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ABSTRAKT 

Syftet med utvecklingsarbetet var att öka vårdnadshavarnas möjlighet till insyn och inflytande 

i det vardagliga och pedagogiska arbetet på fritidshemmet. Detta genom att erbjuda ett 

komplement till den befintliga kommunikationen. Det genomfördes med hjälp av Instagram, i 

videoform, med tillhörande verbal beskrivning och bildtext. Texten innehöll de läroplansmål 

som var kopplade till fritidshemsaktiviteten. För att alla vårdnadshavare skulle ha möjlighet att 

ta del av innehållet sattes även en Instagramvägg upp i fritidshemmet där inläggen visades i 

pappersform. Utvecklingsarbetet utformades efter Rönnermans beskrivning av 

aktionsforskning och Kurt Lewins cykliska modell. Genom intervjuer och 

enkätundersökningar med vårdnadshavare i fritidshemmet framkom det att de hade bristande 

insyn i det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. I den avslutande enkäten som gjordes i 

samband med utvecklingsarbetets slut framkom det att en stor andel vårdnadshavare hade fått 

en ökad insyn i det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.  

 

 

Nyckelord 

Vårdnadshavare, kontakt, digitala verktyg, vårdnadshavarkontakt, aktionsforskning, föräldrar, 

inflytande  
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1 INTRODUKTION 
Syftet med detta utvecklingsinriktade arbete var att öka vårdnadshavarnas möjlighet till insyn 

och inflytande i ett fritidshem som en av oss studenter hade sin verksamhetsförlagda utbildning 

i. Detta för att lärare och vårdnadshavare uttryckte att vårdnadshavarnas insyn och inflytande i 

det aktuella fritidshemmet var i behov av förbättring. Att förbättra detta är något viktigt för att 

forskning (bl.a. Dauber & Epstein, 1993) har visat att vårdnadshavares delaktighet i skolan har 

positiva effekter på elevernas ambitioner, lärande och attityder till skolan.  

 

Fritidshemmet har som uppgift att kommunicera med hemmet om elevernas vardag och om de 

läroplansmål som fritidshemmet arbetar med. Detta för att bland annat ge vårdnadshavare 

möjlighet att påverka och att utöva inflytande (Skolverket, 2014). Även skollagen (SFS, 

2010:800) och läroplanen (Skolverket, 2017:a) är tydliga när det kommer till vårdnadshavares 

möjlighet till information, inflytande och insyn. Det är även viktigt att tydliggöra det 

pedagogiska arbetet som utförs i fritidshemmet, detta för Skolinspektionens (2010) rapport 

visade att vårdnadshavare ofta är nöjda med verksamheten om deras barn känner sig trygga, 

trivs och om personalen försöker “se” deras barn. Att personalen i fritidshemmet erbjuder en 

miljö där lärande möjliggörs anser inte vårdnadshavare vara lika viktigt.  

 

Skolverket (2017:b) lyfte i rapporten Få syn på digitalisering på grundskolenivå, att eleverna 

i fritidshemmet ska erbjudas en variation av arbetssätt och metoder som knyter an till det 

pedagogiska uppdraget. Skolverket påvisade även att användandet av digitala verktyg kan 

öppna upp och skapa nya vägar av kommunikation för eleverna, samtidigt som de utvecklar 

sina färdigheter i att använda digitala verktyg. I en granskning av Skolinspektionen (2018) där 

fritidshem i 24 olika kommuner var med framkom det att användningen av digitala verktyg är 

ett utvecklingsområde i fritidshemsverksamheten. Granskningen visade att användningen av 

digitala verktyg på fritidshemmet för de yngre eleverna begränsades till spelande. Först när 

eleverna blev äldre arbetade lärarna med mer ansvarsfull användning av digitala verktyg. 

Lärare, som blev intervjuade i granskningen, uttryckte att det var både de materiella 

förutsättningarna och personalens kunskaper som behövde fördjupas (ibid). 

 

Vårdnadshavares synpunkter om den pedagogiska verksamheten var något som personalen i 

förskolan skulle ta till sig, skrev Pramling Samuelsson och Sheridan (2016). För att detta ska 

möjliggöras måste vårdnadshavarna få möjlighet till insyn i det pedagogiska arbetet. De skrev 

även att det är viktigt att tänka på att vårdnadshavarna ska ha möjlighet att framföra sina 

synpunkter, men att de inte på något vis ska känna sig tvingade. Det vore ett rimligt antagande 

att detta även gäller i fritidshemmets kontext. För att ge vårdnadshavarna ökad möjlighet till 

insyn i verksamheten och därigenom inspirera dem till att ge sina synpunkter och tankar ville 

vi undersöka om sociala medier kan vara ett verktyg för att uppnå detta. I fråga om sociala 

medier påvisade Fleischer (2013) att dessa möjliggör en effektiv form av kommunikation. 

Samtidigt beskrev Åkerlund (2013) sociala medier som något nästan alla som kan använda sig 

av, också gör. Det var tydligt att dessa beskrivningar av sociala medier tydde på att det fanns 

legitimitet för sociala medier som informationskanal.  
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Definitioner av begrepp som används i arbetet 

I detta arbete används begreppen barn och elev i olika kontexter. När begreppet elev nämns 

syftar det till en elev i fritidshemskontext. När istället begreppet barn används syftar det till en 

vårdnadshavares barn. Genom att skilja på dessa begrepp går det att utläsa om det är skolans 

eller vårdnadshavarens perspektiv texten syftar på. 

 

Ytterligare begrepp som används i texten är digitala verktyg, digitala medier och sociala 

medier. Begreppet digitala verktyg definierar Skolverket (2017:b) som en fysisk enhet, 

exempelvis en dator eller smart telefon, men det kan även vara en programvara eller en 

internetbaserad tjänst. Skolverket (ibid) definierar digitala medier som plattformar och verktyg 

för kommunikation och skapande. Sociala medier är ett exempel på ett digitalt medium. Sociala 

medier definieras enligt Eek-Karlsson (2015, s.8) som ett “samlingsbegrepp för tjänster där 

användaren själv skapar innehållet genom att kommunicera med andra användare”.  

 

Mediering är ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet. Säljö (2014) definierade 

mediering som att vi människor lär och agerar i samspel med olika artefakter skapade av 

människan. Strandberg (2009) förklarade begreppet artefakter som olika verktyg och tecken. 

Ett exempel är kalendern. Med hjälp av denna kan vi komma ihåg händelser och möten som 

vi, utan kalendern, inte skulle ha kunnat. Han skrev att om vi ska förstå människors användande 

av kognitiva resurser och hur människan lär sig måste vi räkna med samspelet med artefakter. 

Dessa artefakter kan ge oss möjlighet att ta till oss saker som vi inte kunnat göra utan dem. 

Serder (2013) skrev att en förmåga begränsas eller möjliggörs utifrån de verktyg och artefakter 

som finns och situationen kräver. Alltså, finns inte de nödvändiga resurserna för att utföra en 

uppgift blir uppgiften mycket svårare. 

 

Multimediaeffekten är det som Mayer (2005, 2009) benämner att presentera bild och text 

tillsammans.  Det som sker då är att fler sinnen behandlar informationen samtidigt vilket ökar 

möjligheten till förståelse. 
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2 NULÄGESANALYS 

I detta kapitel presenteras skolan där utvecklingsarbetet genomfördes. Även svaren som 

framkom i den inledande enkäten, som vårdnadshavare fick svara på, och de två intervjuer som 

genomfördes med lärare och de tre som genomfördes med vårdnadshavare kommer att 

presenteras. 

Det utvecklingsinriktade arbetet genomfördes på en skola i södra Sverige i en mellanstor 

kommun. Skolan är en F-9 skola och har ca 700 elever, upptagningsområdet består av 

varierande socioekonomisk status. Fritidshemmet där utvecklingsarbetet genomfördes har 

elever i årskurs två och tre och det finns i skrivande stund 85 inskrivna elever och fem lärare 

som tillhör arbetslaget. 

Lärarna i fritidshemmet uttryckte att vårdnadshavare inte hade insyn i eller förståelse för vad 

deras barn gjorde på fritidshemmet och att den informationen som förmedlas ut via veckobrev 

inte lästes. Även vårdnadshavarna uttryckte att de hade en begränsad insyn i deras barns 

dagliga vistelse i fritidshemmet och fritidshemmets pedagogiska uppdrag med tillhörande 

läroplansarbete. Detta skulle kunna leda till minskad kunskap om fritidshemmets pedagogiska 

arbete. Forskning från bland annat von Otter (2014) lyfter att vårdnadshavare med ett större 

intresse i deras barns skolgång har en positiv påverkan på barnens skolgång. I planeringsfasen 

av utvecklingsarbetet utformades en enkät (Bilaga A) som vårdnadshavarna fick möjlighet att 

besvara för att skapa en bild av nuläget. Enkäten berörde ämnena insyn i deras barns vardag 

och kunskap om fritidshemmets läroplansmål och det pedagogiska arbetet som fritidshemmet 

ska arbeta med. 

 

Utifrån Figur 1.1 går det att utläsa att 62,6 % (10 st.) av vårdnadshavarna ansåg sig ha liten 

insyn eller till viss del insyn rörande det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. I Figur 1.2 

framkom det att 56,3 % (9 st.) av vårdnadshavarna hade liten insyn eller till viss del insyn i 

deras barns vardag i fritidshemmet. 

