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Abstrakt

Digital educational tools at an afterschool center
- Despite the lack of resources

Målet med utvecklingsarbetet var att skapa nya, och påvisa om redan existerande, möjligheter
till att arbeta med digitala verktyg i en fritidshemsmiljö även när fritidsavdelningen inte anser
att de har de resurser som krävs. Arbetet genomfördes genom fem stycken aktiviteter som var
kopplade till läroplansmålen och som krävde ett minimum av digitala verktyg att genomföra.
Ett minimum av digitala verktyg innebär att det endast krävts en dator, en projektor samt en
Ipad för att genomföra de aktiviteter som planerats till arbetet. Arbetet genomfördes med hjälp
av Rönnermans modell för aktionsforskning och arbetet har resulterat i ett instruktionshäfte
med de fem aktiviteter som genomförts under aktionen. Med hjälp av intervjuer och informella
samtal har resultatet av arbetet lett till en ökad kunskap bland den ordinarie personalen för att
använda digitala verktyg trots knappa resurser i fritidshemmet.

Nyckelord
Lärare, undervisning, aktivitet, läroplan, internet, skola

Tack
Genom hela mitt  utvecklingsarbete har  jag haft  handledare,  kurskamrater och utomstående
nära som har funnits som ett fysiskt och mentalt stöd och hjälpt mig under arbetets gång. Jag
är  tacksam till  mina  näras  tålmodighet  att  lyssna  på  mina  mångkaraktäristiska  monologer
angående utvecklingsarbetet och som alltid har visat intresse för mitt utvecklingsarbete, även
om jag i många fall har tagit för givet att de vet vad mitt utvecklingsarbete går ut på. Detta har
motiverat mig till att sammanställa ett arbete som jag är nöjd över. Jag vill också tacka mina
kurskamrater över att de har funnits där för samtal kring arbetet och som har hjälpt mig genom
att visa punkter i mitt arbete som de anser behövdes utvecklas eller förändras. Slutligen vill jag
tacka mina handledare som har alltid har funnits till hands när jag funderat kring något eller
behövt hjälp med något som rör arbetet kring utvecklingsarbetet. 
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Introduktion
Anledningen till att jag skrev ett utvecklingsarbete om användningen av digitala verktyg är att
det var, och är, ett område som enligt Skolinspektionen (2018) är i behov av en utveckling på
mer än hälften dagens fritidshem. Det finns flera anledningar  till  att  de digitala verktygen
borde användas mer flitigt på diverse fritidshemsverksamheter, bland annat eftersom att det
tillhör  kulturen i  dagens  samhälle  och eftersom att  den reviderade  läroplanen (Skolverket,
2017) som träder i kraft i juli 2018 gör användandet av digitala verktyg obligatoriskt för alla
skolverksamheter.  I  detta  arbete  används  orden  digitala  verktyg  som  samlingsord  för
surfplattor och datorer samt de verktyg som underlättar användandet av dessa så som Internet
och projektorer.

Granskningen visar att […] två tredjedelar av fritidshemmen behöver också i högre grad ge eleverna
möjlighet att använda digitala verktyg i undervisningen. (Skolinspektionen, 2018 s.12)

Läraren ska […] organisera och genomföra arbetet så att eleven […] får använda digitala verktyg på
ett sätt som främjar kunskapsutveckling (Skolverket, 2017 s.14-15)

Skolinspektionens  rapport  visar  att  fler  än  hälften  av  dagens  fritidshemsverksamheter  är  i
behov av utveckling gällande de digitala verktygen kan vara ett resultat av att personalen på
fritidshemmen är  i  behov av kompetensutveckling för  lära  sig nya sätt  som de kan nyttja
moderna digitala verktyg som resurser de kan använda för att skapa pedagogiska aktiviteter
där  eleverna  utvecklas.  I  dagens  samhälle  används  datorer,  mobiler,  surfplattor  och
spelkonsoler flitigt i form av kommunikation och underhållning. Det finns statistik (Davidsson
& Thoresson, 2017) som visar att 67 % av landets 8-9 åringar använder internet dagligen och
detta innebär att på fyra år har den dagliga internetanvändningen i den åldern ökat med 33 %.
På grund av att barn idag använder sig av datorer och spelkonsoller i underhållningssyfte så
pass  flitigt  så  bör  det  finnas  kunskap  om hur  personalen  på  fritidshemmen  kan  använda
digitala verktyg och internet som verktyg för undervisning. Detta för att ta tillvara på elevernas
populärkultur  och  på  så  sätt  främja  elevernas  lust  till  att  lära.  I  en  rapport  från
Utbildningsutskottet (2016) står det skrivet att de främsta resultatet av digitalisering i skolan är
ökad studiemotivation bland eleverna.
 
På flera av mina tidigare praktikplatser har det funnits en uppfattning om att det varit näst intill
omöjligt att arbeta med digitalisering på grund av knappa resurser. Även på fritidsavdelningen
Ugglan  hade  jag  stött  på  kommentarer  om  problematiken  som  uppkommit  på  grund  av
begränsade digitala verktyg. Därför väcktes intresset att fokusera utvecklingsarbetet på att om
det var möjligt  att  arbeta med digitala verktyg även i  fritidshem som har ett  fåtal  digitala
resurser.
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Nulägesanalys
Videglänteskolan1 är en skola för låg- och mellanstadieelever som ligger belägen ungefär en
mil söder om en medelstor stad i mellersta Sverige. På Videglänteskolan finns tre stycken olika
fritidsavdelningar, en för årskurs ett, en för årskurs två samt en äldrefritidsavdelning för elever
på  mellanstadiet.  Avdelningen  Ugglan  där  mitt  utvecklingsarbete  genomfördes  är
fritidshemsavdelningen för årskurs ett. Videglänteskolan har två parallellklasser i varje årskurs
och totalt är det omkring 40 elever i varje årskurs. På Videglänteskolan går det omkring 250
elever totalt och av dessa är omkring 180 elever inskrivna på någon av fritidsavdelningarna.
Alla elever på Videglänteskolans lågstadieklasser har samlad skoldag vilket gör att alla elever
slutar kl.  13:40 och de som är inskrivna på någon av lågstadiets  fritidsavdelningar går till
mellanmålet vid kl. 14:00. Det finns två stycken ordinarie personal på Ugglan plus två stycken
resurspersonaler som befinner sig på avdelningen vid tre tillfällen var i veckan. Avdelningen
har egna lokaler mitt på skolgården och förutom under eftermiddagstid så vistas eleverna i
förstaklass  i  Ugglans  lokaler  även  under  veckans  praktiska  arbetspass  som leds  av  en  av
avdelningens ordinarie lärare.

Personalen  på  avdelningen  Ugglan  använder  sig  av  digitala  veckobrev  till  elevernas
vårdnadshavare och en offentlig Facebooksida. Ugglan har inte tillgång till de resurser som
skulle underlätta för arbetet med digitala verktyg med eleverna, utan har endast tillgång till två
Ipads som de låter eleverna turas om att spela på. När eleverna använder Ipaden spelar de spel
så som racingspel med mål som ren underhållning istället för lärande. Avdelningen Ugglan har
även tillgång till  klassrummet för årskurs 6 på eftermiddagarna där det finns möjlighet till
bland annat filmvisning via en projektor som de använder vid enstaka tillfällen.

I nuläget låter personalen på Ugglan eleverna använda Ipaden i högst 15 minuter om dagen
och de har även infört ett kryssystem för användandet av Ipaden. Kryssystemet går till genom
att för varje gång en elev använder Ipaden får den eleven ett kryss på en lista där alla elevernas
namn finns med. Om flera elever vill använda Ipaden samtidigt så är det den elev med minst
antal kryss på listan som har förtur till Ipaden, kryssystemet infördes för att Ipaden inte ska
ockuperas av samma elever  varje dag.  Personalen på avdelningen Ugglan har talat  om att
anledningen  till  att  Ipad  användandet  begränsas  till  15  minuter  per  dag  är  eftersom  att
efterfrågan  om  att  få  använda  Ipaden  är  så  pass  stor  bland  eleverna  att  det  behöver
tidsbegränsas för att fler elever ska få tillfälle till att använda den.  När eleverna sitter med
Ipaden får de spela valfritt spel som finns som finns på en app på Ipaden, hemsidor för spel
online som t.ex. friv.com är inte tillåtna. Tidigare har skolan haft ett konto på Spotify som
eleverna kunde använda för att lyssna på musik, men på grund av ekonomiska skäl har det
beslutats att ingen av fritidsavdelningarna på Videglänteskolan ska ha något Spotifykonto. Då
avdelningen hade ett konto på Spotifty var hemsidan Youtube.com inte tillåten, men efter att
kontot har tagits bort är Youtube tillåtet om sidan endast används för att lyssna på musik. Det
är inte tillåtet för eleverna att på egen hand ladda ner nya spel från AppStore till Ipaden. När
jag  frågade personalen  på  avdelningen Ugglan  om de  var  intresserade  av att  utveckla  sin
kunskap om digitala verktyg och om de vill ta del av aktiviteter som kräver få digitala verktyg
så blev deras blev deras svar att de självklart svarar ja på båda frågorna.

1I mitt arbete att använda mig av pseudonymer. Detta innebär att Videglänteskolan, avdelningen Ugglan och alla
andra namn som nämns i mitt arbete inte stämmer överens med namnen i verkligheten.
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Syfte och mål
Syftet med mitt utvecklingsarbete är att skapa nya möjligheter för fritidshem att arbeta med
digitala verktyg för undervisning även när de deras resurser är knappa.

- Arbetet  förväntas  bidra  med  kunskap  om  hur  undervisning  kan  planeras  och
genomföras med digitala resurser trots knappa resurser.

- Att inom fritidshemmet prova olika pedagogiska aktiviteter som kräver ett minimum av
digitala verktyg och som är kopplade till den rådande läroplanen.
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Tidigare forskning
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om digitala verktyg. Den tidigare forskningen har
sammanställts  under  rubrikerna  ”Hur  använder  barn  digitala  verktyg?”,  ”Lärarnas  syn  på
digitala  verktyg”,  ”Följder  av  användandet  av  digitala  verktyg  som undervisningsverktyg”
samt ”Följder av användandet av digitala verktyg på fritiden”. I slutet av kapitlet beskrivs hur
jag anser att den tidigare forskningen berör mitt arbete under underrubriken ”sammanfattning”.

Hur använder barn digitala verktyg?
I  en undersökning angående 13-åriga flickors  och 13-åriga pojkars  användande av datorer
hemma  jämfört  med  hur  de  används  i  skolan  delades  resultatet  upp  i  fyra  kategorier.
Undersökningen gjordes av Ulli Samuelsson (2014) till hennes avhandling och hon de fyra
kategorierna hennes resultat blev: De som sitter vid en dator dagligen, de som sitter vid en
dator ibland, de som sitter vid en dator i underhållningssyfte och de som sitter vid en dator i
undervisningssyfte.  Genom kategoriseringarna  visade  undersökningen att  13-åringar  främst
använder datorer i underhållnings- och kommunikationssyfte genom spel, mediaspelare och
sociala medier när de använder datorerna på fritiden. De 13-åringar som svarade att de sitter
vid en dator dagligen på fritiden visades vara samma elever som svarat att de använder skolans
datorer för spel, mediaspelare och sociala medier medan bland de som svarade de sitter vid en
dator ibland på fritiden blev svaret att skoldatorerna främst användes till skolarbete.

