidrar med alltför mycket kunskap. 

 



 

 
26 

7. Vidare forskning 
Exempel på vidare forskning inom dataspel och fritidshemmet kan vara en studie kring 

barnperspektiv kontra barns perspektiv i samband med dataspel på fritids. Finns det likheter 

eller skillnader på fritidspedagogernas barnperspektiv gentemot barnens perspektiv? Hur ser 

de ut i förhållande till varandra och vid en jämförelse? Vilket perspektiv tar mest plats och 

varför kan det vara så? 

 

Ytterligare ett exempel är att studera den meningsfulla fritiden i samband med dataspel, och 

att man samtalar med både barn och vuxna kring vad de anser vara meningsfullt på fritids. 

Kan dataspel vara en meningsfull aktivitet på fritids? Hur beskriver fritidspedagogerna 

respektive barnen detta? Hur ser perspektiven ut i förhållande till varandra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
27 

Referenslista 
Litteratur 

Alexandersson, Mikael; Linderoth, Jonas; Lindö, Roger (2001). Bland barn och datorer.  

    Lärandets villkor i mötet med nya medier. Lund: Studentlitteratur AB. 

Almqvist, Jonas (2002). Undervisning och/eller underhållning. I: Säljö, Roger & Linderoth,  

    Jonas (red.). Utm@ningar och e-frestelser. IT i skolans lärkultur. Stockholm:  

    Bokförlaget Prism.  

Aronsson, Karin (2011). Datorspel och informellt lärande. I: Philgren, Ann S. (red.).  

    Fritidshemmet. Lund: Studentlitteratur AB. 

Björkdahl Ordell, Susanne (2007). Att tänka på när du planerar att använda enkät som   

    redskap. I: Dimenäs, Jörgen (red.). Lära till lärare. Att utveckla läraryrket - vetenskapligt     

    förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber AB  

Bryman, Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. (2. uppl). Malmö: Liber AB  

Dalen, Monica (2004). Intervju som metod Malmö: Gleerups.   

Egenfeldt-Nielsen, Simon (2007). Att skapa ljuv musik: Det pedagogiska användandet av  

    datorspel. I: Linderoth, Jonas (red.). Datorspelandets dynamik. Lekar och roller i en  

    digital kultur. Studentlitteratur 

Ekenberg, Love & Wiklund, Mats (2009). Spel och lärande. I: Selander, Staffan & Svärdemo-  

    Åberg, Eva (red.). Didaktisk design i digital miljö - nya möjligheter för lärande.   

    Stockholm: Liber AB. 

Fjellman, Erik & Sjögren, Jan (2004). Interaktiv underhållning inför framtiden. KBF-Rapport  

    2000:10, Teldok Rapport 133. Stockholm: Telematik 

Gee, J. Paul (2007). What Video Games have to teach us about learning and literacy (2nd  

    edition.). New York: Paulgrave Macmillan  

Gruber, Michael (2011). Developmental psychology for educators – an introduction. New  

    York: Mcgraw-Hill. 

Holm Sørensen, Birgitte (2009). Didaktisk design för "seriösa spel". I: Selander, Staffan &  

    Svärdemo-Åberg, Eva (red.). Didaktisk design i digital miljö - nya möjligheter för  

    lärande. Stockholm: Liber AB. 

Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2011). Utvecklingspsykologi. (3. uppl.) Stockholm: Natur &  

    Kultur. 

Imsen, Gun (2006). Elevens Värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. (4. uppl.)  

    Studentlitteratur. 

Jensen, Mikael (2013). Lärandets hur, vem, när och var. I: Philgren, Ann S. (red.).  

    Fritidshemmets didaktik. Lund: Studentlitteratur AB. 

Johansson, Barbro (2000). Kom och ät! Jag ska bara dö först.. Datorn i barns vardag.  

    Göteborgs Universitet. 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen.   

    Undersökningsmetoder och språklig utformning. (4. uppl). Uppsala: Kunskapsföretaget. 

Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke (2012). Undervisning i teori och praktik - en  

    introduktion i didaktik. (5. uppl.). Fundo Förlag  

Ljung-Djärf, Agneta (2002). Fröken, får jag spela data? Datorn i förskolans lärandemiljö. I:  

    Säljö, Roger & Linderoth, Jonas (red.). Utm@ningar och e-frestelser. IT i skolans  

    lärkultur. Stockholm: Bokförlaget Prism.  

Löfving, Christina (2012). Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen - så skapar   

    vi en relevant skola utifrån Lgr 11. Stockholm: Liber AB.  

Hägg, Kerstin & Kuoppa Svea, Maria (2007). Professionell vägledning: med samtal som  

    redskap. Lund: Studentlitteratur  

Peterson, Louise & Munters, Anna (2007). Man kan beställa ett hembiträde. Om pojkars  

    interaktion i The Sims. I: Linderoth, Jonas (red.). Datorspelandets dynamik. Lekar  



 

 
28 

    och roller i en digital kultur. Studentlitteratur 

Prensky, Marc (2006). "Don't bother me mom - I'm learning!" How computer and video   

    games are preparing your kids for twenty-first century success -and how you can help! St.  

    Paul, Minnesota: Paragon House 

Qvarsell, Birgitta (2013). Om barns perspektiv och miljöer i fritidshemmets pedagogik. I:  

    Philgren, Ann S. (red.). Fritidshemmets didaktik. Lund: Studentlitteratur AB. 

Sjöblom, Björn & Aronsson, Karin (2013). Datorspel och socialt samspel. I: Philgren, Ann S.  

    (red.). Fritidshemmets didaktik. Lund: Studentlitteratur AB. 

Sjödén, Stellan (2007). Psykologi för gymnasieskolan. (15. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur. 

Skollagen SFS 2010:800 

Skolverket (2011). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och  

    fritidshemmet. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2007). Kvalitet i fritidshem. Skolverkets allmänna råd och kommentarer.  

    Stockholm: Fritzes  

Säljö, Roger (2007). Förord. I: Linderoth, Jonas (red.). Datorspelandets dynamik.  

    Lekar och roller i en digital kultur. Studentlitteratur 

Tholander, Jakob & Fernaeus, Ylva (2007). "Nästan som ett spel": Barns roller och perspektiv  

    vid datorprogrammering. I: Linderoth, Jonas (red.). Datorspelandets dynamik.  

    Lekar och roller i en digital kultur. Studentlitteratur 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  

    forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Elektroniska källor 

iPad (2014) Nationalencyklopedin. Hämtad 2014-03- 03.    

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/ipad 

Tv-spel (2014). Nationalencyklopedin. Hämtad 2014-03-05 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/tv-spel 

Statens medieråd (odat). Om statens medieråd. Hämtad 2014-03-07 

http://www.statensmedierad.se/Om-Statens-medierad/  

Statens medieråd (2011). Våldsamma datorspel och aggression – en översikt av forskningen   

    2000-2011. Hämtad 2014-03-07 

http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Datorspel/Ny-forskningsoversikt-om-valdsamma-

datorspel/ 

Statens medieråd (2013a). Småungar & medier 2012/13. Fakta om små barns användning  

    och upplevelser av medier. Hämtad 2014-03-07 

http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Ungar--Medier/Statistik-pa-medieanvandningen-

hos-barn-08-ar/  

Statens medieråd (2013b). Ungar och medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning   

    och upplevelser av medier. Hämtad 2014-03-07 

http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Ungar--Medier/Internetanvandningen-okar-

Ungar--medier-201213/  

Statens medieråd (2013c). Föräldrar och medier 2012/13. Hämtad 2014-03-07 

http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Ungar--Medier/Foraldrars-attityder-till-barns-

medieanvandning/  

 
 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/ipad
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/lang/tv-spel
http://www.statensmedierad.se/Om-Statens-medierad/
http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Datorspel/Ny-forskningsoversikt-om-valdsamma-datorspel/
http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Datorspel/Ny-forskningsoversikt-om-valdsamma-datorspel/
http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Ungar--Medier/Statistik-pa-medieanvandningen-hos-barn-08-ar/
http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Ungar--Medier/Statistik-pa-medieanvandningen-hos-barn-08-ar/
http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Ungar--Medier/Internetanvandningen-okar-Ungar--medier-201213/
http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Ungar--Medier/Internetanvandningen-okar-Ungar--medier-201213/
http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Ungar--Medier/Foraldrars-attityder-till-barns-medieanvandning/
http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Ungar--Medier/Foraldrars-attityder-till-barns-medieanvandning/