 
Figur 2.1 Enkätsvar 1  
 



 

8 

 

 
Figur 2.2 Enkätsvar 2 
 

I intervjuer med lärarna, som har fått de fiktiva namnen Britta och Vivian, reflekterar de över 

deras upplevda erfarenheter om vårdnadshavares kunskap eller intresse för det pedagogiska 

arbetet som genomförs i fritidshemmet. 

 
En del… eller ja, det har de nog fast en del är inte medvetna om att det är, alltså eftersom vi har så 

många olika lä...kulturer här så är ju inte [...] Och dom tänker: fritids är, man lämnar barnen där och 

de får vara där tills man slutar jobbet men sen att det är en lärande miljö tror jag inte alla är medvetna 

om. (Lärare Vivian, 2018-02-22) 

 

Det Vivian antyder är en känsla av att vårdnadshavare inte ser fritidshemmet som en 

verksamhet där lärande inträffar. Vivian upplever att vårdnadshavarna ser fritidshemmet bara 

som en plats där deras barn kan vara tills de har slutat arbetet för dagen. Det är viktigt att 

vårdnadshavarna förstår syftet med fritidshemmets verksamhet, tar till sig av den information 

som fritidshemmet skickar ut och vet vad deras barn har gjort under dagen. Detta kan leda till 

att barnen lyckas bättre i skolan vilket även von Otters (2014) forskning pekade på. En av 

lärarna nämnde hur det kan vara osäkert om vårdnadshavare tagit del av den information som 

skickades ut via e-mail för de hade inte möjlighet att se vilka som hade öppnat e-mailen. 

 
Men i dagens samhälle är väl ändå mailen det som...ja… lättast kanske att nå alla…. Om alla läste 

den. (Lärare Vivian, 2018-02-22).  
 

Vivian tog även upp, under det informella samtalet som tog plats efter intervjun hade avslutats, 

att det fanns okunskap hos vårdnadshavare om fritidshemmets kapitel i läroplanen. Det 

diskuterade Britta under i sin intervju. 

 
Inte så att dem har så mycket, vi försöker informera dem att det är så, att liksom vi följer läroplanen 

och vi är ju med i huvet mycket liksom i deras hela dag, följer deras lärande barnens mellan, så vissa 

föräldrar har ju intresse och tar reda på det och andra tänker inte på att vi har ju liksom samma läroplan 

om man säger så. (Lärare Britta, 2018-02-22)  
 

Det bekräftades även av vår enkätundersökning som riktade sig till vårdnadshavare där 43,8% 

(7 st.) (Figur 1.3) av de svarande ansåg sig ha liten eller ingen insyn om de läroplansmål som 

fritidshemmet ska arbeta med. 
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Figur 1.3 Enkätsvar 3 
 

För att få en tydligare bild av nuläget genomfördes även tre intervjuer med vårdnadshavare i 

anslutning till enkätundersökningen. De som intervjuades var slumpvisa vårdnadshavare som 

alla hade barn på fritidshemmet som blev tillfrågade om deltagande i samband med hämtning. 

Vårdnadshavarna som blev intervjuade har fått fiktiva namn i denna rapport. Det framkom en 

trend i svaren de gav. Samtliga hade intresse av att ha ökad insyn i vad deras barn gjorde på 

fritidshemmet. 

 
Fast okej de skickar ju ut mail vad de gör liksom veckovis oftast så..eh  och jag tycker ändå är 

ganska bra på att hitta på olika aktiviteter med barnen, jag vet inte men det hade ändå varit lite roligt 

att få.. jag vet inte, nu kanske dem inte får ta bilder men ändå kanske ha som veckobrev i skolan 

liksom. (Vårdnadshavare Kim, 2018-02-26) 

 

Vårdnadshavarna svarade att de var osäkra om personalen på fritidshemmet lyckades 

synliggöra det pedagogiska arbetet som var kopplat till läroplanen. En vårdnadshavare sa 

“Naaae...det tror jag inte, jag kan också ha glömma bort det just nu” (Vårdnadshavare Alex, 

2018-02-26). På frågan om användandet av sociala medier som metod och specifikt Instagram 

som plattform var vårdnadshavaren positiv till det “mja ja ja ja, lättillgängligt, få snabbt en bild 

av verksamheten” (Vårdnadshavare Alex, 2018-02-26). Vårdnadshavare talade om andra 

fördelar som att lättillgängligt få insyn i verksamheten och att med stöd av Instagram kunna få 

igång samtal i hemmet. I skolan använde sig en av klasslärarna denna metod, vilket en 

vårdnadshavare hade velat se att fritidshemmet tog efter. 

 
Ja det tror jag absolut, för deras [Lisas] deras klass har just gjort för klassen där hon filmar vissa 

grejer dem gör, vad barnen gör och sådär. Matte och olika projekt och grejer och jag tycker det är 

rätt roligt att följa det för då får man en inblick för det kan det kännas att [Luca] kommer hem och 

säger att aee att jag kommer inte ihåg vad jag gjort eller så vill han inte säga. (Vårdnadshavare Kim, 

2018-02-26) 

 

Utifrån det aktuella nuläget som uppmärksammades från vårdnadshavarna som har barn på 

fritidshemmet och lärarna på avdelningen, tillsammans med direktiv från kommunens 

verksamhetsplan om sociala medier framgick det att projektet hade legitimitet. Både lärare och 

vårdnadshavare var positivt inställda till användandet av Instagram som informationskanal. 
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3 SYFTE 

Syftet med utvecklingsarbetet var att öka vårdnadshavares möjligheter till insyn och inflytande 

i det pedagogiska arbetet på fritidshemmet med hjälp av sociala medier som komplement till 

den befintliga vårdnadshavarkontakten. 

 

Genom utvecklingsarbetet vill vi: 

 

• Ge möjlighet till att öka vårdnadshavarnas insyn i det pedagogiska arbetet på 

fritidshemmet. 

• Inspirera och möjliggöra för vårdnadshavare att ha inflytande i fritidshemmet. 

• Ge personalen på fritidshemmet möjlighet att fortsätta utveckla 

vårdnadshavarkontakten genom digitala verktyg. 
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4 TIDIGARE FORSKNING  
I detta kapitel kommer forskning med anknytning till utvecklingsarbetets ämne redovisas. Den 

forskning som redovisas visar även på vår pedagogiska positionering. Digitala verktyg i skolan, 

hur det är att vara vårdnadshavare idag och vårdnadshavares relation till skolan, är områden 

som beskrivs. 

Digitala verktyg i skolan 

Den utveckling som skett i medieanvändningen, menar Malmsten och Hedlund (2013), har 

gjort att både vuxna och barn har ett stort behov av att lära sig de nya digitala verktygen och 

dess användningsområden. De menar att digitala verktyg som hjälpmedel för kommunikation 

är en lärandearena med stora möjligheter, men som även ställer krav på kunskap om hur den 

används och praktisk kunskap om denna. Detta belyser även Samuelsson (2014) i sin 

doktorsavhandling, att det förväntades att lärarna hade en ämnesdidaktisk digital kompetens. 

Med det menade han för att kunna använda tekniken på ett effektivt sätt i sitt ämne krävs det 

kompetens i ämnet och om digitala verktyg. Koehler och Mishra (2009) diskuterar också 

användningen av teknik i undervisningen. De menar att det finns tre viktiga kompetenser för 

att lyckas med detta. Det är teknisk, pedagogisk och ämneskompetens och det är när en lärare 

har alla tre av dessa kompetenser som undervisningen med teknik blir som mest effektiv. I de 

skolor där användandet av digitala verktyg har utvecklats påvisade Åkerlund (2013) att det 

fanns två tydliga gemensamma faktorer. Den första var att ledningen var positivt inställda till 

användandet av digitala verktyg och det andra var att minst två ur personalen var intresserade 

och initierade arbetet. 

 

När det kom till elevernas roll i den digitala utvecklingen inom skolan skrev Selander och 

Kress (2010) att det hade skett ett skifte i elevernas relation till information. Från att eleverna 

bara hade varit konsumenter till att de också var producenter av informationen. De fortsatte att 

skriva om minneskunskaper, som tidigare hade varit viktiga i skolan, har ersatts av en syn på 

lärande där förmågorna att exempelvis bearbeta och sammanställa texter och bilder och 

producera meningsfull information ses som viktiga kunskaper (ibid).  

Samtidens vårdnadshavare 

Att föräldrarollen har förändras är något som Bergnéhr (2008) belyste. Från att skyldigheter 

och ansvar för familj, samhället och nation var viktiga förr, till idag då självförverkligandet har 

blivit viktigare. Detta har skapat en dissonans mellan vårdnadshavarrollen och rollen som en 

självförverkligande varelse.  I van der Lippe, Jager och Kops (2006) jämförande studie mellan 

åtta länder i Europa visade resultatet att just svenska föräldrar var de mest stressade över att 

kombinera arbetet med familjeliv. De påstod att vara stressade på grund av detta hade blivit en 

del av den svenska kulturen. Ytterligare påvisade Hays (1998) att föräldraskapet kräver mer 

energi, ekonomiskt kapital och är mer intensivt än tidigare. Detta samtidigt som tiden och 

energin minskade då föräldrarna trädde in i arbetslivet. Dessutom skrev Hays (ibid) att det 

samtidigt blev viktigare med de självförverkligande aktiviteterna, och att dessa numera oftare 

tar plats utanför hemmet.  
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Vårdnadshavare spenderar mer tid på internet nu i modern tid. Det nämnde Allen och Rainie 

(2002), att vårdnadshavare använder internet som medel till att söka kunskap om 

föräldraskapet. Detta för att vårdnadshavare har sitt barns bästa i fokus och vill ha hjälp i arbetet 

med sitt barn. I en studie (Berland, Elliott, Morales, Algazy, Kravitz, Broder, Kanouse, Muñoz, 

Puyol, Lara, Watkins, Yang, McGlynn, 2001) visade resultatet att för information på internet 

ska vara mer lättillgänglig, oberoende av socioekonomisk bakgrund, behövdes informationen 

göras mer lättläst.  