Lärarnas syn på digitala verktyg
Det  finns  flera  olika  uppfattningar  på  fortbildning  angående  ämnesmässiga  och  digitala
perspektiv bland lärare i grundskolan, detta kom Willermark (2018) fram till i sin avhandling.
De fyra uppfattningar som hon främst upptäckte i sitt resultat var:

1. Dåliga förutsättningar - att lärarna vill ha och behöver tid, men inte fick tillfälle för att
utveckla sitt arbete på egen hand och tillsammans med kollegor.

2. Ingen praktisk förändring – att fortbildningstillfällena var intressanta och givande men
leder inte till någon långvarig förändring i undervisningspraktiken.

3. Skillnad mellan behov och kompetensutvecklingsinsatser – att lärarna inte ansåg att
fortbildningarna gav den kompetens som de ansåg sig behöva.

4. Ifrågasättande av nyttan – att  lärarna ifrågasatte att  deras fortbildning skulle gynna
eleverna.

Det  har  gjorts  en  undersökning  angående  skolors  digitala  skrivtavlor  och  detta  har  gjorts
genom enkäter och genom intervjuade lärare och pedagoger från förskoleklass till årskurs 9.
Tor  Ahlbäck  (2018)  gjorde  denna  undersökning  i  sin  avhandling  och  resultatet  visade  att
lärarna har en positiv syn på de digitala skrivtavlorna, och att de används mer i nästan alla
skolans ämnen. De digitala skrivtavlorna används i genomgångar, för att visa film, öva på
sånger och källkritik m.m. De lärare som Ahlbäck har intervjuat visade att de har en förändrad
syn på läroboken efter att  de har börjat  arbeta  med digitala skrivtavlor och att  de i  större
utsträckning visar filmer som en del av sin undervisning. Han har även undersökt varför lärare
väljer att använda de digitala skrivtavlorna och resultatet visade att de digitala skrivtavlorna
delvis används eftersom att eleverna tycker att det är ett roligt media som resulterar i ökat
motivation och engagemang.

Följder av användandet av digitala verktyg som undervisningsverktyg
I  Jan  Blomgrens  (2016)  avhandling  framkommer  bland  annat  att  svårighetsgraderna  på
skolarbetena är av stor vikt när det kommer till  att  öka elevernas studiemotivation. Det är
viktigt att eleverna har tillräckliga kunskaper för att förstå uppgiften, men samtidigt att de ska
utmanas  till  att  lära  sig  nya  kunskaper.  Hans  avhandling  innehåller  en  studie  gjord  på
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niondeklassare på tre skolor från olika delar av Sverige. Eleverna fick bland annat svara på
enkätfrågor  angående  deras  åsikter  om användandet  av  digitala  verktyg  och  resultatet  av
enkäten visade att deras målorientering,  motivation och lärande påverkades på i en positiv
riktning genom användandet av digitala verktyg i skolarbetet.

En  studie  på  235  högstadie-elever  angående  digital  läsning,  undersökte  bland  annat  hur
eleverna  presterade  på  digitala  läsförståelsetest  jämfört  med  på  papper  genom  att  hon
återanvände ett antal läsförståelsetest från IEA-studien 1991. Studien visade att eleverna fick
någorlunda bättre resultat då de genomförde testet på papper än när de genomförde testet på
datorn. Maria Rasmusson (2014) som genomförde undersökningen skriver att en faktor som
kan ha bidragit till detta resultat är att eleverna behöver fokusera extra på att inte tappa bort sig
i texten då de scrollar på skärmen och hon menar att denna fokus istället kan läggas på att
förstå texten då man läser den på papper.

Följder av användandet av digitala verktyg på fritiden
Vanliga argument mot diverse spel på fritiden kan vara att det inte finns något ämnesinnehåll i
spelen vilket gör dessa meningslösa då vi inte kommer att lära oss något av dessa, detta skriver
James Paul Gee (2003). I sin text nämner han spel av olika genres, till exempel ”first person
shooting”  spelet  Half-  Life  och  argumenterar  för  vad  vi  lär  oss  genom  olika  spel,  till
exempelvis  interaktion  och  att  våga  ta  risker  då  dessa  två  är  vanliga  krav  som krävs  av
spelaren för att spelet ska fortskrida. Hans huvudargument är att vi alltid lär oss något, men om
detta något är positivt eller negativt går att diskutera.

Rasmusson (2014) skriver i en av sina studier att PISA-undersökningar vid flera tillfällen har
visat  prestationsskillnader  mellan  pojkar  och  flickor  där  flickorna  presterar  bättre  men  att
skillnaderna hade minskat i den digitala PISA-undersökningen angående läsning 2009. Hon
skriver eleverna hade fått uppge om de var pojke eller flicka och på ett ungefär hur mycket tid
de  ägnar  åt  datorspel.  Resultatet  av  studien  visar  ett  samband  mellan  resultatet  på  PISA-
undersökningen och hur att pojkarna i studien spenderade mer tid vid datorspel. Rasmusson
menar  att  en  möjlig  förklaring  kan  vara  att  läsning  digitalt  kräver  en  bättre
uppfattningsförmåga  än  läsning  på  papper  och  att  datorspel  kan  träna  den  spatiala
uppfattningsförmågan. Hon skriver även att en tänkbar förklaring kan vara att datorspelare har
en större vana av att läsa digitala texter. 

Sammanfattning
Blomgrens (2016) resultat i sin avhandling visar att elever i årskurs nio får en ökad motivation
till skolarbete genom digitala verktyg. I mitt arbete hoppades jag att användandet av digitala
verktyg  skulle  motivera  eleverna  att  delta  på  mina  planerade  aktiviteter.  Det  är  stor
åldersskillnad på eleverna i Blomgrens (2016) studie och i mitt arbete och det intressanta var
att se om eleverna i mitt arbete trots den unga åldern, visade motivation till att arbeta med
digitala verktyg.  I mitt arbete valde jag däremot att fokusera på att upplysa personalen och
delge  information  om deras  möjligheter  att  arbeta  med  digitala  verktyg.  I  det  informella
samtalet inför utvecklingsarbetet frågades personalen om deras behov och vilja att utveckla de
digitala  kunskaperna  och  då  deras  svar  var  ”självklart,  ja”  så  verkar  avdelningen  Ugglan
personal  ligga  närmast  den  första  av  Willermarks  (2018)  kategorier  angående  lärarnas
inställning till digital fortbildning, nämligen ”dåliga förutsättningar – att lärarna vill ha och
behöver mer tid, men inte fick tillfälle för att utveckla sitt arbete på egen hand och tillsammans
med kollegor” . Detta är grunden till den alternativa sidodokumentation sammanställdes under
utvecklingsarbetets  gång  i  form  av  ett  informationshäfte  med  de  fem  aktiviteter  som
genomfördes under min aktion. 
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Metod
I detta kapitel beskrivs planerandet och genomförandet av mitt arbete samt vilka metoder och
dokumentationsformer som har använts och varför dessa valdes. I detta kapitel finns även fyra
forskningsetiska principer förklarade och hur arbetet förhöll sig till dessa för att skydda de
individer som berördes av mitt utvecklingsarbete. Dessa fyra principer är: informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Tillvägagångssätt
 Aktionsforskning

Rönnerman (2012) förklarar ordet aktionsforskning genom att bryta sönder det sammansatta
ordet. Ordet forskning står för sökandet efter en djupare förståelse och ordet aktion står för
praktiskt agerande och vidare innebär detta att det sammansatta ordet aktionsforskning innebär
ett  samarbete  mellan  forskare  och  praktiker  och  strävan  efter  att  ta  till  vara  på  bägges
kompetenser.   Eriksson  (2007)  menar  att  aktionsforskningens  mål  bör  vara  att  hjälpa
människor att utveckla, förändra och förbättra sin egen situation och att den som genomför
arbetet ska ha en tydlig avsikt att förändra ett område i den verksamhet som är utgångspunkt
för  aktionsforskningen.  Karin  Rönnerman  (2012)  förklarar  vidare  att  aktionsforskningen
underlättas  av  att  den  som  genomför  aktionsforskningen  följer  ett  mönster  av  planering,
genomförande, observation och reflektion. Hon menar hon att det är den person som genomför
aktionsforskningen som ställer frågor och arbetar för en förändring av en verksamhet istället
för att  det är  en utomstående person som granskar och sedan i efterhand ber någon annan
person  att  lösa  ett  eventuellt  problem  som  synliggjordes  under  granskningen.  Slutligen
förklarar Rönnerman (2012) aktionsforskning som ett verktyg för att ”fördjupa sin förståelse
om praktiken genom att ställa frågor och därefter pröva en handling med syftet att förändra
verksamheten i önskvärd riktning” (s.29).

(Modell 1. Rönnermans modell för aktionsforskning)

I mitt utvecklingsarbete har ett område på avdelning Ugglan som var i behov av utveckling
observerats, nämligen användandet av digitala verktyg. Sedan har planering av hur utveckling
ska  gå  till  och  genomförandet  arbetats  med  enligt  Rönnermans  (2012)  modell  för
underlättande av aktionsforskning.  I  observationsdelen nämns allt  som har  observerats  och
förändrats  under genomförandet  och i  reflektionen har  jag diskuterat  möjliga faktorer  som
ledde  till  det  som  observerades  och  hur  jag  ser  på  det  utfall  som  jag  fick.  Var  del  av
Rönnermans (2012) modell för aktionsforskning har använts för att namnge de olika kapitlen i
detta arbete. 
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Metoder för datainsamling
 Informella samtal

Efter varje genomförd aktivitet samtalade jag med eleverna för att ta reda på vad de tycke om
aktiviteten och om de tyckte om användandet av de digitala verktygen. Detta genomfördes
informellt,  det  vill  säga  genom vardagliga  samtal.  Dessa  samtal  genomfördes  direkt  efter
genomförd aktivitet och därför var vi i samma rum aktiviteten hade skett i och alla elever som
medverkade var med i samma samtal. När det kommer till att samtala och intervjua personer
för att få reda på information behöver man tänka på reliabiliteten på det som sägs. Kvale och
Brinkman (2014) förklarar att reliabiliteten innebär att veta om det som sägs är trovärdigt eller
inte och detta kontrolleras enklast genom exempelvis fråga eleverna vid olika tillfällen om vad
de  tyckte  om  pedagogiska  aktiviteterna  som  genomförts  och  inte  endast  då  man  precis
genomfört aktiviteten. För att kontrollera reliabiliteten ska man även kontrollera att de svar
man får är detsamma även om det är en annan person som ställer frågan. Därför ombads den
ordinarie personalen på Ugglan att fråga eleverna vad de tyckte om pedagogiska aktiviteterna.
I  utvecklingsarbetet  användes  även  informella  då  frågor  ställdes  till  personalen.  När
personalen  frågades  om  det  nuvarande  systemet  kring  användandet  av  Ipaden  satt  jag
tillsammans med personalen i det stora rummet på avdelningen med elever närvarande. Även
frågan  angående  ifall  personalen  önskade  mer  kunskap  gällande  användandet  av  digitala
verktyg i  aktiviteter  samt om de ville  ta  del  av aktiviteter  som kräver  få  digitala  verktyg
användes informella samtal.