 

 
29 

Bilagor 
Bilaga 1. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smått omgjord modell från Hwang & Nilsson, 2011, s. 72 
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Bilaga 2. Introduktionsbrev 

 
2014-xx-xx 

Till er fritidspedagoger! 

 

Hej!  

Mitt namn är Marie Näslund och jag studerar till grundlärare inriktning fritidshem på Umeå 

Universitet. För stunden arbetar jag med mitt examensarbete som ska handla om iPad-, tv- 

och dataspel på fritids. Syftet är att ta reda på sex till åtta fritidspedagogers inställning till 

dessa spel, och motiven till att spelen finns eller inte finns i en viss utsträckning inom 

verksamheten.  

 

Det skulle vara väldigt värdefullt för mig om två eller tre fritidspedagoger som arbetar i 

årskurserna F-3 kan ta sig tid till detta! 

 

Intervjuerna kommer följa de forskningsetiska principerna vilket innebär att deltagandet är 

frivilligt och ni kan när som helst avbryta er medverkan. Intervjuerna kommer även att ske 

enskilt och spelas in för att jag lättare ska kunna bearbeta innehållet. Jag har tystnadsplikt 

och era svar kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att bara jag har åtkomst till 

dem. Svaren kommer även presenteras så att de inte kan kopplas till er personligen eller er 

arbetsplats. När arbetet är färdigt och godkänt kommer allt inspelat material att raderas. 

 

Då sportlovet är i krokarna mailar jag er nu i förhoppning att ni ser detta och att vi kan boka 

tid för intervju efter v10. Intervjun tar 40-80 minuter att genomföra. Min önskan är att kunna 

genomföra intervjuerna v. 11 och v.12 men jag anpassar mig naturligtvis efter er! Jag skulle 

även uppskatta att få svar per mail eller telefon senast måndag 10/3. 

 

Om ni väljer att delta eller har funderingar får ni gärna kontakta mig på: 

07x- xx xx xxx 

email@xxxx.xxx 

 

Tack på förhand! 

Marie Näslund    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:naslund.marie@hotmail.com


 

 
31 

Bilaga 3. Intervjuguide 
 

Bakgrund 

Etiska reglerna 

♦ Infokrav: forskningens syfte 

♦ Samtyckeskrav: frivilligt, får avbryta när som, behöver inte svara på det hen inte vill 

♦ Konfidentialitetskrav: kommer inte finnas namn på personer, skolor eller områden. Bara jag 

som intervjuare som har åtkomst till materialet, 

♦ Nyttjandekrav: materialet kommer bara användas till detta, raderas efteråt 

 

Generellt 

♦ Kvinna/Man 

♦ Utbildning/Examensår 

♦ Antal år i fritids/ denna arbetsplats 

 

Utbildning media 

♦ Vad har du under din utbildning fått lära dig om media och underhållning såsom dataspel? 

♦ Har du under din yrkesverksamma tid fått någon kompetensutbildning i området? Som 

kurs? Eller enstaka föreläsningar? Övningar? 

 

Fritids 

♦ Avdelningens storlek: antal personal och antal barn. 

♦ Vad har ni tillgång till vad beträffar tv- och dataspel/iPad? (Konsoler, spel, antal, appar) 

 

Barnens intresse 

♦ Kretsar barnens intresse kring dataspel? 

♦ Om det frågas kring spel, är det någon specifik barngrupp?  

♦ Vad för sorts spel? 

 

Fråga 1. Hur ser de tillfrågade pedagogerna på dataspel generellt/i fritidshemmet?  