Vårdnadshavare och skolan 

När det gäller vårdnadshavares egna upplevelser om skolan skrev Ozmen, Akuszum, Zincirli 

och Selcuk (2016, s.31) att “Negative school experiences of parents can also constitute a barrier 

in their communication with teachers.“. Resultatet av deras enkätstudie visade att det var en 

betydande faktor för hur vårdnadshavarnas grundsyn till skolan var, om det var något positivt 

eller negativt. Vårdnadshavare med en negativ syn på skolan kunde bli svårare att få 

intresserade av deras barns skolgång, detta för att de skapar en barriär till skolan på grund av 

sina tidigare negativa erfarenheter. Att vårdnadshavare som hade högre utbildning var generellt 

mer intresserade av att ha insyn i skolan var något Eriksson (2004) lyfte, i jämförelse med 

vårdnadshavare som hade lägre utbildning. I bakgrund mot vårdnadshavares intresse i deras 

barns skolgång tog von Otter (2014) upp att barns skolresultat blev bättre om de hade 

vårdnadshavare som uppvisade ett intresse i deras skolgång oavsett utbildningsnivå, dock 

graden av förbättring var relaterat till utbildningsnivå och socioekonomiska förutsättningar.  

 

Hargreaves (2001) belyste i sin intervjustudie med lärare en problematik där lärarna inte var 

villiga att öppna upp sig gentemot vårdnadshavarna. Anledningen var att lärarna inte ville ta 

emot eventuell kritik om deras pedagogiska innehåll. Lärarna ansåg att det var svårt att skilja 

på kritik mot deras yrkesutövande och kritik mot dem som person. Det gjorde att lärarna tog 

distans gentemot vårdnadshavarna. Att det fanns en okunskap hos vårdnadshavare om att de 

skulle ha möjlighet till insyn och inflytande i deras barns skolgång var något Bouakaz (2009) 

belyste. För att minska detta gap mellan skolan och hemmet påvisade Moles (1993) att den part 

som har det största ansvaret är skolan, och i synnerhet läraren utifrån skolans uppdrag. I fråga 

om vikten av vårdnadshavares insyn i skolan visade även resultatet från Barton, Drake, Perez, 

St Louis och George (2004) intervjustudie att om vårdnadshavare hade möjlighet att delta i 

skolan gav det en större inblick i deras barns vardag. Det gav även vårdnadshavarna en större 

möjlighet till förståelse för syftet som skolan fyllde.  

 

I en intervjustudie (Sandberg & Vuorinen, 2007) med föräldrar och lärare i förskolan visade 

resultatet att den mest uppskattade kontakten mellan förskolan och hemmet var den i tamburen. 

Resultatet visade även att kvaliteten på tamburkontakten var sammankopplat med hur många 

som skulle lämnas alternativt hämtas vid samma tillfälle. Det gjorde att förskolan började 

arbeta mer kontinuerligt med veckobrev för att förmedla den viktigaste informationen 

alternativt en meddelandebok som barnen hade i ryggsäcken då informationen inte hann utdelas 

i tamburen. En informationskanal som vårdnadshavare uttryckte intresse för i Nilsson och 

Seyfrins (2005) studie var med hjälp av digitala verktyg. Vårdnadshavarna beskrev att 

informationsutbytet skulle förenklas med hjälp av digitala verktyg. 
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Sammanfattning 

Utifrån den tidigare forskningen går det att utläsa att tiden och energin hos vårdnadshavare har 

minskat jämfört med förr. Detta kan leda till att veckobrev och liknande information från 

skolan kan komma att prioriteras bort i mån av tid och energi. Tanken att använda sociala 

medier som kommunikationskanal var att det skulle bli en plattform där lättläst information 

skulle och kunde kommuniceras. Det skulle vara kortfattade texter som framförde den 

pedagogiska tanken i fritidshemsaktiviteten. Att använda digitala verktyg som 

kommunikationskanal till hemmet stärktes utifrån Nilsson och Seyfrin (2005) studie, där 

vårdnadshavarna uttryckte ett intresse över att få informationsflödet förenklat från skolan i 

form av digitala verktyg. Den forskning som presenterades i kapitlet valdes ut för att den 

stämde överens med vår pedagogiska positionering.  
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5 METOD 
Upplägget av utvecklingsarbetet tog inspiration från aktionsforskningen. I detta kapitel 

beskrivs den modell av aktionsforskning som arbetet utgick ifrån. Efter detta återfinns en 

beskrivning av de tillvägagångssätt för insamling av den empiri som användes. I kapitlet 

kommer även etiska överväganden tas upp och en del där fördelar och nackdelar med upplägget 

diskuteras. 

Aktionsforskning 

Utvecklingsarbetet grundades i Rönnermans (2012) beskrivning av aktionsforskning. Vår 

modell är även inspirerad av Kurt Lewins teori om aktionsforskningens fyra utgångspunkter. 

Dessa fyra stegen innefattar att från erfarenheter i den egna praktiken planera en aktion, 

genomföra aktionen, observera aktionen och reflektera över resultatet. Reflektion kan leda till 

nya frågor som i sin tur leder till en ny planering och på så sätt blir processen cyklisk. De fyra 

stegen i modellen kommer även utgöra de rubriker som används i beskrivningen av 

aktionsforskningen. 

 
Figur 5.1 Vår aktionsforskningsmodell, baserad på Rönnermans (2012) beskrivning av 

aktionsforskningsprocess. 

Valet av aktionforskningsmodell gjordes utifrån hur den passade in i den tänkta 

arbetsprocessen i utvecklingsarbetet. Rönnerman (2012) beskrev aktionsforskningsprocessen 

som att gå från det kända, prova det okända och sedan reflektera över utfallet för att få en 

förståelse för den egna verksamheten. Detta i sin tur leder till att valen verksamheten gör blir 

mer beprövade och att nya reflektioner görs. Modellen (Figur 4.1) möjliggjorde att de 

praktiserande lärarna i fritidshemmet skulle kunna fortsätta utveckla vårdnadshavarnas insyn i 

fritidshemmets verksamhet med sociala medier som komplement efter utvecklingsarbetet var 

avslutat.  
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Tillvägagångssätt för datainsamling 

I detta avsnitt diskuteras de tillvägagångssätt som användes för insamlingen av empiri.  

Enkätundersökning 

Skapandet av enkäterna genomfördes med hjälp av de tips Trost och Hultåker (2016) hänvisade 

till. Deras tips berörde bland annat språket som används i enkäterna, som ska ha anpassade 

termer och begrepp för att passa de som besvarar den. Enkäterna ska ha strukturerade frågor 

med fasta svarsalternativ, för att avslutas med en öppen och ostrukturerad fråga för att fånga 

upp de tankar och åsikter som inte kunnat uttryckas tidigare. I enkäterna förekom det varken 

negationer eller dubbla negationer, så frågorna skulle vara tydliga att svara på (ibid). 

Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna utgick från Trost (2010) som skrev att intervjuaren alltid ska vara nyfiken på hur 

den som blir intervjuad upplever sin verklighet. Det är dock viktigt att nyfikenheten styrs av 

projektets syfte. Användningen av semistrukturerade intervjuer ansågs lämpligt i 

utvecklingsarbetet utifrån detta. Det utformades en intervjuguide (Bilaga B och C) som låg till 

grund till de frågor som ställdes. Guiden var utformad med utvecklingsarbetet syfte som fokus. 

Den semistrukturerade intervjun gav dock möjlighet att ställa uppföljande frågor för att få mer 

ingående svar. 

Platsen för intervjun var också viktigt. Trost (2010) skrev att miljön skulle vara lugn och det 

skulle inte finnas några åhörare. De två intervjuerna med lärare tog plats, av denna anledning, 

i ett personalrum under ett lov. Personalrummet var tomt, och det var inget eller ingen som 

störde under intervjuerna. De tre vårdnadshavarintervjuerna tog plats i ett rum som annars 

användes som rum för modersmålsundervisning. Under dagen för intervjuerna var det ingen 

hemspråksundervisning i detta rum vilket gjorde att intervjuerna kunde genomföras ostört. Det 

sattes även upp en lapp på dörren där det tydliggjordes att en intervju pågick för att 

säkerhetsställa att den skulle få pågå ostört.  

Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) klargjorde fyra forskningsetiska principer som var vägledande i 

utformandet av vårt utvecklingsarbete för att säkerställa att ingen kom till skada eller kände sig 

kränkt. Vi hade dessa fyra principer för ögonen när vi planerade hur de olika stadierna i arbetet 

skulle genomföras. 