 Intervjuer

Kvale och Brinkman (2014) beskriver inledningsvis intervjuer som ett verktyg där den person
som leder intervjun och den person som intervjuas skapar kunskap, men de förklarar även att
intervjuer  kan  ses  som ett  verktyg för  insamlande av  kunskap.  I  mitt  arbete  genomfördes
avslutningsvis intervjuer för att ta reda på huruvida avdelningen Ugglans personal hade ändrat
uppfattning om att arbeta med digitala verktyg trots knappa resurser efter det att aktionen hade
genomförts. Intervjuerna genomfördes främst för att få svar på frågor blev intervjuerna i detta
fall ett verktyg för insamlande av kunskap.

I  mina  avslutade  intervjuer  förbereddes  den  ordinarie  personalen  på  avdelningen  Ugglan
genom att ha delat ut ett informationshäfte om de aktiviteter som hade genomförts och frågade
om de hade möjlighet till intervjuer vid nästkommande dag. I häftet fanns information om de
aktiviteter som hade genomförts under aktionen eftersom båda ordinarie personal inte hade
varit närvarande vid alla aktiviteter. Till intervjun hade jag och den intervjuade ett eget rum där
vi  kunde sitta  ostört  under  tiden  som intervjun pågick  och  inför  intervjustart  frågades  de
intervjuade  om de  godkände  att  intervjuerna  spelades  in,  vilket  de  båda  godkände.  Inför
intervjuerna hade jag talat om för personalen att det var korta intervjuer, omkring fem minuter
långa. Den ena intervjun tog inte ens fem minuter medan den andra intervjun tog närmare tio
minuter.

Metoder för dokumentation
 Ljudupptagning

För att inte riskera att missa något som sades i de olika samtalen och intervjuerna spelades
intervjuerna in. På så sätt kunde intervjuerna bearbetas i lugn och ro i efterhand. På grund av
detta frågades alltid personalen vid intervjustart om deras godkännande att spela in samtalet
vilket Denscombe (2016) nämner som en viktig formalitet då man planerar att spela in de
samtal som sker ansikte mot ansikte.
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 Fotografering och videoinspelning

De pedagogiska aktiviteter som genomfördes tillsammans med eleverna, och vid få tillfällen
har aktiviteterna filmats. Anledningen till att fotografering användes oftare än videofilmning
var att de medverkandes anonymisering utsattes vid filmning. Även om en aktivitet filmades
så att endast de medverkandes ryggtavlor syntes så kunde jag inte garantera att ingen av de
medverkande  vände  sig  om och  då  visade  sitt  ansikte  för  kameran.  Av  denna  anledning
filmades endast kortare stunder för att kunna återkomma till dessa vid sammanställandet av
utvecklingsarbetet.

 Protokollföring

Vid de intervjuer där personalen inte godkände att intervjuerna spelades in användes istället
protokollföring genom att det som sades antecknades på ett noteringsblock. Protokollföring
användes även angående all data som samlas in och alla de beslut som togs gällande mitt
utvecklingsarbete  vilket  Denscombe  (2016)  nämner  att  man  bör  göra  vid  alla  former  av
undersökningar och arbeten. Detta underlättade att i efterhand kunna gå tillbaka till dessa. Alla
beslut  som togs  av  mig  enskilt  eller  tillsammans  med  mina  handledare  och all  data  som
samlades  förvaras  enligt  det  jag  skrivit  under  det  kommande  stycket  angående
konfidentialitetskravet.

Etiska ställningstaganden
 Informationskravet

För att genomföra ett utvecklingsarbete krävs det att alla som är involverade får information
om detta i god tid, informationen ska innehålla hur undersökningen kommer att gå till väga.
Hermerén (2011) skriver att informationen som delas ut till de involverade bör vara skriven så
att  även barn  och elever  kan  förstå  informationen,  eftersom att  mitt  arbete  riktar  sig  mot
fritidshemsverksamhet och därmed kommer att  beröra barn och elever så är denna mening
högst relevant för informationen till som delas ut i mitt arbete. Hermerén (2011) skriver även
att då de medverkande är under 15år ska man erhålla samtycke från deras vårdnadshavare.
Eftersom  att  avdelningen  Ugglan  är  en  fritidsavdelning  för  elever  i  årskurs  ett  så  har
informationen delats ut till elevernas vårdnadshavare, informationen skickades ut i form av ett
missiv tillsammans med veckobrevet vid två olika tillfällen med en veckas mellanrum och
sattes även upp på avdelningen Ugglans entrédörr.

 Samtyckeskravet

Samtyckeskravet handlar om att den som genomför ett arbete som berör andra personer måste
få godkännande från varje individ som kommer att vara involverad i utvecklingsarbetet och
Hermerén (2011) betonar att en forskare aldrig får påverka en berörd individ angående ifall
den godkänner eller  nekar  till  att  vara en del  av arbetet  och han lyfter att  om de berörda
individerna är under 15 år så är det vårdnadshavare som har uppgiften att godkänna eller neka
deltagandet  i  utvecklingsarbetet.  Intyg  från  deltagarna  har  inkluderats  i  ett  missiv  som
skickades ut tillsammans med avdelningens veckobrev. I missivet tydliggjordes att jag utgick
från att eleverna fick delta i min studie om inte eleven uttryckligen sa att den inte ville, eller
om ingen av vårdnadshavarna kontaktade mig för att tala om att eleven inte fick delta. Det
tydliggjordes även i missivet att även om en deltagare valde att godkänna deltagandet så kunde
detta godkännande när som helst att dras tillbaka innan utvecklingsarbetet hade publicerats.

 Konfidentialitetskravet

Konfidentialitetskravet är enligt Hermerén (2011) ett krav på den som genomför ett arbete som
inkluderar andra måste skydda de medverkande från att obehöriga ska kunna ta del av privat
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information om de medverkande samt att  endast den information som är relevant för mitt
utvecklingsarbete kommer att finnas med i mitt utvecklingsarbete. I mitt arbete inkluderades
både personal och elever  och därmed är det  vara relevant att  veta ifall  ett  eventuellt  citat
kommer ifrån en personal eller en elev. Mer information är inte relevant och har därför att
kodats med hjälp av pseudonymer så att det inte går att  utläsa vilken individ det var som
gjorde eller sa vad i mitt arbete. De data som har samlats in förvaras så att det endast är jag
som  kan  ta  del  av  den  och  om  någon  har  dragit  tillbaka  sitt  godkännande  att  delta  i
utvecklingsarbetet så har datainformationen gällande den individen att raderats. Ett exempel på
en  av  de  pseudonymer  som  har  använts  i  mitt  arbete  är  ”avdelningen  Ugglan”  som  i
verkligheten heter någonting annat.

 Nyttjandekravet

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär nyttjandekravet att de uppgifter som samlas in under
arbetets gång inte får användas eller lånas ut till några icke-vetenskapliga ändamål. De skriver
även att den som genomför arbetet ska ta reda på ifall de personer som berörs av arbetet vill få
information om vart forskningsresultaten kommer att publiceras och om de är intresserade av
att  få  en  sammanfattning  av  arbetet.  I  mitt  utvecklingsarbete  har  information  lämnats  till
personalen på avdelningen angående vart de kan ta del av mitt arbete och det har även lämnats
information till de berörda elevernas vårdnadshavare.
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Planering
I  kapitlet  metod  beskrivs  aktionsforskning  enligt  Rönnerman  (2012).  Att  aktionsforskning
underlättas över att följa ett mönster av planering, genomförande, observation och reflektion. I
detta kapitel beskrivs hur aktionen i detta utvecklingsarbete och dess aktiviteter planerades.

Utvecklingsarbetet  genomfördes mellan vecka 8 och vecka 22 men fick ett  avbrott  mellan
vecka 13 och vecka 17. Mellan vecka 13 och vecka 17 genomfördes min verksamhetsförlagda
utbildning (VFU) som resulterade i att aktionen inte kunde genomföras. Arbetet planerades att
under de fem veckor innan VFU:n användas till förarbete och genomförande av min aktion. De
fem veckor som låg efter VFU:n planerades användas till avslutande arbete och färdigställande
av utvecklingsarbetet.

Det  första  som planerades  var  hur  länge  samt  hur  ofta  aktionen skulle  genomföras  i  mitt
utvecklingsarbete.  Efter  lite  funderande insågs  att  två  veckor  förberedelser  och  tre  veckor
aktion var realistiskt för mitt utvecklingsarbete, det beslutades även att hålla fyra aktiviteter
per vecka varav tre utav dessa skulle vara olika. Efter detta listades upp aktiviteter som man
med fördel genomföra med digitala verktyg och när fler  aktiviteter inte kunde kommas på
började jag istället att rensa bort de aktiviteter som krävde fler digitala verktyg än en Ipad eller
en dator. Det skapades en tabell som gjorde det enkelt för mig att se hur många tillfällen som
fanns att arbeta med under de tre veckor som min aktion skulle genomföras på och på så sätt
planera vilka dagar som vilka aktiviteter skulle genomföras. På grund av medvetandet sedan
tidigare gällande att eleverna på avdelningen Ugglan är vana vid att bli erbjudna fritidsgympa
på  tisdagar  så  planerades  att  de  aktiviteter  som  skulle  erbjudas  på  tisdagar  skulle  vara
fritidsgympa. Fredag vecka 8 gavs ett muntligt godkännande från personalen att genomföra
aktionen till  utvecklingsarbetet på avdelningen och onsdag vecka 9 skickades missiv ut till
vårdnadshavare via veckobrev, se bilaga B0, samma dag sattes även upp missivet på dörren till
avdelningen Ugglan.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Vecka 8 Planeringen Planering Planering Planering Planering

Vecka 9 Förberedelse Förberedelse Utskick av missiv Förberedelse Förberdelse

Vecka 10 Skapa film Just Dance Skapa film Skapa mellanmål

Vecka 11 Skapa film Poängjakt Skapa film Skapa mellanmål

Vecka 12 Fotokollage Poängjakt Baka kakor Fotokollage Avslutnings-mys

Vecka
13 - 17

VFU VFU VFU VFU VFU

Vecka 
18 - 22

Avslutande arbete Avslutande arbete Avslutande arbete Avslutande arbete Avslutande arbete