Generellt 

♦ Vad är dina tankar i allmänhet om dataspel? (för- & nackdelar) 

♦ Spelar eller har du spelat dataspel själv? 

♦ Har du barn eller någon annan i din familj som spelar? 

 

Fritids 

♦ Har fritidshemmet någon gång använt dataspel? 

   ◊ På vilket sätt? 

   ◊ När sker det? Särskilda tillfällen som lov? 

♦ Skulle du vilja att fritids använder det mer eller mindre, eller på ett annat sätt? 

 

Fråga 2. Vilket är pedagogernas motiv med att tillåta/inte tillåta dataspel? 
 

♦ Är dataspel något som bör finnas eller erbjudas på fritidshemmet? Varför/varför inte? 

♦ Hur tänker du kring dataspel och fritidshemmets meningsfulla fritid, hör de samman? 

Motivera. 

♦ Hur kommer det sig att ni har eller inte har införskaffat dataspel? 

♦ Vad kan spel tillföra verksamheten?  

♦ Vilka spel är mer lämpliga för verksamheten? 
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Forts fråga 2. 

♦ Skulle du föredra att eleverna inte spelar dataspel? Varför? Vad skulle du hellre se att 

eleverna gjorde med tiden som finns till förfogande? 

 

♦ Vad tycker du är motivet med att ha eller inte ha dataspel på fritids?  

♦ Upplever du att ni samlat er kring ett gemensamt motiv till att ni har eller inte har spel på 

fritids? I så fall vad? (Har de enats eller haft olika mening? Hur har de gjort då?) 

 

♦ Hur insatt är du i elevernas spelande? 

♦ Vad tror du att eleverna får ut av att spela? 

 

♦ Om elev frågar om hen får spela dataspel: vad svarar du då? Beror det på kontexten? 

♦ Brukar ni erbjuda eleverna att spela utan att de frågar? Varför? 

 

♦ Har du upplevt några positiva eller negativa effekter hos eleverna när de spelar dataspel?  

 

Fråga 3. Vilka möjligheter och hinder beskriver fritidspedagogerna att det finns för 

användandet av dataspel på fritids? 
 

Ramfaktorer 

♦ Anser du att det finns ramfaktorer som påverkar er att ha eller inte ha dataspel?  

   ◊ Vilka är dessa?  

♦ På vilket sätt anser du att x påverkar er att kunna ha eller inte kunna ha dataspel? 

[x = föräldrar/elever, styrdokument, fritidshemmets gruppstorlek, tid, personalen, ekonomi] 

 

♦ Påverkas fritidshemmets kvalité om dataspel finns? På vilket sätt? 

 

Inköp 
♦ Vem bestämmer vilka tv-, data- och iPadspel som får spelas? 

♦ Hur insatta är du i de spel som köps/laddas ned på iPad? 

♦ När tv-, data- och iPadspel ska köpas in, vilka kriterier tycker du ska ligga till grund för 

inköpet? Vad är viktigt att ta hänsyn till vid inköpen? 

♦ Berätta om ditt drömscenario på fritids när inga resurser saknas för att kunna använda  

dataspel (vilken betydelse får spel i det scenariot?).  

 
Tidsperspektiv/Avslutning 

♦ Har barns/vuxnas inställning till spel enligt dig ändrats under din yrkestid? 

♦ Hur tror du att fritidshemmet ser ut i framtiden med tanke på all teknisk utveckling? 
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Bilaga 4. Observationsguide 
 

Antal lokaler/rum 

Har fritidshemmet egna lokaler eller lånar de klassrum? 

 

Storleken lokaler/rum 

Finns det mindre rum i samband till klassrummen? Plats för dator där? 

 

Plats för iPad (exempelvis soffa) 

 

Plats för dator (exempelvis bord eller i klassrum) 

 

Tv-spels tillgänglighet (skärmar och tv-apparater) 

 

Ligger datorer/iPads någonstans? Var? (hyllor?) 

 

Scheman eller annat som visar att det existerar? 

 

Plats för skiss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