Informationskravet  

Informationskravet innefattar att deltagarna i projektet ska få reda på syftet, att deras 

deltagande är frivilligt och vad deras funktion i projektet är. Detta hade vi i beaktning vid flera 

tillfällen. Det första tillfället var i det missiv (Bilaga D) som skickades ut till vårdnadshavarna 

som hade barn på fritidshemmet. I missivet förklarades syftet med utvecklingsarbetet samt att 

deltagandet var frivilligt, och om vårdnadshavarna inte ville att deras barn skulle delta i 

utförandet fick de höra av sig till oss. Skulle någon vårdnadshavare höra av sig hade vi 

antecknat detta och eleven i fråga hade inte fått delta och producera inlägg. Det andra tillfället 

var rörande den enkät som skickades ut till vårdnadshavarna där syftet med projektet 

förklarades. Inledningen till enkäten (Bilaga A) tydliggjorde att de svar de uppgav inte skulle 

användas i några andra sammanhang än i utvecklingsarbetet. Ytterligare ett tillfälle där hänsyn 

togs till informationskravet var i intervjuerna med både lärare och vårdnadshavare, där vi innan 

informerade om syftet med intervjun och vad projektets syfte var. Alla elever hade även blivit 

informerade om syftet med utvecklingsarbetet för att de skulle få en förståelse för projektet. 

 



 

16 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innefattar att deltagare i en undersökning själva får bestämma över sitt 

deltagande. Att enkäten var frivillig klargjordes i introduktionen där vi skrev att de hade 

möjlighet att svara på enkäten. De var inte på något sätt tvingade. I intervjusituationerna togs 

det hänsyn till samtyckeskravet genom att fråga om de hade möjlighet och skulle vilja delta i 

en intervju. Här fick intervjupersonerna möjlighet att avböja sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet berör skyddandet av personers identitet som deltar i studien. För att 

skydda identiteten av de som besvarade enkäten användes “google-formulär” där det inte gick 

att utläsa vem som har svarat. Vi informerade även om detta i introduktionen till enkäten. Ett 

annat val som gjordes var att inga ansikten skulle synas i videoklippen eller på 

Instagramväggen, detta för att säkerhetsställa att ingen som inte kände sig bekväm eller av 

andra anledningar inte skulle vara med på bild eller film kom med. Det vi ville förmedla var 

aktiviteten och det pedagogiska arbetet. 

 

När det kom till intervjusituationerna inledde vi, innan inspelning startade, att det 

intervjupersonerna svarade skulle bara vi, examinator och opponent ha möjlighet att lyssna på. 

Sedan transkriberades intervjuerna och gav intervjupersonerna fiktiva namn i arbetet. Detta för 

att utomstående inte skulle kunna utläsa vem som sa vad. Även de namn som nämndes i 

intervjuerna byttes ut mot fiktiva namn. Lärarna fick namnen Vivian och Britta medan 

vårdnadshavarna fick namnen Alex och Kim.  

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet talar om att information som framkommit i studien inte får användas eller 

utlånas till något än i studiens syfte. Enkät- och intervjupersonernas identitet anonymiserades 

och deras svar eller uppgifter användes inte i något annat syfte än i denna studie. 

 

Övriga ställningstaganden 

Utöver de fyra forskningsetiska principerna gjordes ytterligare ett etiskt ställningstagande. Det 

var att Instagramkontot var “låst”. Detta betyder, för att få följa kontot, och ta del av innehållet 

behövde vårdnadshavarna skicka en följdförfrågan till Instagramkontot där de behövde en 

profilbild som gjorde att identiteten gick att läsa ut, annars fick de meddela personalen på 

fritidshemmet deras namn på Instagram för att kunna bli godkända. Detta meddelades 

vårdnadshavarna om i ett e-mail som skickades ut med namnet på Instagramkontot. De blev 

även påminda i från fritidshemmet. När följdförfrågan kom in fick sedan personalen i 

fritidshemmet godkänna de personer som ville följa kontot. Beslutet att “låsa” kontot togs i 

samråd med skolans IT-pedagog. Det limiterades till vårdnadshavare och personal på skolan. 

Syskon, far- och morföräldrar, kusiner eller eleverna godkändes inte. Anledning till detta var 

att det var vårdnadshavarna informationen skulle nå ut till och då var det endast de som 

behövde tillgång. 
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Diskussion av tillvägagångssättet 

Nedan följer en diskussion om utvecklingsarbetets tillvägagångssätt. Varför vissa val gjordes, 

och vad det finns för positivt respektive negativt med dessa val.  

 

Eleverna som medproducenter 

Eleverna var medproducenter då de hjälpte till att hantera den tekniken som användes. 

Hernwall (2001) hänvisade till att det inte var tillgången till tekniken som var avgörande i 

arbetet med teknik, utan på vilket sätt det användes. I utvecklingsarbetet fick eleverna 

möjlighet att använda sig av digitala verktyg. Eleverna fungerade som medproducenter för att 

ge dem möjlighet att träna och lära sig att använda digitala verktyg som ett 

kommunikationsmedium. De fick även arbeta med säker och ansvarsfull kommunikation i 

digitala sammanhang (Skolverket, 2017:a). Detta eftersom att eleverna behövde följa de olika 

etiska ställningstaganden som genomsyrar utvecklingsarbetet för att undvika skada eller 

kränkning. Eleverna som aktiva deltagare i utvecklingsarbetet gjorde även att de arbetade med 

ämnesspecifika läroplansmål (ibid). Från exempelvis bilden gällande skapande av berättande 

bilder, svenskan gällande formulerande och kommunicerande i tal och ämnet teknik om hur 

och på vilket sätt det kan användas i dokumentation, vilket är ett av fritidshemmets syften; att 

komplettera skolan. Något som kan anses vara en nackdel med att ha eleverna som 

medproducenter är att tidsåtgång kan öka då eleverna kan behöva instruktion i skapandet av 

innehåll. Dock, anser vi, att denna tidsökning är marginell och att fördelarna, att eleverna fick 

arbeta med läroplansmålen, överväger det negativa. 

Instagram som plattform 

Fördelar med Instagram som plattform var tillgängligheten och att det har ett interface där det 

går att använda sig av bild/film tillsammans med text, vilket kunde möjliggöra insyn för 

vårdnadshavarna i fritidshemmets aktiviteter. En annan fördel var den Åkerlund (2013) skrev 

om, att de flesta som har möjlighet att använda sociala medier också gör det. Andra delar av 

skolenheten använde sig även av Instagram som plattform i vårdnadshavarkontakten vilket vi 

ansåg skapade kontinuitet för vårdnadshavarna om deras barns dag i skolan. En nackdel med 

Instagram som plattform var att vilka som har sett videorna inte framkom, om följarna inte 

valde att gilla och/eller kommentera inläggen. En annan nackdel som är värd att diskutera är 

risken att inläggen från fritidshemmet bläddras förbi då en person kan följa många konton och 

det kan då bli svårt att uppfatta varje enskilt inlägg. Detta kan dock vårdnadshavarna kringgå 

om de väljer att aktivera notiser. Med detta menas att de kan få en avisering på det digitala 

verktyg de använder för Instagram, när ett inlägg har publicerats på Instagramkontot. 

 

Diskussion om datainsamlingsmetod 

Att använda enkäter som metod för att få fram underlag till nulägesanalysen och skillnader i 

åsikter före och efter utvecklingsarbetet, medförde både fördelar och nackdelar som 

Denscombe (2016) tog upp. Fördelar var att de svarande bevarade sin anonymitet och inte blir 

påverkade som i intervjuer, där hur frågor ställs eller vem som ställt dessa kan påverka de svar 

som ges. Nackdelarna var det externa bortfallet som uppstod vilket kan ge snedvridna resultat 

i enkäten. Enkätsvaren som vi fick utgjorde cirka 20 % (16 st.) av de som hade möjlighet att 

svara på den inledande enkäten och 18,5 % (14 st.) på den avslutande enkäten, den låga 

svarsfrekvensen kunde medföra, enligt Denscombe (ibid) att det fanns risk att utfallet av 

enkätstudien inte speglade verkligheten. 
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Att inte fler svarade på enkäten kan bero på att internettjänsten som användes krävde att 

respondenterna var tvungna att ha ett konto på den aktuella internettjänsten, detta för de bara 

skulle kunna svara en gång. Dock fanns enkäten tillgänglig för vårdnadshavarna i pappersform 

i fritidshemmets tambur för att öka möjligheten för vårdnadshavarna att svara på den. Något 

som ökade validiteten i studien var att den avslutande enkäten innehöll samma frågeställningar 

som den inledande enkäten på två av frågorna. Detta för att säkerhetsställa att det som skulle 

mätas också mättes. Den inledande enkäten kompletterades med intervjuer för att ytterligare 

öka validiteten i studien. Semistrukturerade intervjuer med vårdnadshavare och lärare 

genomfördes för att vidare undersöka vårdnadshavarnas och lärares uppfattningar. Dessa 

intervjuer genomfördes i samband med hämtning av barn på eftermiddagen. Vårdnadshavarna 

blev slumpvis tillfrågade att delta, om de hade möjlighet.  

 

Vi använde oss av ljudupptagningar vid intervjutillfällena, vilket Denscombe (2016) beskrev 

som den vanligaste metoden. En nackdel kan vara att ljudupptagning hämmar den intervjuade. 