(Modell 2. Planering)

Under vecka 11 arbetade jag med planering. Detta innebar planering av aktiviteterna som 
skulle genomföras men även insamlande av tidigare forskning samt planering av upplägg av 
den skriftliga delen av arbetetet, nedskrivande av vilka metoder som skulle användas samt hur 
arbetet ställer sig till etiska ställningstaganden. Under vecka 9 ägnade jag mig åt förberedelser 
inför aktionen av arbetet. Jag planerade de aktiviteter som skulle genomföras mer noggrant, 
samtalade med personal och elever samt skickade ut missiv till vårnadshavarna och satte upp 
missivet på entrédörren till avdelningen Ugglan.
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Planering av aktiviteter 
I detta avsnitt står det beskrivet hur planeringen av de fem olika aktiviteterna planerades och
om dem efter  att  ha  genomförts  behövdes  planeras  om på något  sätt  och hur  de i  så  fall
utvecklades till nästa genomförande. I kapitlet ”syfte och mål” står att de olika aktiviteterna
som  genomfördes  under  min  aktion  ska  ha  varit  kopplade  till  den  rådande  läroplanen
(Skolverket, 2017). I varje aktivitet har jag nämnt en av de mål som är kopplade till aktiviteten
men fler kopplingar mellan den rådande läroplanen och aktiviteterna finns att läsa i ”Bilaga A”
och i min alternativa sidodokumentation Digitala undervisningsverktyg i fritidshemmet – Trots
knappa resurser. Ett häfte med tips på aktiviteter som kan genomföras med ett litet utbud av
digitala verktyg.

 Poängjakt

En av de aktiviteter som planerades var en poängjakt som planerades att genomföras med hjälp
av en Ipad, i idrottshallen när eleverna var vana vid att erbjudas fritidsgympa. Appen Trello,
som är en app till smartphones och digitala surfplattor, för skapande av listor på saker som ska
göras  och  som  även  ger  användaren  möjlighet  att  flytta  en  aktivitet  mellan  olika  listor,
laddades  ner  och  jag  skapade  fem  stycken  olika  listor  och  döpte  dessa  till  ”20poäng”,
”10poäng”, ”5poäng”, ”1poäng” och ”insamlade poäng”. I alla listor förutom den sistnämnda
skrevs  utmaningar  som eleverna  skulle  genomföra.  Aktiviteten  planerades  att  genomföras
genom att eleverna skulle komma till mig för att välja en utmaning, genomföra den och sedan
komma tillbaka till mig för att flytta utmaningen till listan ”insamlade poäng” för att få sina
poäng. För att använda appen måste man skapa ett konto. Oavsett vart man installerar appen
kan man komma åt listorna man har skapat via sitt konto, detta möjliggjorde förberedandet av
aktiviteten som då på min mobil och sedan kunde genomföra aktiviteten genom att logga in på
mitt konto på avdelningen Ugglans Ipad. Jag planerade att motivera eleverna till att delta på
denna aktivitet genom att tala om för dem att om de uppnådde ett visst antal poäng skulle de få
ett pris. Priset i fråga planerades att vara en avslutning till  aktionen då eleverna fick se de
filmer som hade skapats under aktionens gång och äta de kakor som planerades att bakas under
sista aktionsveckan. Tidigt planerades denna aktivitet att genomföras vid två tillfällen och att
dessa  skulle  genomföras  vid  samma tillfällen  som eleverna  var  vana  vid  att  bli  erbjudna
fritidsgympa. Aktivitet planerades att nå upp till fritidshemmet mål från skolverket (2017) att
”Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag”, för att se fler mål från läroplanen kopplade
till denna aktivitet hänvisas till Bilaga A. 

 Just Dance

Den andra aktiviteten var Just Dance, som planerades som en aktivitet till fritidsgympan. Ett
av målen från Skolverket (2017) som kopplades till denna aktivitet var: ”Kan använda och ta
del  av  många  olika  uttrycksformer  såsom  språk,  bild,  musik,  drama  och  dans  samt  har
utvecklat  kännedom  om  samhällets  kulturutbud”,  fler  läroplansmål  kopplade  till  denna
aktivitet  går att läsa om i Bilaga A. Ursprungligen är Just  Dance ett spel till  spelkonsolen
Playstation 4. Spelet består av filmer på karaktärer som genomför danser till populär musik
och de är utformade för att de ska vara enkla att härma. Jag hade tidigare fått reda på att ett
flertal klipp från Just Dance finns på deras offliciella Youtube- kanal och beslutade mig för att
hålla en aktivitet med Just Dance därigenom. I planeringen valdes en dans som ansågs vara på
lagom nivå  för  eleverna  på  avdelningen  Ugglan  och  jag  lärde  mig  dansen  för  att  kunna
underlätta  för  eleverna  under  aktivitetens  gång.  Aktiviteten  planerades  hållas  vid  samma
tillfälle  som  eleverna  är  vana  vid  att  erbjudas  fritidsgympa.  Istället  för  att  den  skulle
genomföras  i  idrottshallen  där  fritidsgympan brukar  hållas  skulle  aktiviteten  genomföras  i
klassrummet för årskurs 6 eftersom att aktiviteten krävde en projektor, så att alla elever som
ville delta kunde ta del av och se Youtube-klippen som instruerade de olika danserna. Denna
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aktivitet planerades bland annat med målet att genom webbsidan Youtube.com låta eleverna
genomföra en fysisk aktivitet till musik. 

 Skapa filmer

Jag tror på att alla barn i grunden har en inneboende skaparglädje och att det är viktigt att låta
eleverna  utforska  och  utveckla  sin  lust  till  att  skapa  och  det  är  av  den  anledningen  jag
planerade denna aktivitet. Tanken var från början att eleverna skulle skapa filmtrailers i appen
Imovie på avdelningen Ugglans Ipad. Detta förändrades snabbt eftersom att jag var rädd att
verktyget för trailerskapande riskerade att  hämma elevernas fantasi.  Istället blev planen att
eleverna skulle få möjlighet att, i grupp, skapa filmer i appen Imovie på Ipad och att grupperna
skulle bestå av max fyra elever. Aktiviteten genomfördes med en grupp i taget och på så sätt
introducerades aktiviteten för ett par elever och sedan låta de ta initiativ till att fråga andra
elever om de ville medverka i att skapa en film. Jag skapade en egen kort film i Imovie som
användes som introduktion till  aktiviteten, därefter var det filmer med eleverna själva som
skådespelare som skulle skapas. För att underlätta skapandet av filmerna planerades att jag
skulle hantera Ipaden med filmning om inte eleverna inte bad om att få filma själva. Filmerna
begränsades till  att bli omkring fem minuter långa och mitt krav på varje grupp var att de
skulle ha en titel på filmen och en omslagsbild. Planen var att hinnas med att filma klart två till
tre gruppers filmer per dag som aktiviteten genomfördes. Denna aktivitet valdes för att låta
elever ”Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna till handling” som är ett av
fritidshemmens  mål  från  Skolverket  (2017),  aktiviteten  är  kopplad  till  fler  mål  från  den
rådande läroplanen och går att läsa om i Bilaga A.

 Skapa fotokollage

Den här aktiviteten innebar att eleverna skulle ta kort på sig själva med en Ipad och att genom
Ipadens fotofunktion ge eleverna möjlighet att måla på sig själva. När de elever som ville hade
målat på sina egna bilder planerades att skriva ut dessa och skapa ett fotokollage så att alla
elever och personal på avdelningen samt elevernas vårdnadshavare kunde beskåda bilderna.
Jag planerade att introducera aktiviteten genom att ta ett kort på mig själv och visa eleverna att
man kan måla på bilden och sedan låta de som ville göra samma sak, mitt enda planerade krav
var att eleverna endast fick måla på sig själva och inte på varandras bilder. Ett av de mål från
Skolverket (2017) som var kopplat till denna aktivitet var bland annat ”Pröva och utveckla
idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling”, fler mål kopplade till denna aktivitet finns
att läsa i Bilaga A. Anledningen till att jag valde att genomföra denna aktivitet i min aktion var
på grund av att detta är en aktivitet som endast kräver ett digitalt verktyg men som ändå kan
inkludera ett obegränsat antal elever.

 Skapa mellanmål

En av de mål från läroplanen (Skolverket, 2017) som går att koppla till  denna aktivitet  är
”Matematik som redskap för att  beskriva vardagliga företeelser och för att  lösa vardagliga
problem”,  fler  mål  kopplade  till  denna aktivitet  finns  skriva  i  Bilaga  A.  Jag  kände sedan
tidigare till att det fanns gott om spel på Internet som utgick på att baka kakor eller laga mat.
Jag sökte efter ett av dessa spel och fick reda på att i dessa spel kunde man även se vilka recept
som användes i spelet. Spelen testades genom att genomföra recepten och när de visade sig
brukbara så planerades aktiviteten att genom en dator med internet, skulle en grupp elever
skapa sitt egna mellanmål. Mellanmålet skulle skapas genom att eleverna skulle göra samma
saker som de gjorde i spelet. Aktiviteten planerades för med tre-fyra elever och att låta en av
eleverna vara ansvarig för spelet och därmed att tala om för de resterande eleverna vad de
skulle göra enligt spelet. När man väl spelade fanns det ingen förklaring på hur mycket av
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varje ingrediens som skulle användas och därför skrevs receptet ner i förväg för att när den
receptansvariga eleven sa att man skulle tillföra exempelvis mjölet så skulle jag tala om hur
mycket mjöl som skulle användas. Aktiviteten planerades att genomföras en gång var vecka.
Första veckan skulle eleverna skapa amerikanska pannkakor, andra veckan scones och tredje
veckan chokladkakor till avslutningsmyset. Av orsaker som framgår i kapitlet ”genomförande”
och i detta kapitel under ”skapa mellanmål, utvecklande planering” slopades planeringen att
skapa scones, istället genomfördes aktiviteten att skapa pannkakor igen. 

 Skapa mellanmål, utvecklande planering

På  grund  av  det  som  står  skrivet  i  ”skapa  mellanmål,  första  tillfället”  i  kapitlet  för
genomförande var planeringen till denna aktivitet tvungen att utvecklas. Jag beslutade mig för
att plocka bort aktiviteten att baka scones och istället genomföra pannkakor igen. Inför detta
tillfälle skrev jag ut bilder på alla de ingredienser som användes i spelet och tejpade bilderna
på de ingredienser som användes för att underlätta elevernas förståelse vilken ingrediens de
skulle använda. Till nästa aktivitetstillfälle planerade jag även att ta med både de ingredienser
som behövdes samt alla verktyg som behövdes och inte endast de ingredienser som behövdes
som gjordes vid första tillfället. Jag planerade även att ta med mig flytande margarin för att
slippa smälta smöret på plats.
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Genomförande
Efter planering i  Rönnermans mönster för aktionsforskning följer  ”Genomförande”.  I detta
kapitel  beskrivs hur de fem aktiviteterna fungerade när de utfördes enligt  min planering.  I
kapitlet beskrivs diverse av genomförande-tillfällen utspelade sig vecka för vecka.

Första veckan

 Skapa film, första tillfället

Samma dag som aktiviteten skulle genomföras för första gången så skapade jag den film som
skulle  användas  för  att  introducera  aktiviteten.  När  eleverna  kom  från  mellanmålet  på
eftermiddagen samlade jag en grupp på fyra elever och lät dem titta på min introduktionsfilm i
hopp om att de skulle bli intresserade och vilja medverka i aktiviteten. Två elever som såg
introduktionsfilmen för blev genast intresserade och ville göra en egen film, de blev ombedda
att de skulle fråga om någon mer ville medverka i filmen och till slut blev det en grupp på fyra
elever  som entusiastiskt  kom överens  om och skapade handlingen till  en film.  Den första
filmen blev nästan fem minuter lång och eleverna valde att jag skulle sköta Ipaden. Jag valde
att  klippa färdigt filmen och låta elevgruppen se den färdigställda filmen innan aktiviteten
introducerades för en annan grupp. Eeleverna som hade skapat filmen visade sig mycket nöjda
över att de tillsammans hade framställt en underhållande film. Under tiden elevgruppen hade
varit inomhus och spelat in film hade flera andra elever visat intresse för vad de gjorde för
något, så när jag skulle introducera aktiviteten för nästa grupp elever hade jag ett hum om
vilka som var intresserade. Den andra gruppen som skapade en film bestod av tre stycken
elever. Att skapa filmerna tog längre tid än vad jag hade planerat, vilket resulterade i att det
inte hanns med så många filmer som hade planerats att hinna med under detta tillfälle. Under
det första tillfället blev 1,5 film färdigställd istället för 2-3 filmer som hade planerats att hinna
med.

 Just Dance

Första  fritidsgympa  aktiviteten.  Denna  dag  var  det  inte  någon  skoldag  utan  det  var
fritidsverksamhet  hela  dagen.  Jag  och  en  av  de  ordinarie  personal  och  förberedde  i
klassrummets för årskurs 6 för att kunna hålla aktiviteten där inne. Just Dance laddades på
Youtube och sjätteklassarnas bänkar flyttades så att eleverna på avdelningen Ugglan skulle få
plats att dansa där, sedan hade vi en kort samling där aktiviteten introducerades. Jag hade lärt
mig dansen och planerat att också dansa för att eleverna skulle kunna välja om de ville följa
mina  eller  Super  Marios  rörelser.  Innan aktivitetens  start  beslutade  jag  dock  att  detta  var
överflödigt  och  valde  istället  att  stå  bakom  eleverna  för  att  kunna  dokumentera  genom
videoinspelning. Det visade sig att Super Mario inte var särskilt intressant för eleverna då de
istället bad om att få dansa till  diverse andra Just Dance klipp. Innan mellanmålet hann vi
genomföra en dans tillsammans med Super Mario och ett annat Just Dance klipp som inte hade
planerats  men  som  önskades  av  majoriteten  av  elever  som  deltog  i  aktiviteten.  Efter
mellanmålet  fick  eleverna  välja  mellan  utelek  eller  att  fortsätta  medverka  på  Just  Dance
aktiviteten och ett tiotal elever valde att fortsätta med Just Dance. Denna gång tog jag endast
låtar efter önskemål och alla elever deltog aktivt i över 30 minuter. Under ett tillfälle fick jag
pausa och säga till  eleverna att det var ”dryckespaus” eftersom att de var så pass aktiva i
danserna.
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 Skapa film, andra tillfället

Så fort jag kom till avdelningen Ugglan måndag vecka 10 kom frågan från den grupp som inte
hann färdigt med sin film under det första tillfället för att skapa film, när vi skulle fortsätta
med deras film. De fick svaret att vi kunde fortsätta så fort de hade varit på mellanmålet. När
mellanmålet var färdigt gick jag och elevgruppen in på avdelningen och fortsatte med deras
film som hann färdigställas precis innan en utav eleverna skulle gå hem. Vid det här tillfället
frågade en elev som medverkade i första gruppen ifall hen fick hjälpa till att filma, eleven fick
självklart hjälpa till  med filmandet. När gruppens film var klar påbörjades en film med en
ensam elev istället för en elevgrupp eftersom att så pass många andra elever hade gått hem för
dagen.  Efter  hand  när  jag  spelade  in  elevens  film  beslutade  eleven  att  hen  ville  ha  fler
karaktärer. Jag förklarade för eleven att det är möjligt att filma så att hen spelar alla karaktärer
som skulle finnas med i filmen. Eleven ville inte spela alla karaktärer utan beslutade att vända
med vidare inspelning tills fler elever hade frågat om att medverka i filmen vid nästa tillfälle.

 Skapa mellanmål, första tillfället

Första dagen som en grupp elever skulle skapa sitt egna mellanmål med hjälp av ett spel på
internet var jag förberedd med alla ingredienser som behövdes till receptet. Tre stycken elever
som ville medverka i aktiviteten samlades och eleverna tog med ingredienserna när vi gick in i
det rum som kallades köket där vi skulle laga pannkakor till deras mellanmål. När vi kom in i
köket introducerades aktiviteten genom att berätta att vi skulle göra deras mellanmål och att
mellanmålet skulle vara pannkakor och eleverna visade stor glädje över att de skulle få äta
pannkakor. Jag talade om att det behövdes en elev som var ansvarig för att spela det spel som
skulle användas som recept och precis enligt planeringen så hade en lista på mängderna av
ingredienserna som skulle  användas  skrivit  ned.  Det  visade sig snabbt  att  jag hade missat
viktiga punkter i planeringen av aktiviteten. Jag hade inte tidigare kontrollerat hur rummet såg
utan tagit förgivet att det fanns grundläggande verktyg som vanligtvis finns i ett kök, vilket var
ett felaktigt antagande. Eftersom att det inte fanns de verktyg som vi behövde fick vi gå till en
annan fritidsavdelning för att hämta bland annat visp, bunkar, stekpanna och allt annat som vi
behövde i receptet. Efter några minuter kom vi fram till den del i receptet då vi behövde smält
smör men i rummet fanns det ingen mikrovågsugn och det fanns inte heller några kastruller för
att vi skulle kunna smälta smöret. För att smälta smöret fick vi gå till personalrummet och
använda  deras  mikrovågsugn.  När  smöret  var  smält  hade  det  gått  mycket  längre  tid  än
planerat, men eleverna som var med i aktiviteten visade inga sura miner utan fortsatte glada att
fortskrida  receptet  för  pannkakor.  När  smeten  var  färdig  var  det  dags  för  mig  att  grädda
pannkakorna medan eleverna spelade recept-spelet ännu en gång i underhållningssyfte.  Jag
insåg snart att någonting måste ha blivit fel i receptet eftersom att jag efter ett par minuter
upptäckte att pannkakorna inte blev gräddade utan var ständigt smetiga under en tunn stelnad
hinna. På grund av den stress som hade kommit när inte de verktyg som behövdes fanns i
rummet så hade något blivit fel i ingrediensmängderna, troligen fel mängd smör eftersom att
pannkakorna aldrig stelnade. Efter att ha gett det ett par extra minuter så frågade jag eleverna
om de var hungriga, vilken de var, och jag fick berätta för dem att det inte verkade bli några
pannkakor. Eleverna blev besvikna över att ha genomfört en aktivitet på ett korrekt sätt genom
att använda digitala verktyg som instruktioner, utan att få det utlovade resultatet. Eftersom att
det snart var dags för eleverna att bli hämtade av sina vårdnadshavare fanns det inte tid till att
hämta smörgåsar till mellanmål utan eleverna fick istället äta frukt till mellanmål.

 Andra veckan
 Skapa film, tredje tillfället

Vid  början  av  detta  aktivitetstillfälle  skulle  den  eleven  som  påbörjade  sin  film  ensam
färdigställa den påbörjade filmen, eleven frågade en annan elev om denne ville medverka och
det ville den gärna vilket innebar att vi kunde färdigställa en tredje film. Efteråt introducerades
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aktiviteten för ett par elever igen varav en utav eleverna var samma elev som visade ointresse
vid första tillfället. Vid detta tillfälle visade inte någon av eleverna något större engagemang
för  att  skapa  en  film,  eftersom att  eleverna  för  tillfället  satt  och  lekte  med  lego  gav jag
förslaget  att  man  kunde  göra  en  legofilm  vilket  gjorde  att  en  av  eleverna  blev  väldigt
intresserad av. Eleven som ville göra en legofilm frågade en annan elev om denne ville vara
med och den blev också väldigt intresserad när det handlade om lego. Det hade inte planerats
att genomföra någon stopmotion-film under filmaktiviteten men eftersom att jag som hade gett
dem förslaget  så  fick  jag  hjälpa  dem göra  en  legofilm med  stopmotion  som elevgruppen
tillsammans med mig färdigställde under dagen. Eleverna visade stor belåtenhet över att ha fått
skapa en egen film och att de klarade av att skapa en film utan att själva behövt medverka som
skådespelare. Elevgruppen hade många idéer på vad filmen skulle handla om och stolheten låg
i att deras idéer omsattes till en verklig film och att den skulle visas upp för de resterande
eleverna på fritidsavdelningen.

 Poängjakt, första tillfället

Jag kom till avdelningen Ugglan innan de gick till  mellanmålet och redan då installerades
appen Trello och förbereddes med mitt konto som användes när aktiviteten planerades. Efter
mellanmålet och efter en tids utelek var det dags för fritidsgympa och av de ordinarie anställda
samlade ihop de elever som ville följa  med till  idrottshallen.  När vi kom till  idrottshallen
samlade vi alla elever i en cirkel på golvet och jag introducerade aktiviteten genom att fråga
om  de  visste  vad  en  poängjakt  var  för  något  och  berättade  kort  om  vad  det  fanns  för
utmaningar, poängsystemet och att om de fick ihop tillräckligt med poäng under detta och
nästa veckas tillfälle så skulle de få en belöning. Vid samlingen tydliggjordes att alla elever
som var med tillhörde samma lag. Alla elever visade stort engagemang i aktiviteten ochdså vi
skulle sätta igång ställde sig eleverna i ett led framför mig för att få välja utmaning som de
först skulle genomföra. När de hade genomfört aktiviteten ställde de sig i ledet återigen för att
tala  om vilken utmaning  de  hade  genomfört  för  att  den  skulle  läggas  i  listan  ”insamlade
poäng” och när de samlat in sina poäng fick de välja en ny utmaning. Aktiviteten genomfördes
i 20minuter innan den avslutades och de som då höll på att genomföra en utmaning fick göra
klart  utmaningen  och  samla  in  sina  poäng.  Efter  att  alla  var  klara  med  sina  pågående
utmaningar fick eleverna fri lek, och efteråt samlades återigen alla elever för att frågas vad de
tyckte om aktiviteten och för att  få  reda på hur  många poäng de hade samlat  ihop under
poängjakten. Utan att över huvud taget veta hur mycket poäng som behövdes för att förtjäna
den omtalade belöningen visade eleverna mycket glädje och stolthet över att ha hunnit samla
ihop en så pass hög summa poäng (285p) på en så pass kort tid som aktiviteten genomfördes.