Detta märktes genom att efter majoriteten av intervjuerna fortsatte samtalet efter 

ljudinspelningen avslutades. Fördelen med ljudupptagningar var att fokus kunde läggas på den 

pågående intervjun istället för på anteckningsskrivande. En annan nackdel är den effekt vi som 

intervjuare omedvetet hade och hur det påverkade respondenterna, då faktorer som utbildning, 

kön och ålder kunde göra skillnad. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för att kunna 

vara mer flexibla under intervjuerna då relevanta följdfrågor kunde ställas. Denscombe tar upp 

hur den intervjuade kan känna att det blir terapeutiskt när det finns någon som lyssnar på de 

tankar de har, att det blir ett personligt inslag med intervjuer i jämförelse med enkäter som är 

relativt opersonliga (ibid). Validiteten i kvalitativa undersökningar går att förstärka genom att 

använda sig av fler än en person som observerar och tolkar situationer och data (Shadish, Cook 

& Campbell, 2002). Då vi var två i detta arbete kunde vi komplettera varandra i intervjuerna 

genom att vi kunde ställa frågor som den andre inte tänkte på vid tillfället, även vid tolkning 

och diskussion av empiri som samlades in. 

 

Något som ökade validiteten i studien var att den avslutande enkäten innehöll samma 

frågeställningar som den inledande enkäten på två av frågorna. I denna rapport hade därför 

vårdnadshavarna en central roll men även lärare i fritidshemmet. I utvecklingsarbetets ämne 

var det vårdnadshavarna som var de som hade kunskap och erfarenhet om deras insyn i 

fritidshemmets pedagogiska arbete. Därför strävade vi efter att få en inblick i vårdnadshavares 

livsvärld genom dessa intervjuer och enkäter. Shadish m.fl. (2002) tog upp hur olika tolkningar 

kan förekomma parallellt bland olika människor i samma situation. Det gäller situationer där 

det inte finns några rätt eller fel svar. I denna rapport utgick vi från de svar som 

vårdnadshavarna gav i intervjuer och enkäter, tillsammans med de informella samtalen och 

intervjuerna med lärarna på fritidshemmet. Då eget tycke och tänk inte har några exakta 

mätvärden tolkade vi de svar som framkommit för att närma oss de olika uppfattningar som 

fanns. 
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6 PLANERING  
I detta kapitel kommer planeringen tas upp. Att planera i aktionsforskning beskrev Rönnerman 

(2012) som att utefter egna erfarenheter i praktiken planera en aktion. En mer utförlig 

beskrivning av erfarenheterna från den egna praktiken går att utläsa i kapitlet “Nulägesanalys”. 

Det som följer här är en beskrivning av planeringsarbetet. 

En av oss studenter genomförde sin verksamhetsförlagda utbildning på det aktuella 

fritidshemmet. Där uttryckte personalen att vårdnadshavarnas insyn var i behov av förbättring, 

i synnerhet att synliggöra det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. Här väcktes idén om 

utvecklingsarbetet, att arbetet skulle beröra vårdnadshavares insyn i fritidshemmet. I detta 

stadie undersöktes tidigare forskning i ämnet. Två begrepp som gjorde avtryck och låg till 

grund för användningen av sociala medier och i synnerhet Instagram var mediering och 

multimedialärande.  

Beslutet att använda ett socialt medium som informationskanal togs med begreppet mediering 

som utgångspunkt. Begreppet beskriver vikten av artefakter som hjälpmedel till att kunna ta 

till oss saker som vi utan dessa inte skulle kunnat. Att använda sig av Instagram grundar sig i 

begreppet multimedialärande. För att tydliggöra tankegångarna följer här en kort genomgång 

av begreppet. 

I Mayer och Morenos (2003) modell (Figur 3.1) rörande multimedialärande beskrivs hur 

kommunikation med både visuella och verbala element ökar möjligheten till “meningsfullt 

lärande”. De beskrev hur det finns en gräns för hur många kognitiva processer som kan 

försiggå i en persons visuella, respektive verbala, kanal. Genom att samköra dessa processer 

utförs fler kognitiva processer som i sin tur leder till lärande.  

 

 
Figur 3.1 Multimedialärande                                                                                    Mayer & Moreno (2003, s.44) 
 

Pilen mellan de gröna och det röda fältet representerar när ljud och bild träffar ögonen och 

öronen. Vid nästa pil gör mottagaren ett omedvetet urval av det den hör och ser. Nästa pil 

representerar mottagarens meningsskapande av den information den får. De nästkommande 

pilarna som går till rutan kallad integrating representerar de två olika informationskanalernas 

integration med relevant tidigare kunskap vilket i sin tur leder till lärande. 

 

Användningen av Instagram i utvecklingsarbetet uppkom utifrån detta begrepp. Här togs även 

beslutet att eleverna skulle vara de som filmade och beskrev aktiviteten. Detta för att elevernas 
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beskrivningar av aktiviteterna tillsammans med att visuellt synliggöra vad de gjorde leder till 

att informationen om aktiviteterna kommuniceras både verbalt och visuellt. Det möjliggjorde 

vårdnadshavares möjlighet att ta till sig intryck med hjälp av olika sinnen, vilket enligt denna 

modell ger ökad potential till lärande och förståelse. 

 

Efter att tanken med utvecklingsarbetet hade utformats påbörjades arbetet med 

nulägesanalysen. Det inleddes med att skicka ut en enkät (Bilaga A) till vårdnadshavarna på 

det aktuella fritidshemmet. Med detta fick vi hjälp av personalen i fritidshemmet som skickade 

enkäten via e-mail till vårdnadshavarna. Veckan efter enkäten hade skickats ut hade få svar 

kommit in. Av denna anledning skrevs papperskopior ut av enkäten och gjordes tillgänglig i 

tamburen på fritidshemmet. I planeringsstadiet samtalade vi även med rektorn på den aktuella 

skolan om syftet med utvecklingsarbetet och hur det skulle utformas. Rektorn var positivt 

inställd till arbetet och lyfte att en skolklass och ett annat fritidshem på skolan använde sig av 

Instagram som metod för att öka insynen för vårdnadshavarna i det pedagogiska arbetet. Vi 

fick även tips av rektorn att ta kontakt med skolans IT-pedagog för att få mer konkreta tips IT-

pedagogen lyfte vissa riktlinjer som vi skulle förhålla oss till. Hon betonade att Instagramkontot 

skulle vara “låst”, och att det var personalen i fritidshemmets som skulle godkänna de som ville 

följa kontot. Hon talade även om att det endast var vårdnadshavare och personal på skolan som 

skulle ha tillgång till kontot och att det var pedagogiken som skulle vara i fokus och inte några 

personer. I kommunen där utvecklingsarbetet genomfördes gick det även att utläsa, i 

kommunens verksamhetsplan om sociala medier anledningen till varför det rekommenderas att 

användas. Det var bland annat för att kunna skapa och ha en mer direkt och personlig kontakt 

med de som följer informationsflödet och att det är ett tillvägagångssätt för att bjuda in till 

dialog om verksamheten. Ytterligare undersöktes huruvida Instagramkontot kunde fortsätta 

efter avslutat utvecklingsarbete då valet gjorde att använda vår privata Ipad under projektet. 

Det som kom fram var att personalen hade egna Ipads som de hade erhållit från skolan. Detta 

möjliggjorde att de kunde fortsätta arbetet med Instagram efter avslutat utvecklingsarbete. De 

hade även tillgång till internet på skolan.  

 

För att kunna påbörja nulägesanalysen hade det satts ett slutdatum på enkäten, när det inte 

längre skulle vara möjligt för vårdnadshavare att svara. När detta datum kom var det en 

svarsfrekvens på cirka 20 % (16 st.). Då tog vi beslutet att även göra intervjuer med lärare och 

vårdnadshavare för att komplettera enkätsvaren. I samband med intervjuerna skapades 

Instagramkontot och det namngavs. Det publicerades en bild på oss studenter där syftet med 

utvecklingsarbetet förklarades. Det gjordes för att när vårdnadshavare skulle få tillgång till 

kontot skulle det finnas en förklaring vad de kunde förvänta sig av Instagramkontot. Efter 

Instagramkontot var aktivt skickades ett missiv om utvecklingsarbetet ut till vårdnadshavarna 

(Bilaga D). Det sattes även upp en anslagstavla där det som publicerades på Instagram skulle 

sättas upp i pappersform. Vi gav den namnet “Instagramväggen” (Bilaga E). Efter detta 

påbörjades genomförandet. 
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7 GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel kommer genomförandet av aktionen beskrivas. Hur aktionen inleddes med 

presentation för eleverna och e-mail till vårdnadshavarna. Efter det kommer en beskrivning av 

hur innehåll till Instagramkontot producerades med eleverna. 