 Skapa film, fjärde tillfället

Under hela tiden jag vistades på avdelningen Ugglan var det stor efterfrågan om att skapa film
från ett flertal elever. Men när eleverna kom från mellanmålet och det var dags att påbörja
aktiviteten hade de flesta eleverna gått hem och kunde därför inte delta i aktiviteten. Tidigare
hade det sagts att man endast fick medverka i en film för att alla som ville skulle få möjlighet
att vara med i en film, men eftersom att de elever som ville medverka i filmaktiviteten hade
gått hem och de elever som var kvar redan hade medverkat i en film gjordes ett undantag och
lät  ett  par  elever  medverka  i  en  ytterligare  film  för  att  två  andra  elever  skulle  få  fler
skådespelare  till  sin  filmidé.  Vid  sista  filmaktivitets-tillfällets  slut  hade  vi  fem  stycken
färdigställda filmer inför avslutningsmyset.

 Skapa mellanmål, andra tillfället

Jag gjorde ett försök till att skapa ett mellanmål bestående av pannkakor tillsammans med en
grupp elever. Denna gång hade bilder tejpats på alla ingredienser från spelet på ingredienserna
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som vi  skulle  använda i  verkligheten  och även flytande margarin  hade  tagits  med för  att
användas istället för att använda smält smör. Innan eleverna slutade sin skoltid gick jag in i
samma rum som vid förra tillfället för att placera ut ingredienserna och alla de verktyg som
skulle komma att behövas. När eleverna hade slutat skolan samlades tre stycken elever som
frågades om de ville vara med mig under mellanmålet utan att jag talade om vad vi skulle
göra. Eleverna visade stort intresse genom att trots att det var flera minuter kvar av fri lek
innan mellanmålet valde de att följa mig och fråga om vi snart skulle gå. När de resterande
eleverna på avdelningen Ugglan gick till mellanmålet gick jag tillsammans med de tre eleverna
in  i  rummet  som kallades  köket.  Aktiviteten  introducerades  på  samma sätt  som vid  förra
tillfället genom att jag talade om att vi skulle göra mellanmål och lät dem gissa vad vi skulle
göra för sorts mellanmål. En elev ombads att vara ansvarig för receptet och därmed spelet. Vid
det här tillfället gick allting som planerat och eleverna följde spelet och visade förståelse för
vilka  ingredienser  som  skulle  användas  genom  att  jämföra  bilderna  på  ingredienserna.
Aktiviteten  gick  mycket  fortare  vid  detta  tillfälle  och  under  tiden  som  jag  gräddade
pannkakorna satt eleverna och pratade och skrattade. Jag frågade om trodde att det skulle bli
några färdiga pannkakor genom att spela ett spel, och en av eleverna uttryckte sig att ”det
skulle vara coolt” om man fick pannkakor genom att spela ett spel. Eleverna fick pannkakor
succesivt när att de blev färdiggräddade och de talade om många gånger att det blev goda och
att det var en rolig aktivitet och att de mycket gärna ville göra aktiviteten igen. Jag frågade om
vad de ansåg om att använda recept i form av ett spel online och de tyckte att det var ett bra
och roligt sätt att göra mellanmål.

Tredje veckan
 Skapa fotokollage, första tillfället

När eleverna på avdelningen Ugglan kom in efter mellanmålet frågades två stycken elever om
de ville låna Ipaden för att ta kort på alla elever som ville vara med på kort. Eleverna var
väldigt intresserade av att ta kort men visade fort att de endast var intresserade av att ta kort på
varandra och inte på alla elever som de hade instruerats till. Efter en stund fick jag tillbaka
Ipaden och tog kort på dem och visade att man kan måla på bilderna i Ipaden. Detta gjorde
dem intresserade av att själva måla på sina foton och de fick måla på varsitt foto på sig själva.
Flera andra elever såg när de satt och målade på sina foton och började fråga om de också fick
måla  och  på  så  sätt  behövde  jag  inte  introducera  aktiviteten  på  något  speciellt  sätt  utan
eleverna visade så pass stort intresse att de introducerade aktiviteten för varandra efter att de
själva hade genomfört den. Eleverna fick 3-4 minuter på sig att måla sina foton innan nästa
elev fick genomföra aktiviteten.

 Poängjakt, andra tillfället

Under  detta  tillfälle  var  det  fler  elever  än  vid  första  tillfället.  Vissa utav  de  nya  eleverna
berättade att de i vanliga fall inte brukar medverka på fritidsgympan utan att de hade blivit
tipsade om att medverka av andra elever för just detta tillfälle. När eleverna samlades i en
cirkel på golvet i idrottshallen frågade jag om det var någon av eleverna som kunde berätta vad
vi gjorde vid första tillfället. En elev berättade om poängjakten och att de hade gjort upphopp
och hoppat hopprep bland annat. Efter förklaringen utvecklade vad aktiviteten gick ut på och
att poängjakten genomfördes för att få ihop tillräckligt många poäng så att eleverna skulle få
en belöning. Det tydliggjordes även vid detta tillfälle för alla eleverna att alla elever tillhörde
samma lag. Eleverna påmindes om antalet poäng de hade samlat ihop förra veckan och fick
reda på att de poängen skulle läggas ihop med de som samlades in vid detta tillfälle och att det
krävdes  totalt  400  poäng  för  att  de  skulle  få  belöningen.  Även  vid  detta  tillfälle  bildade
eleverna en kö framför mig när aktiviteten skulle sätta igång och de fick välja deras första
utmaning. Till detta tillfälle hade jag skapat en extra lista där det stod ”utdelade uppgifter” som
utmaningarna  placerades  i  direkt  efter  att  någon  hade  valt  dem.  Denna  lista  visade  att
inlämnandet  av  dem färdiggjorde  utmaningarna  inte  fungerade  lika  bra  vid  detta  tillfälle
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eftersom att det fanns uppgifter kvar i listan ”utdelade uppgifter” när aktiviteten avslutades och
ingen längre genomförde en utmaning. Dessa poäng fick eleverna inte poäng för eftersom att
poängen inte hade samlats in som de skulle. När eleven hade avslutats blev det precis som
förra gången fri lek i idrottshallen för eleverna och efter den fria leken samlades eleverna i en
cirkel på golvet återigen. Eleverna fick gissa hur många poäng de hade nått upp till och efter
ett  par gissningar talade jag om för eleverna att  de hade nått  upp till  435 poäng, eleverna
tillfrågades om de kom ihåg hur många poäng de behövde för att få sin belöning och de kom
ihåg att målet var 400 poäng. Innan eleverna fick lämna samlingen talade jag om för dem att
detta självklart innebär att de ska få sin belöning och att även alla andra elever på avdelningen
Ugglan kommer få ta del av belöningen. Jag använde endast ordet belöning när jag motiverade
eleverna och det talades inte om att eleverna skulle få tal del av belöningen även om de inte
uppnådde ett  visst  antal  poäng.  Belöningen var  ett  avslutningsmys som hade planerats  till
slutet av aktionen då eleverna skulle få se filmerna som olika elever hade skapat och äta de
kakor som skulle bakas.

 Baka kakor

Aktiviteten var ursprungligen planerad till fredagen, men eftersom att avslutningsmyset också
var planerat till fredagen så flyttades bakningen fram till onsdagen. Vid detta tillfälle gjordes
precis som när jag genomförde det andra tillfället för att skapa mellanmål. Tre stycken elever
medverkade varav en av eleverna var ansvarig för att spela spelet och tala om för de andra
eleverna  i  vilken  ordning  de  skulle  plocka  fram  och  tillföra  ingredienserna.  Bilderna  på
ingredienserna satt fast på ingredienserna även denna gång eftersom att de verkade underlätta
för eleverna en hel del under förra tillfället och jag hade även med alla verktyg som skulle
användas. Det som utgjorde problem och störningsmoment under det här tillfället var att solen
sken in i rummet på ett sådant sätt som gjorde det svårt att de datorskärmen och därmed svårt
att  genomföra  spelet/läsa  receptet.  Trots  problemet  att  läsa  receptet  blev  det  färdiga
chokladkakor som skulle vara själva belöningen till avslutningsmyset.

 Skapa fotokollage, andra tillfället 

Under tiden eleverna på avdelningen Ugglan var på mellanmål passade jag på att skriva ut de
bilder som eleverna redan hade målat, valde ett bakgrundspapper till kollaget och klippte ut de
utskrivna bilderna. När eleverna kom tillbaka från mellanmålet var det dags för fri utelek och
då togs Ipaden fram för att låta fler elever måla sina foton. När klockan blev omkring fyra
hade de flesta elever redan gått hem, de som var kvar hade antingen redan målat sitt foto eller
uttryckt ointresse för att måla sitt foto passade jag på att skriva ut alla nya foton, klippa ut dem
och klistra dem på det valda bakgrundspappret. Den elev som gick hem senast var med och
hjälpte till att dekorera kollaget eftersom att eleven visade stort intresse av att se hur kollaget
blev när det var färdigt. När eleven gick hem var kollaget färdigställt och redo att sättas upp
under morgondagen så att personal, elever och vårdnadshavare tydligt kunde se resultatet.

 Avslutningsmys

På fredagen då avslutningsmyset och belöningen var planerad var det många elever som gick
hem direkt efter skolan och därför inte kunde delta på avslutningsmyset. Alla kakor togs fram
och även glutenfria kakor till  de eleverna med glutenintolerans.  Sjätteklassarnas klassrums
förbereddes  genom att  ta  fram elevernas från avdelningen Ugglans  filmer så att  de enkelt
kunde öppnas och visas för eleverna via sjätteklassarnas projektor. Efter mellanmålet var det
utelek för eleverna på avdelningen Ugglan och när det var dags för fyra stycken elever att gå
till  sin eftermiddagsaktivitet  gick resterande elever in på avdelningen. Eleverna samlades i
soffan på avdelningen som de brukar  och efter  att  närvaron hade tagits  talade jag om för
eleverna att det är så pass många av dem som har medverkat i mina aktiviteter med att göra
filmer, kollage, mellanmål och fritidsgympa att nu var det dags för en avslutning. Jag berättade
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även för eleverna om poängjakten som vi hade genomfört på fritidsgympan och hur eleverna
hade nått upp till tillräckligt många poäng för att få en belöning och efteråt talades det om för
eleverna att de fick smyga in i klassrummet för årskurs 6 och sätta sig framför skärmen som
var  igång.  Innan  filmerna  sattes  igång  talades  det  om  för  eleverna  att  belöningen  var
chokladkakor som en elevgrupp på tre stycken elever hade bakat. Efteråt hjälpte den ordinarie
personalen till med att dela ut varsin kaka till alla elever som var där och vi såg på alla filmer
som eleverna hade skapat under filmaktiviteten. Det blev kakor över efter att alla elever hade
fått  varsin  kaka  och  dessa  delades  ut  till  de  elever  som  hade  medverkat  på  någon  av
aktiviteterna men som inte kunde närvara på avslutningsmyset. Även filmerna ligger kvar på
avdelningen Ugglans Ipad och kunde ses i efterhand av de elever som inte kunde närvara på
fredagen.
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Observation
I  detta  kapitel  presenteras  observationer  och  skillnader  från  innan  och  efter  att
utvecklingsarbetet har genomförts och vad som har förändrats, om något har förändrat mitt
genomförande i någon av aktiviteterna.