Genomförandet av aktionen inleddes med att utvecklingsarbetet presenterades för eleverna 

klassvis under skoltid. Detta för att eleverna skulle få ett intresse för projektet och 

förhoppningsvis berätta för sina vårdnadshavare, vilket i sin tur skulle skapa en nyfikenhet hos 

dessa. Det skickades även ut ett e-mail till vårdnadshavare där det informerades om 

Instagramkontot, att det skulle publiceras videoklipp veckan efter och att det skulle publiceras 

två videoklipp i veckan under sju veckor. Lappar sattes upp på fritidshemmet där namnet på 

Instagramkontot stod. Inläggen publicerades enligt tabell 7.1: 

   Måndag  Tisdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 

 Vecka 10   Inlägg publicerades   Inlägg publicerades   

 Vecka 11   Inlägg publicerades   Inlägg publicerades   

 Vecka 12 Inlägg publicerades Inlägg publicerades       

 Vecka 13   Inlägg publicerades   Inlägg publicerades   

 Vecka 14   Inlägg publicerades   Inlägg publicerades   

 Vecka 15   Inlägg publicerades     Inlägg publicerades 

 Vecka 16   Inlägg publicerades     Inlägg publicerades 

Tabell 7.1 
 

Under det pågående utvecklingsarbetet skickade lärarna på fritidshemmet sin planering för den 

kommande veckan med vilka aktiviteter fritidshemmet skulle erbjuda till oss. Utifrån 

planeringen valde vi ut de aktiviteter som skulle dokumenteras. Lärarna på fritidshemmet fick 

sedan information i god tid vilka dagar vi skulle komma ut och genomföra aktionen. När 

aktiviteterna som skulle dokumenteras genomfördes tillfrågades elever, både enskilt och grupp, 

om de ville producera videoklippet. Var det fler än två elever i gruppen som visade intresse så 

valdes två ut som fick uppdraget, anteckningar fördes även över vilka som hade deltagit för att 

alla skulle ha möjlighet att delta. Det eleverna gjorde var att gemensamt bestämma vad som 

skulle filmas och vad som skulle sägas för att förklara aktiviteten. Här fanns vi med som stöd 

men det var elevernas tankar och idéer som var det viktiga. När eleverna hade kommit överens 

om detta genomfördes själva filmandet. När eleverna hade filmat såg vi på den tillsammans 

med eleverna och diskuterade filmen, behövdes den förändras tydliggjorde vi vad som behövde 

ändras och eleverna fick filma igen. När vi och eleverna hade godkänt filmen författades en 

text där en förklaring av aktiviteten fanns och vilka läroplansmål som var aktuella för 

fritidshemsaktiviteten. Efter detta genomförde vi studenter publiceringen på Instagram.  

 

När detta var gjort skapades en papperskopia av inlägget där en bild fick ersätta filmen, medan 

texten var densamma. Denna papperskopia sattes upp på Instagramväggen på fritidshemmet. 

När utvecklingsarbetet började lida mot sitt slut gjordes en överlämning av Instagramkontot 
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till lärarna som arbetade i det aktuella fritidshemmet. Överlämningen inleddes med en 

genomgång av applikationen, vi förklarade hur applikationen hade använts och vilka olika 

funktioner som fanns att tillgå. Vi erbjöd oss att de skulle få provfilma med oss närvarande 

som stöd vid behov. Lärarna kände inte att de behövde detta då de hade personliga 

Instagramkonton vilket gjorde att de hade bra insikt i hur applikationen användes. I 

överlämningen ingick även att lärarna skulle vara med vid ett tillfälle när innehåll producerades 

till kontot. Vid detta tillfälle uttryckte en av lärarna hur smidigt det var och hur liten 

tidsåtgången var. Efter detta installerades applikationen på en lärares Ipad som den använde i 

arbetet. De fick sedan bestämma ett nytt lösenord vilket gjorde att vi inte längre hade tillgång 

till kontot. Vid detta tillfälle var överlämningen klar. På grund av att vi studenter var med och 

initierade arbetet med digitala verktyg i fritidshemmet kan det leda till att användningen av 

dess verktyg utvecklas ytterligare. Detta då Åkerlund (2013) påvisade att det är viktigt att några 

initierar arbetet med digitala verktyg, det är en av två faktorer för att arbetet med digitala 

verktyg ska utvecklas. 

  



 

23 

 

8 OBSERVATION 
Här nedan presenteras de olika observationerna som gjordes under utvecklingsarbetets 

genomförande, ändrade förutsättning i genomförandet och publiceringssiffror och följarsiffror. 
Sedan återfinns en presentation av en enkätfråga rörande om utvecklingsarbetet har ökat 

insynen i det pedagogiska arbetet. 

 

Under sju veckor genomfördes aktionen med två inlägg i veckan där elevernas egna vilja till 

delaktighet låg till grund för deltagandet i skapandet av inläggen. Det var en positiv och 

uppskattad process där eleverna visade ett intresse att hjälpa till att producera inlägg genom att 

vid upprepade tillfällen fråga när det skulle filmas till Instagram nästa gång. Vid varje filmning 

fanns det flertalet elever som ville producera inlägget. När det sedan sattes upp bilder på 

Instagramväggen har eleverna tittat på bilderna tillsammans med kamrater på fritidshemmet 

och med vuxna, samtalat om dessa och vid vissa tillfällen har elever pekat på ett foto och 

berättat att den har skapat det inlägget. 

 
Elev 1: Den har jag hjälpt till med (pekar på papperskopia), och den också (pekar på en annan 

papperskopia). 
Elev 2: Och jag har hjälpt till med den här (pekar på en papperskopia). 

 

Eleverna uppvisade en glädje över när de hjälpt till med kontot och berättade om hur de skulle 

meddela sina vårdnadshavare att de skulle börja följa kontot för att de skulle kunna kolla på 

det tillsammans Vårdnadshavare nämnde i tamburen när Instagram kom på tal om hur de 

skaffade ett konto på Instagram för att dennes barn hade hjälpt till med ett inlägg och en 

nyfikenhet skapades. 

 
Vårdnadshavare: Jag hade inte Instagram, men nu kom [Elin] och sa att jag behövde skaffa det för 

hon ville se det hemma som de gjort. 
 

I samtal under fritidshemstiden berättade eleverna att de ibland hade suttit tillsammans med sin 

vårdnadshavare och tittat igenom olika inlägg som publicerats på Instagramkontot och pratat 

om dessa tillsammans. 

 
Elev: Jag har kollat ibland med min pappa hemma, han följer. 

 

Det visar att Instagramkontot skapade tillfällen i hemmen där vårdnadshavarna tillsammans 

med sina barn uppmärksammade fritidshemmets aktiviteter, och det pedagogiska arbete som 

gjordes. Lärarna på fritidshemmet, enstaka klasslärare och övrig personal på skolan visade ett 

intresse av Instagramkontot genom att vilja ta del av det som publicerats. 

 

I aktionens inledande fas var vi alltid två studenter när ett inlägg skulle produceras. Detta 

ändrades efter fem veckor då en av oss studenter inte kunde delta på grund av 

verksamhetsförlagd utbildning. Under de två efterföljande veckor som utvecklingsarbetet 

fortgick var den kvarvarande studenten utan handledare och tog även över dennes 

arbetsuppgifter. Vad som blev tydligt var dock att detta inte var något som bidrog till 

försämrade möjligheter att genomföra aktionen. Detta tycker vi visar på att utvecklingsarbetet 

går att implementera i den dagliga fritidshemsverksamheten. Något annat som ändrades under 

arbetets gång var hur vi instruerade eleverna till vad som skulle finnas med i inläggen. 

Inledningsvis berättades det för eleverna vad vi ville ha med i aktiviteten och vad vi tyckte att 
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de kunde säga. När sedan en av oss belyste detta för den andra diskuterade vi om vi styrde 

eleverna för mycket.  

 
Student 1: Vi kanske inte ska styra dem så mycket i vad de ska säga och filma? 
Student 2: Gör vi det? Det kanske är sant, vi får tänka på det.  

 

Efter detta började vi istället berätta att de skulle filma aktiviteten och berätta vad som gjordes. 

Vi slutade med att instruera dem vad de skulle filma och vad som skulle sägas. Detta gjorde att 

eleverna fick öva mer på berättandet, både i tal och hur de skulle filma för att synliggöra 

aktiviteten på bästa sätt. 

 

De inläggen som publicerades under aktionsforskningen varierade i antalet visningar mellan 

40-70 visningar på de olika filmerna. Snittet för samtliga inlägg var 59 visningar per film. 

Kontot hade vid överlämnandet 51 följare varav 11 var personal på skolan, vilket innebar att 

det var 40 vårdnadshavare som tog del av Instagramkontot, samt en oklar andel vårdnadshavare 

och lärare som tog del av Instagramväggen i tamburen på fritidshemmet. 

 

I slutet av utvecklingsarbetet fick vårdnadshavare möjlighet att besvara en avslutande enkät 

där en fråga berörde om utvecklingsarbetet möjliggjort en ökad insyn i det pedagogiska arbetet. 

 
Figur 8.1 Avslutande enkät 
 

På frågan (Figur 8.1) om Instagramkontot hade bidrag till en ökad insyn i det pedagogiska 

arbetet framgick det en tydlig positiv trend. 71,4% (10 stycken) tyckte att Instagramkontot hade 

bidragit till ökad insyn i det pedagogiska arbetet, dock i varierande grad. 28,6% (4 st.) av 

respondenterna upplevde ingen ökning alls, värt att notera att 14,3% (2 st.) av respondenterna 

på enkäten inte hade tagit del av Instagramkontot eller Instagramväggen. Där de som varken 

tagit del av Instagramkontot eller Instagramväggen svarat på att insynen inte har ökat något 

alls. 

 

Av de 40 vårdnadshavarna som följde Instagramkontot var det 10 stycken som valde att svara 

på den avslutande enkäten. Enkäten skickades ut på e-mail, precis som den inledande enkäten, 

dock med en vecka kortare svarstid. Vårdnadshavarna påmindes i den mån det gick att svara 

på enkäten när de hämtade sina barn, de fick även möjlighet att svara på papperskopior i 

tamburen eller om de ville ta med hem och lämna tillbaka enkäten nästkommande dag. 

Borfallet kan ha påverkat resultatet i det ovanstående cirkeldiagrammet och de resterande 

enkätfrågorna.  
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9 REFLEKTION 

I detta kapitel kommer enkätsvaren och de reflektioner som gjorts diskuteras i relation till den 

tidigare forskningen som har presenterats. Det kommer även att diskuteras om vilka val som 

kunde gjorts annorlunda och vad det skulle kunna leda till. Avslutningsvis kommer en 

diskussion om de didaktiska implikationer utvecklingsarbetet kan ha för framtida 

yrkesutövande och vilka nya frågeställningar som framkommit. 