Elevernas deltagande

Aktionen genomfördes under tre veckor genom aktiviteter tre gånger i veckan, undantagsvis
för  sista  veckan  då  det  genomfördes  fyra  aktiviteter.  Varje  aktivitet  introducerades  till  en
elevgrupp i taget för att undvika att den elevgrupp som genomförde aktiviteten skulle känna
stress över att färdigställa aktiviteten på grund av de andra eleverna som uttrycker längtan om
att  det  skulle  bli  deras  tillfälle  att  genomföra  aktiviteten  i  fråga.  Vid  början  av  aktionens
uppstart tipsade personalen om att introducera aktiviteten för de elever som är mest hängivna
vid att spela på Ipaden när de har möjlighet. Trots att dessa elever tillfrågades vid fler än ett
tillfälle  förvånade  det  oss  att  dessa  elever  aldrig  visade  något  intresse  att  genomföra  de
aktiviteter med digitala verktyg som introducerades för dem. 

Efter aktionen hade avslutats  kunde det ses skillnad på att  både elever samt den ordinarie
personalen hade ett ökat intresse för att genomföra aktiviteter med hjälp av digitala verktyg
istället för att endast låta eleverna sitta vid Ipaden och spela ett spel utan någon tydlig form av
undervisningssyfte. Det var endast de elever som vanligtvis engagerar sig i Ipaden och dess
spel som inte tydligt ändrade sin inställning till aktiviteter med digitala verktyg då de under
hela utvecklingsarbetet visade större intresse av att sitta och spela enskilt vid en Ipad istället
för att genomföra någon av mina planerade aktiviteter.

Eftersom att jag tidigare har tillbringat en längre tid på avdelningen Ugglan och inte endast
befunnit  mig  där  under  utvecklingsarbetet  har  tidigare  observerats  ett  antal
gruppkonstellationer och vilka elever som leker med vilka. Under tiden som jag genomförde
mina aktiviteter försvann dessa gruppkonstellationer delvis och man kunde observera att vissa
elever genomförde en aktivitet tillsammans med någon som de inte brukar leka med och att
detta  skedde  utan  några  som  helst  klagomål.  Det  kunde  också  observeras  att  dessa
gruppkonstellationer  kom  tillbaka  då  jag  inte  genomförde  mina  aktiviteter.  Två  tänkbara
anledningar till detta kan vara att de rådande gruppkonstellationerna inte är så pass starka utan
att alla elever gärna leker med varandra trots att de någon som de oftare leker tillsammans
med, eller att aktiviteterna som genomfördes var så pass lockande att man tog chansen att
genomföra aktiviteten trots att den man vanligtvis leker med inte medverkade i aktiviteten.

Aktiviteternas genomförande

Vid det första genomförandet av skapa mellanmål-aktiviteten upplevdes stress över att det inte
gick att finna de verktyg som behövdes i rummet där aktiviteten genomfördes och det skapade
förvirring  att  behöva  lämna  rummet  för  att  genomföra  vissa  moment  som att  exempelvis
smälta smöret och eleverna inte såg vilka ingredienser som motsvarade varandra i verkligheten
och i spelet, vilket resulterade i att aktiviteten inte gick som den skulle och det inte blev något
färdigt mellanmål.  Då det första genomförandet av skapa mellanmål- aktiviteten gick snett
upplevdes  tydligt  vad  det  var  som  hade  skapat  problemet  i  aktiviteten  men  trots  detta
övervägdes att inte genomföra aktiviteten vid ett andra tillfälle då jag inte ville riskera att svika
eleverna genom att inte uppnå önskat resultat på aktiviteten. Efter samtal med den ordinarie
personalen samt utomstående personer kom vi fram till att genomföra exakt samma aktivitet
vid  nästkommande  tillfälle  men  att  vid  detta  tillfälle  ha  utvecklad  min  planering.  Den
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utvecklande planeringen var att förtydliga ingredienserna för eleverna samt att se till att alla
verktyg  som behövdes  fanns  på  plats.  Efter  att  ha  förändrat  min  planering  syntes  en  stor
skillnad i genomförandet av aktiviteten. Eleverna såg tydligt vilka ingredienser och verktyg
som skulle hittas och användas.
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Reflektion
Resultat av min aktion jämfört med tidigare forskning

Blomgren (2016) undersökte hur användandet av digitala verktyg påverkar elever från årskurs
nio, resultatet av hans undersökning visar att digitala verktyg leder till ökad motivation. I detta
utvecklingsarbete har genomförts aktiviteter med elever på ett fritidshem för årskurs ett och
jag har observerat att de eleverna som i vanliga fall är mycket aktiva med digitala verktyg
under fritidshemstid har tagit ett steg tillbaka och inte varit intresserade att genomföra mina
aktiviteter, de elever som däremot inte brukar visa något intresse av att spela på avdelningens
Ipad har visat stort intresse att delta på mina aktiviteter. Innan genomförandet av min aktion
antogs att de elever som tidigare hade visat mest intresse för digitala verktyg skulle vara de
elever som visade mest intresse för att genomföra de planerade aktiviteterna.  Det finns flera
tänkbara orsaker till att de elever inte visade något intresse för att medverka i de planerade
aktiviteterna men jag och en av de ordinarie personalen på avdelningen Ugglan misstänkte att
det handlade om att  de planerade aktiviteterna bestod av en styrd aktivitet  vilket inte  gav
eleverna friheten att spela vad de själva önskade på det digitala verktyget. En annan tolkning
av varför dessa elever inte ville delta i de planerade aktiviteterna kan vara att eleverna redan
var inneslutna i en lek som de inte ville avbryta. Det finns även ett antal tänkbara faktorer till
att de elever som inte brukade visa intresse för digitala verktyg valde att engagera sig i mina
aktiviteter. En tänkbar orsak kan vara att de elever som visade intresse för mina aktiviteter var
de elever som föredrar lärarstyrda aktiviteter.

I studien angående grundlärares syn på att arbeta med digitala skrivtavlor var lärarna positivt
inställda. Resultaten visade att grundlärarna som hade deltaget i Ahlbäcks (2018) studie har
ökad  inkluderandet  av  digitala  verktyg  i  sin  undervisning  med  hjälp  av  de  digitala
skrivtavlorna,  bland  annat  genom  ökat  filmvisande  och  genomgångar  på  de  digitala
skrivtavlorna.  Videglänteskolan  har  inte  tillgång  till  digitala  skrivtavlor  och  deras  enda
möjlighet till filmvisning eller digitala frågesportsaktiviteter är via projektorn i sjätteklassarnas
klassrum. Om man tänker på resultatet i Ahlbäcks (2018) avhandling finns det en chans att det
digitala användandet på avdelningen Ugglan på Videglänteskolan hade ökat om de hade haft
tillgång till en digital skrivtavla. Willermark (2018) har genomfört en studie angående lärarnas
inställningar kring fortbildningar kring digitala verktyg som visade att ett antal lärare anser att
fortbildningarna  inte  ger  den  information  och  kunskap  som  lärarna  anser  sig  behöva.  I
analyseringen av de ljudfiler som spelades in av de avslutande intervjuerna med den ordinarie
personalen på avdelningen Ugglan, framgick att aktiviteterna hade varit uppskattade av både
elever  och  personal  och  att  instruktionshäftet  är  mycket  uppskattat  och  har  gett  ökad
information om de aktiviteter som kräver få digitala verktyg.

Har aktionen bidragit med kunskap om digitala verktyg trots knappa resurser?

En av mina frågeställningarna från mitt syfte och mål till detta utvecklingsarbete, var ”att inom
fritidshemmet prova olika pedagogiska aktiviteter som kräver ett minimum av digitala verktyg
och som är kopplade till den rådande läroplanen”. Jag har nått upp till denna frågeställningen
genom att i aktionen ha genomfört fem stycken olika aktiviteter vid sammanlagt tretton olika
tillfällen. Alla aktiviteter har varit kopplade till läroplanen vilket delvis går att läsa om under
kapitlet planering samt i Bilaga A. Den andra av mina frågeställningar inför detta arbetet var:
”Arbetet förväntas bidra med kunskap om hur undervisning kan planeras och genomföras med
digitala verktyg trots knappa resurser”. För att nå upp till denna frågeställning på ett långsiktigt
vis hade inför de avslutande intervjuerna sammanställts ett häfte innehållande information om
de olika aktiviteterna som jag genomförde under aktionen. Häftet innehåller även information
om den mängd digitala verktyg som behövdes till de olika aktiviteterna, vilken planering som
krävdes  och  avslutande  tips  inför  de  olika  aktiviteterna.  Den  ordinarie  personalen  på



26

avdelningen Ugglan läts bekanta sig med häftet ett par dagar innan de avslutande intervjuerna
skulle genomföras. I de avslutande intervjuerna framkom att personalen var positivt inställt till
de olika aktiviteterna som genomförts och att de ansåg att häftet som hade sammanställts gav
god information om de olika aktiviteterna. 

Elevernas synpunkter på min aktion
Det visades vara intressanta aktiviteter som hade planerats då det inte tog lång tid förrän ordet
om en aktivitet hade spridit sig från en elevgrupp till en annan elevgrupp och snart hade hela
avdelningen hört ordet och uttryckte sin vilja att genomföra de olika aktiviteterna genom att
fråga när det var deras tur. Efter att en elevgrupp hade genomfört en aktivitet visade de stor
nöje angående aktiviteten. Eleverna ställdes frågor som vad de tyckte om aktiviteten,  vad de
ansåg om svårighetsgraden på aktivitet  samt vad de tyckte om användandet av de digitala
verktygen i aktiviteten där svaren blev positiva. Följande citat är från ett informellt samtal
mellan mig och en elev efter en av mellanmåls-aktiviteterna.