Enkätundersökning 

Nedan finns en sammanställning av enkäterna som besvarades före respektive efter 

utvecklingsarbetets genomförande. I den inledande enkäten var det en svarsfrekvens på cirka 

20 % (16 st.) medan i den avslutande enkäten var svarsfrekvensen cirka 18,5 % (14 st.). 

  

Figur 9.1 Inledande enkät 

 
Figur 9.2 Avslutande enkät 
 

Det går att se vissa förändringar vid en jämförelse mellan de två enkäterna. En sådan är att 

andelen som tyckte sig ha en stor eller mycket stor insyn i det pedagogiska arbetet i 

fritidshemmet som gick från 37,6 % (6 st.) till 50 % (7 st.). På frågan om vårdnadshavarnas 
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insyn i de läroplansmål fritidshemmet ska arbeta med skedde det också en förändring. Det är 

större del som ansågs sig ha “till viss del insyn” och färre som hade “ingen insyn”. 

 

Den sista frågan på den avslutande enkäten (Bilaga F) fick, om de ville, vårdnadshavarna skriva 

om det fanns något annat sätt, förutom Instagram, som de skulle föredra för att få insyn i 

fritidshemmet. Här framkom en spridning i svaren. Någon tyckte att Instagram var en bra kanal, 

någon annan tyckte det var en bra idé men eftersom den inte hade Instagram hade den velat ha 

e-mail med samma information som komplement. Andra åsikter var att det räckte med den 

information som fanns och någon vill att även veckoplanering skulle finnas på Instagram. 

Syftesreflektion 

Som tidigare nämnts skrev Moles (1993) att det är skolan som har det största ansvaret för att 

minska gapet mellan skolan och vårdnadshavarna. Genom utvecklingsarbetet gjordes ett försök 

att minska detta gap. Ansvaret lades inte hos vårdnadshavarna utan hos skolan, och i detta fall, 

oss studenter. Barton m.fl. (2004) visade att om föräldrarna hade möjlighet att delta i skolan 

gav det större möjlighet till förståelse för skolans syfte. Här fungerade Instagramkontot för att 

ge vårdnadshavarna möjlighet att få en insyn i fritidshemmets arbete även om de inte hade 

möjlighet att delta fysiskt. Det går att utläsa när man jämför figur 9.1 och figur 9.2 att 

vårdnadshavarnas insyn i det pedagogiska arbetet i fritidshemmet och de läroplansmål som står 

i fritidshemmets kapitel ökade. Ett av de syften som utvecklingsarbetet ville uppnå var att ge 

vårdnadshavare möjlighet till insyn i det pedagogiska arbetet. Vi tänker vidare att genom att 

ge vårdnadshavare möjlighet att ha insyn i verksamheten möjliggör vi för dessa att ha 

inflytande över verksamheten, som också var ett av de syften arbetet ville uppnå. Det går att 

koppla till Pramling Samuelsson och Sheridans (2016) resultat som visar för att vårdnadshavare 

ska kunna uttrycka sina åsikter måste de ha möjlighet till insyn i verksamheten. Något som 

dock visades var att trots att vårdnadshavarna fick möjlighet till inflytande i fritidshemmet 

utnyttjade ingen denna möjlighet. Detta tänker vi att det går att koppla till det Skolinspektion 

(2010) skrev om att vårdnadshavarna är nöjda om deras barn är nöjda i verksamheten. Hade 

eleverna inte varit nöjda med fritidshemsverksamheten kanske fler vårdnadshavare velat utöva 

inflytande. 

 

Ett annat syfte var att ge personalen på fritidshemmet möjlighet att fortsätta utveckla 

vårdnadshavarkontakten genom digitala verktyg. Det anser vi har uppfyllts då personalen på 

fritidshemmet visade ett intresse för utvecklingsarbetet och de uppvisade även ett intresse för 

att driva Instagramkontot vidare. Vid inlämningen av detta arbete var kontot fortfarande aktivt 

och inlägg publiceras fortfarande med eleverna som producenter, dock inte lika regelbundet, 

likt när vi bedrev utvecklingsarbetet. 

Tankar om genomförandet 

En vanlig kommentar om Instagramkontot och Instagramväggen av lärarna på fritidshemmet 

var att de tyckte videoklippen och bilderna såg “tråkiga” ut för att det inte var några ansikten 

med. Detta visade sig vara problematiskt även i filmandet då eleverna ville visa sig själva och 

vad de gjorde i filmerna, samt filma sina kompisar. Valet att inte visa ansikten var ett aktivt val 

som gjordes på grund av flera faktorer. Dessa var bland annat gällande personuppgiftslag, 

rekommendationer från IT-pedagogen och det vårdnadshavarna hade blivit informerade om i 

missivet. Det gjorde att vi valde att fortsätta på det sättet för att säkerställa att vi genomförde 

utvecklingsarbetet på ett etiskt försvarbart sätt. 
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Instagramväggen som komplement till Instagramkontot var uppskattad av de vårdnadshavare 

och elever som visste vad den fyllde för funktion. Det fanns en del elever och vårdnadshavare, 

dock är antalet okänt, som inte visste om att den existerade, då informationen och 

marknadsföringen om väggen kan ha varit bristfällig och Instagramväggen kan ha varit något 

de främst passerade eller inte noterade på avdelningen. Detta trots att den placerades i 

anslutning till närvarolistorna där vårdnadshavare passerade med sina barn dagligen för att se 

till att de blev avprickade när eleverna skulle hem för dagen. Det som skulle kunnat ändras var 

att bifoga en bild på var den fanns i missivet och berätta var på avdelningen den var placerad. 

Vi kunde även varit mer tydliga i det utskickade missivet till vårdnadshavarna på fritidshemmet 

vad som var syftet med Instagramväggen. För i samtal med vårdnadshavare har de inte vetat 

vad den är för något och därför finns en risk att den inte fyllt syftet att fungera som ett 

komplement för de vårdnadshavare som inte använder sig av Instagram. 

Det som framkom i reflektionsstadiet i arbetet var att vårdnadshavare inte utövade något 

inflytande i verksamheten under projektets gång. Detta kan bero på att vi inte tydliggjorde att 

vi ville öka deras inflytande i verksamheten och på vilket sätt de kunde gå tillväga. Hade vi 

genomfört projektet på nytt hade vi tydliggjort hur de skulle kunna gå tillväga för att utöva 

inflytande. Vi anser dock att vi har gett dem större insyn i verksamheten, vilket enligt 

Skolverket (2017:a) är en förutsättning för att vårdnadshavarna ska kunna utöva inflytande. 

Hade projektet pågått under längre period tror vi att vårdnadshavarna skulle få ett större intresse 

av att utöva inflytande. 

Något som framgår i jämförandet av de två enkäterna (se Figur 9.1 och Figur 9.2) är att blev 

en ökning i insynen i de läroplansmål som fritidshemmet ska arbeta med. I den inledande 

enkäten var det 56,3 % (9 st.) av de svarande som ansåg sig ha till viss del, stor eller mycket 

stor insyn angående dessa. I den avslutande enkäten hade den siffran ökat till 71,4 % (10 st.). 

Detta tyder på att utvecklingsarbetet har bidragit till att synliggöra för vårdnadshavare de 

läroplansmål som finns i fritidshemmets kapitel i läroplanen. Vi tänker att Instagram som 

metod för detta leder till mediering och multimedialärande. När vårdnadshavarna får visuellt, 

auditivt och textuellt uppleva fritidshemsverksamheten och hur det kopplas till läroplansmålen 

möjliggörs ett multimedialärande som enligt Mayer (2005, 2009) möjliggör ett meningsfullt 

lärande. Att vårdnadshavarna sedan får använda en artefakt, som i detta fall är Instagram, kan 

möjliggöra att de kan ta del av informationen vid de tillfällen som passar vårdnadshavarna då 

inläggen är permanenta och går att betrakta i efterhand. Detta kan vi koppla till det Serder 

(2013) skrev om mediering, att en förmåga begränsas eller möjliggörs utifrån de verktyg och 

artefakter som finns och situationen kräver. 