 Trodde  ni  att  det  skulle  bli  några  färdiga  pannkakor  genom att  göra  som ett  spel  på
internet? (Melina)

  Det var coolt, spela spel och få pannkakor! (Elev 1)

Eleverna uttryckte inte att någon av aktiviteterna hade varit för svår att genomföra vilket kan
vara  ett  möjligt  resultat  av  att  aktiviteterna  var  planerade  utifrån  aktiviteter  som eleverna
känner till, till exempel att baka kakor eller att dansa till musik. En elev fortsatte uttrycka sin
önskan om att genomföra en specifik aktivitet även efter att denne hade genomfört aktiviteten
vid ett av tillfällena. Den aktivitet som eleven i fråga ville genomföra var att göra pannkakor
till eget mellanmål och eleven i fråga medverkade under tillfället då receptet blev felaktigt.
Eleven uttryckte  att  denne ville  genomföra  aktiviteten  igen  på  grund av  att  eleven tyckte
mycket om pannkakor och visade inget missnöje över att inte ha fått några färdiga pannkakor
vid tillfället denne genomförde aktiviteten, men en tänkbar möjlighet är att eleven fortsatte
uttrycka sin vilja att genomföra aktiviteten igen på grund av sin besvikelse att inte ha fått något
resultat från när denne genomförde aktiviteten.

Majoriteten av de elever som deltog i filmskapar-aktiviteten visade en viss osäkerhet när det
kom till klippningen av filmerna som de skapade, men jag talade om allt som gjordes och lät
alla  eleverna  vara  med och titta  på  filmen klipptes  av  mig.  Vid flera  tillfällen  tog elever
initiativ till att hjälpa mig med klippningen och vid ett tillfälle frågade en elev mig om denne
fick hjälpa till med filmning och klippning av en elevgrupps film efter att eleven i fråga hade
medverkat i en annan film. På så sätt visade eleverna vilja att lära sig och då filmerna var klara
visade eleverna glada sin stolthet till de andra eleverna på avdelningen över att de hade lyckats
färdigställa  en egen film. Vid flera  tillfällen bad eleverna om att  få visa sina färdigställda
filmer för sina kompisar, men jag förklarade då att alla filmer skulle visas på samma dag och
att det inte är lika kul om någon har sett filmen innan premiären. Även då eleverna skulle hem
talade eleverna stolta om för sina vårdnadshavare att de hade skapat en film och bad om att få
visa filmerna för vårdnadshavarna, vilket eleverna fick göra eftersom att vårdnadshavarna inte
var planerade att närvara under filmernas premiär. 

Vid genomförandet av till exempel filminspelningarna gick jag och elevgruppen undan för att
slippa påverkas av de resterande eleverna,  men trots  detta kom de resterande eleverna och
undrade vad vi gjorde samt påpekade orättvisan i att elevgruppen som genomförde aktiviteten
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fick vara inomhus medan de resterande eleverna var tvungna att vara utomhus. Detta hade
kunnat  förhindras  genom  att  göra  en  allmän  aktivitetsintroduktion  för  alla  eleverna  på
avdelningen. Vid den allmänna introduktionen hade eleverna kunnat få information om att den
elevgrupp som för tillfället genomförde aktiviteten fick vara inomhus och att resterande elever
inte  fick störa  de som genomförde  aktiviteten.  Anledningen till  att  det  inte  gjordes  någon
allmän  aktivitetsintroduktion  var  för  att  dels  undvika  eventuella  elever  som  endast  ville
medverka i aktiviteten för att slippa vara utomhus och dels för att undvika att elevgruppen som
genomförde aktiviteten skulle slippa känna stress över att andra elever också vill genomföra
aktiviteten.

Lärarnas syn på min aktion

Vid arbetets  start  frågades den ordinarie personalen angående deras syn på att  arbeta  med
digitala  verktyg.  Frågorna  som  ställdes  var  angående  om  personalen  själva  ansåg  att  de
behövde mer information och kunskap om att arbeta med digitala verktyg och angående om de
önskade ett häfte som instruerar till de aktiviteter som genomfördes under aktionen. Svaret på
båda  dessa  frågor  blev  ”Självklart,  ja!”.  Efter  aktionens  avslut  genomfördes  avslutande
intervjuer med den ordinarie personalen där de båda hade förberetts  med ett  utkast  på det
instruerande  häftet  som de  uttryckligen hade  önskat  i  början  av  arbetet.  I  den  avslutande
intervjun uttryckte personalen att de kan tänka sig att arbeta vidare med aktiviteten att skapa
film då den ansågs som en spännande aktivitet efter att ha läst det instruerande häftet.  

– Tror  du att  det  är  några  aktiviteter  ni  kommer att  genomföra i  framtiden? (Melina)
–  Ja,  absolut.  Just  Dance  är  ju  en  sådan  grej  som man  kan  enkelt  köra  en  fredags
eftermiddag,  eller  vilken dag som helst  så.  Men absolut,  det  här  med kollaget  var  ju
jättekul. Det gillade ju barnen jättemycket också, att sitta och ta roliga bilder och fixa till
sig, så att säga. Så absolut ja, det tror jag! (Personal 2)

Personalen tolkades som skeptisk mot aktiviteten för att  skapa sitt  egna mellanmål,  men i
intervjun framgick att det är mellanmåls- situationen som gör personalen tveksamt på grund av
att de anser att det inte är hållbart att genomföra en aktivitet tillsammans med ett fåtal elever
samtidigt som en personal lämnas ensam med ett flertal elever under mellanmålet, som ofta är
ett  tillfälle då det krävs mer personal. Personalen uttrycker att  det eventuellt är  möjligt att
genomföra  aktiviteten  under  en  lovdag.  Eftersom att  jag  tidigare  har  varit  närvarande vid
mellanmåls-situationer tillsammans med avdelningen Ugglan kan jag instämma att det är ett
tillfälle då man helst ser att det är fler än en personal närvarande. 

Framtida användningsområden för mitt utvecklingsarete
Jan  Håkansson  (2013)  skriver  om  systematiskt  kvalitetsarbete,  som  innebär  att  välja  en
ouppnådd  punkt  bland  läroplansmålen  för  den  verksamhet  man  befinner  sig  i,  i  mitt  fall
fritidshemmet, och planera hur detta mål ska utvecklas på fritidshemmet och sedan genomföra
och  utvärdera  om  man  efter  genomförandet  har  nått  upp  till  punkten  man  valde  i  ett
kontinuerligt  lopp.  Efter  att  ha  läst  det  Håkansson  (2013)  skriver  om  systematiskt
kvalitetsarbete samt det Rönnerman (2012) skriver om aktionsforskning syns likheterna mellan
dessa. Genom att utgå från ett läroplansmål för fritidshemmet som var i behov av utveckling
på en avdelning och utefter det planerat hur fritidshemmet kan utvecklas för att uppnå detta
mål,  genomfört  aktionen samt  observerat  och reflekterat  över  aktionen så  har  arbetet  lagt
grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete enligt aktionsforskningens modell. Det som skiljer
detta utvecklingsarbetet från ett systematiskt kvalitetsarbete är bristen på uppföljning av det
valda läroplansmålet eftersom att detta utvecklingsarbetes aktion bedrevs under en kort tid.
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Detta utvecklingsarbete är dock en start och grund för att fortsätta bedriva det systematiska
kvalitetsarbetet på fritidsavdelningen Ugglan.
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Bilaga A, de fem aktiviteterna kopplade till Lgr11 (Skolverket, 2017).

Skapa en filmtrailer
 Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

- (Kap. 2.2 Kunskaper, s.13)
 Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och 

dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
- (Kap. 2.2 Kunskaper, s.14)

 Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
- (Kap. 4. Fritidshemmet, s.25)

Just Dance
 Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och 

dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
- (Kap. 2.2 Kunskaper, s.14)

 Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
- (Kap. 4. Fritidshemmet, s.25)

 Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
- (Kap. 4. Fritidshemmet, s.25)

Skapa mellanmål/Baka kakor
 Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet

- (Kap. 2.2. Kunskaper, s.13)
 Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga 

problem
- (Kap. 4. Fritidshemmet, s.26)

 Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
- (Kap. 4. Fritidshemmet, s.26)

Poängjakt
 Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra 

platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser
- (Kap. 4. Fritidshemmet, s.26)

 Idrotter och andra fysiska pedagogiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider 
och i olika väder
- (Kap 4. Fritidshemmet, s.26)

 Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag
- (Kap. 4. Fritidshemmet, s.26)

Fotokollage
 Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur 

gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt
- (Kap. 4. Fritidshemmet, s.26)

 Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och 
dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
- (Kap. 2.2 Kunskaper, s.14)

 Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
- (Kap. 4. Fritidshemmet, s.25)

Läroplansmål som gäller alla pedagogiska aktiviteter
 Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till 

sin egen förmåga
- (Kap. 2.2 Kunskaper, s.13)

 Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande 
och lärande
- (Kap. 2.2 Kunskaper, s.14)
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Bilaga B, missiv.

Hej!
Jag heter Melina Nilsson och studerar till grundlärare mot fritidshem och bild på 
***universitetet i ***. Nu läser jag min sjätte och sista termin och därför har det blivit tid för 
mig att skriva mitt slutarbete i form av ett självständigt arbete.

Mitt arbete kommer jag att genomföra under vecka 10, vecka 11 och vecka 12 och arbetet 
kommer att genomföras praktiskt i form av olika aktiviteter som jag genomför tillsammans 
med eleverna på fritidshemmet. Syftet med aktiviteterna som jag och eleverna genomför är att 
dessa ska visa lärarna deras möjligheter att arbeta med digitala verktyg på fritidshemmet och 
aktiviteterna kommer att beröra exempelvis fritidsgympan som erbjuds under dessa veckor. 
Under studien kommer jag att använda mig utav dokumentation i form utav ljudupptagning, 
fotografering, informella samtal och eventuellt videofilmning. Fokus på dokumentationen 
kommer att ligga på aktiviteten och därmed inte på ert barn.

Jag skriver detta brevet för att informera er dels om min studie som jag kommer att genomföra 
och dels för att informera er om era rättigheter i min studie. Eftersom att jag kommer att 
genomföra min studie på den fritidsavdelning du/ni har ert barn så kommer denna att beröras 
utav min studie. Om du/ni inte godkänner att barnet medverkar i min studie så måste detta 
meddelas till mig personligen eller via mail och du/ni eller barnet har rätt att när som helst 
välja att avbryta deltagandet. Vid godkännande av barnets medverkan anser jag att det är 
viktigt för er som vårdnadshavare att veta om att all information som jag erhåller under studien
endast får användas till min forskning och som material för andra forskare och det att all 
information som jag erhåller kommer att behandlas med sekretess som inte gör det möjligt att 
urskilja någon person eller plats som berör min studie.

Om jag inte erhåller ett mail som säger att du/ni inte godkänner att ert barn deltar i min studie 
så kommer jag att utgå från att barnet i fråga får delta. Ni får gärna även kontakta mig om ni 
har frågor eller funderingar på följande mailadress:
m***t@student.lnu.se

Med vänliga hälsningar, Melina.

mailto:mn223at@student.lnu.se