 

Nilsson och Seyfrin (2005) skrev att vårdnadshavarna i deras studie hade uttryckt ett intresse 

att förenkla informationsflödet genom digitala verktyg. Under utvecklingsarbetets gång kom 

vi till insikt att detta kan vara en ensidig bild. Det fanns vårdnadshavare som var positiva till 

information i digital form men det fanns även de som inte såg det som önskvärt. Det kan bero 

på att de tyckte att den befintliga informationen var tillräcklig eller att det inte hade möjlighet 

till att ta del av den digitala informationen. Liknande åsikter fanns om Instagram som specifik 

informationskanal, vissa var positiva till detta och tyckte att det fungerade utmärkt som 

informationskanal medan andra tyckte det räckte med information som det var. Någon tyckte 

det var en bra idé men hade inte Instagram vilket innebar att den inte kunde ta del av 

informationen. Här kan vi se stora skillnader i åsikter vilket kan bero på en mängd olika 

faktorer. En anledning kan vara att vårdnadshavare, som Bergnéhr (2008) belyste, lägger stor 

vikt vid självförverkligande och därför känner att den befintliga informationen räcker. En 

annan faktor till känslan att informationen som fanns var tillräcklig var, som van der Lippe 

m.fl. (2006) skrev, att vårdnadshavare i Sverige är stressade och möjligtvis känner att den extra 
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tid det tar att ta del av informationen från Instagram inte finns. Anledningen till att vissa 

uttrycker sig positivt kan bero på att Instagram är en applikation som många använder för nöjets 

skull, vilket gör att det inte krävs något extra av vårdnadshavarna för att ta till sig av ytterligare 

information från fritidshemmet. Att hitta ett sätt som passar alla vårdnadshavare visade sig var 

mycket svårt. Detta har gett oss insikten att det är av stor vikt att använda sig av flera olika 

kanaler för nå ut med information om det pedagogiska arbetet i fritidshemmet till största 

möjliga mängd vårdnadshavare. Något som måste tas i åtanke är dock att tidsåtgången ökar när 

flera olika kanaler ska användas. Här krävs det en prioritering i de kanaler som används. Det 

som skulle kunna göras är att vårdnadshavarna i uppstarten av elevernas skolgång får frågan 

om hur de helst vill få information från fritidshemmet och utefter dessa svar fokuseras 

vårdnadshavarkontaken. Är det flest vårdnadshavare som vill få information via e-mail blir det 

e-mailen som det läggs störst fokus på. Men det går även att skicka ut information via andra 

kanaler som passar andra bättre, men då mer sporadiskt.  

Elevernas lärande 

Utvecklingsarbetets fokus har varit att öka vårdnadshavares insyn i det pedagogiska arbetet i 

fritidshemmet. Dock var en effekt av att eleverna fick vara med att producera innehållet att de 

arbetade på ett sätt som svarade mot de läroplansmål som finns i fritidshemmets kapitel i 

läroplanen, rörande användning av digitala verktyg: 

• Digitala verktyg och medier för kommunikation. 

• Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang (Skolverket, 2017:a, 

s.25). 

Det var utvecklande för eleverna i skapandet, och för oss som blivande lärare att hänvisa och 

instruera elever i användandet av Ipad i filmskapandet. Eleverna fick träna på att hitta vinklar 

för hur de skulle filma för att aktiviteten skulle synas och att kortfattat beskriva den i sin helhet. 

De fick träna sig genom att göra omtagningar och när vi var nöjda med en film frågade vi om 

de var nöjda. Det har förekommit att eleverna velat göra omtagningar, då filmades det om för 

att eleverna skulle vara nöjda med sitt inlägg. Eleverna tog de kompletterande bilderna till 

Instagramväggen, där uppdraget var att visa den aktuella aktiviteten i så stor utsträckning som 

möjligt med enbart en bild. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att utvecklingsarbetet var till stor del uppskattat från 

vårdnadshavare, lärare och elever. Det visades även att vårdnadshavarna på fritidshemmet fick 

en ökad insyn i det pedagogiska arbetet och även de läroplansmål som fritidshemmet ska arbeta 

med. Vi har givit personalen i fritidshemmet möjlighet att fortsätta arbeta med Instagramkontot 

och på så sätt utveckla vårdnadshavarkontakten. Det har dock kommit fram att det är svårt att 

finna en informationskanal som passar alla vårdnadshavare. Vi anser dock att Instagram som 

metod har gett fler möjlighet till insyn i fritidshemmet. 
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Didaktiska implikationer 

Utvecklingsarbetet utformades efter behoven på det aktuella fritidshemmet, men går även att 

applicera på andra fritidshem. Genomförandet att eleverna filmar aktiviteten, publicera 

inlägget på Instagram och göra en papperskopia till en Instagramvägg kräver ingen stor 

tidsåtgång. Det skapar stor möjlighet för att lärare i fritidshem kan genomföra detta på sin 

arbetsplats utan att behöva prioritera bort andra arbetsuppgifter. Skapa inlägg tillsammans med 

eleverna är också en pedagogisk aktivitet kopplat till de mål som rör digitala verktyg i 

fritidshemmets kapitel i läroplanen. En förutsättning för Instagram som medel för ökad insyn 

för vårdnadshavare är dock att personalen är driven och engagerad att arbeta med 

Instagramkontot. Känner inte personalen sig engagerad i arbetet med Instagramkontot finns det 

en risk att inlägg kommer att publiceras oregelbundet, vilket kan innebära att vårdnadshavare 

tappar intresse för att aktivt följa kontot, därför är kontinuitet viktigt. 

Avslutningsvis anser vi att Instagram som medel för att öka vårdnadshavares insyn i det 

pedagogiska arbetet i fritidshemmet är legitimt. Det bidrar med ett alternativt sätt till de 

traditionella informationskanalerna och tidsåtgången som krävs av personalen är liten. 

Användning av flera olika kanaler för kommunikation till vårdnadshavare gör att flera kan ta 

del av informationen från fritidshemmet. 

De reflektioner vi har gjort under arbetets gång har lett oss in på nya frågor som vi anser vara 

värda att studera: 

• Med hjälp av vilken informationskanal kommuniceras mest effektivt den pedagogiska 

verksamheten i fritidshemmet till vårdnadshavare?  

• På vilka sätt kan man öka vårdnadshavares intresse för inflytande i 

fritidshemsverksamheten? 
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Bilagor 
Bilaga A) Inledande enkät 

 



 

 

ii 

 

 
  



 

 

iii 

 

 
Bilaga B)  Intervjuguide vårdnadshavare 
  

1. Kan du beskriva hur kontakten med fritidshemmet ser ut i dagsläget? 
 
 

2. Skulle du vilja se en ökad insyn i fritidshemmets verksamhet? 
 
 

3. Vad tror du insyn i verksamheten leder till? 
 
 

4. På vilka andra sätt skulle fritidshemmet kunna ge möjlighet till insyn som 
skulle passa dig? 
Följdfråga: skulle sociala medier vara nåt som skulle passa dig? 
 
 

5. Vad anser du att ni som vårdnadshavare har för inflytande? 
 
 

Känner du att du har fått information om att fritidshemmet har ett eget kapitel i 

läroplanen?                   

  



 

 

iv 

 

Bilaga C)  Intervjuguide lärare 

 

1. Bakgrundsinformation 
Vad är ditt yrke? 
Hur länge har du jobbat som det? 
Hur länge har du arbetat på denna skola? 

 

2. Hur tycker du att information till vårdnadshavare fungerar idag? 
 
 
 
3. Hur kommunicerar ni idag med elevernas vårdnadshavare? 
 
 

 

4. Varför ser det ut som det gör idag? 
 
 
 
5. Finns det något/några hinder för önskad vårdnadshavarkontakten idag, och i 
så fall vad? 
 
 
 
6. Anser du att vårdnadshavare har ett intresse av det pedagogiska arbetet i 
fritidshemmet?  
 
 
 
7. Vad tycker du kan bidra till en ökad kontakt mellan hemmet och 
fritidshemmet? 
 
 
 
8. Vad tycker du en ökad kontakt mellan hemmet och fritidshemmet kan leda 
till? 
 
 

 

9. Känner du att ni kan arbeta fram gemensamma mål med vårdnadshavare du 
inte träffar regelbundet? 
 
 
 
10. Har du märkt av någon förändring i vårdnadshavarkontakten sen du började 
att arbeta? 
 



 

 

v 

 

 
 
11. Har du märkt någon skillnad från vårdnadshavare sen fritidshemmet fick ett 
eget kapitel i läroplanen? 
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Bilaga D) Missiv 
Till dig som är vårdnadshavare till elev/elever på xxx fritidshem på xxx. 

 

Hej! 

  

Vi heter Victor Wyckman och Michael Pettersson och studerar på Linneuniversitetet i 

Kalmar och läser till grundlärare med inriktning fritidshem. Vi är inne på vår sista 

termin. I utbildningen ingår att göra ett utvecklingsarbete och vi har valt att arbeta med 

vårdnadshavares inflytande och delaktighet för att vi tycker det är intressant. De 

aktiviteter som fritidshemmet erbjuder och de mål som finns i läroplanen för 

fritidshemmet är svåra att ha koll på. Vi ska därför genomföra ett utvecklingsarbete 

som ska göra det lättare. Vårt utvecklingsarbete är att skapa ett instagramkonto där 

eleverna får filma och förklara vilka aktiviteter som pågår på fritidshemmet. Syftet 

med projektet är att undersöka om digitala medier kan användas som ett sätt att visa 

vad som händer på fritidshemmet. 

  

Det kommer att läggas upp en film två gånger i veckan. Vid varje tillfälle är det två 

elever som ansvarar för det. Vi kommer erbjuda eleverna att delta i detta arbete. Vill 

ni att ert barn inte ska delta kontaktar ni oss via e-mail. Instagramkontot kommer vara 

låst och det kommer bara vara vårdnadshavare som får tillgång till att följa. Det som 

läggs upp på instagram kommer också visas i tamburen där den kommer att sättas upp 

eller visas på annat sätt. 

  

  

  

  

  

  

Har ni några frågor är ni mer än välkomna att höra av er. 

  

  

  

Kalmar 2018-02-20 

  

Studenter                                                                                                                 

Victor Wyckman: 

vwxxx@lnu.se                                                                                      

Michael 

Pettersson:                                                                                                                       

                 mpxxx@lnu.se                  
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Bilaga E) Instagramvägg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

viii 

 

Bilaga F) Avslutande enkät 
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Bilaga G) Exempel på Instagraminlägg 

 

 

 


