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ABSTRAKT 
 
Den här studien grundar sig i ett utvecklingsarbete vars syfte är att utveckla lärares 
användande av digitala verktyg som ett pedagogiskt redskap på fritidshemmet. Arbetet 
har tagit avstamp i aktionsforskning och skedde genom en fyra veckor lång aktion på en 
fritidshemsavdelning där fyra lärare jobbade med elever från förskoleklass och årskurs 1. 
Aktionen byggde på fem stycken aktiviteter som jag initierade där lärarna och eleverna på 
avdelningen fick pröva att arbeta med digitala verktyg introducerade som pedagogiska 
redskap. I den avslutande aktionen fick lärarna själva hålla i en aktivitet där digitala 
verktyg fungerade som ett pedagogiskt redskap. Aktionernas funktion var också att på sikt 
bygga en grund för fortsatt och ökat användande av digitala verktyg på fritidshemmet och 
svara på frågeställningen om hur lärares förhållningssätt påverkas av ett utvecklingsarbete 
där digitala verktyg introduceras som ett pedagogiskt redskap. Detta undersöktes genom 
kvalitativa intervjuer innan och efter aktionen med de lärares som deltog i aktionen på 
fritidshemmet. Intervjuerna i denna studie har fungerat som mätinstrumentet och 
resultaten visar på att utvecklingsarbetet har byggt en grund för fortsatt arbete med digitala 
verktyg i verksamheten och inspirerat lärarna med nya tips på tillvägagångssätt i 
användandets av digitala verktyg. I intervjuerna framkommer det också att lärares 
förhållningssätt på olika sätt har påverkats positivt av utvecklingsarbetet aktion i 
verksamheten. 
 
Nyckelord: Digitala verktyg, Pedagogiskt redskap, Fritidshem 
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1 INTRODUKTION 
 
I dagsläget utvecklas vårt samhälle i rasande fart, inte minst inom digitaliseringen. 
Många analoga funktioner i vårt samhälle ska nu ersättas med digitala, detta gör att vi 
möts av nya typer av utmaningar i vardagen än vad vi har gjort tidigare, nämligen 
digitala utmaningar. Digitala medier och verktyg är idag en stor del av våra liv, stora 
som små. I takt med den nya utvecklingen kommer också nya krav på den digitala 
kompetensen. Samtidigt som denna våg av nya digitala verktyg, medier och kunskaper 
väller över samhället har skolans läroplan reviderats 2017 med ett tillägg angående 
just digital kompetens.  
 

”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen 
påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att 
utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att 
utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att 
kunna se möjligheter och förstå̊ risker samt kunna värdera information. 
Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital 
kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. ”  
(Lgr 11, sida 9) 

 
Detta tillägg gör att lärare nu blir skyldiga till att använda sig av någon form av digitala 
verktyg i verksamheten. I oktober 2017 beslutade regeringen dessutom om en ny 
nationell strategi för digitalt lärande i hela utbildningsväsendet, från förskola till 
vuxenutbildning. Den nationella strategins övergripande mål är att ge elever 
förutsättningar till att utveckla sin digitala kompetens. 
 

“Det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens 
möjligheter på̊ bästa sätt för att uppnå̊ en hög digital kompetens hos barn och 
elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten”. (Dir 
U2017/04119/S) 

 
Det nya tillägget i läroplanen och påtryckningar på regeringsnivå tycks dock ställa till 
det för många pedagoger då bland annat bristande digital kompetens, låg tillgång till 
digitala verktyg och undermålig IT-support gör det svårt att uppfylla dessa krav. 
Tidigare studier stärker även detta då resultaten visar på att bristande kompetens 
påverkar lusten och förmågan att använda IT (informationsteknik) i undervisningen 
(E-Learning Nordic 2006; Hylén, 2013; Håkansson Lindqvist, 2015) När det kommer 
till okunskap pekar även studier på att det många gånger brister i hur digitala verktyg 
ska användas för att bidra till lärande i undervisningen. Lärare vittnar om att de 
behöver mer kompetens i hur de kan jobba med digitala verktyg på ett mer genomtänkt 
vis i verksamheten (Blomberg, 2016). Det var just det som också efterfrågades på de 
fritidshem där detta utvecklingsarbete har tagit plats. Detta uppdagades då jag under 
en tids praktik på fritidshemmet lagt märke till ett ganska lågt och sporadiskt 
användande av de digitala verktygen på avdelningen. I samtal med personalen 
framkom det att det fanns för lite kunskap inom användandet av digitala verktyg men 
en vilja att arbeta med det mer. Det var då frågor kring vilka orsaker det berodde på 
och hur det skulle kunna utvecklas och bli en del av fritidshemmets undervisning 
väcktes.  
 
Med detta som bakgrund syftar detta utvecklingsarbete därför till att utveckla lärares 
användande av digitala verktyg som ett pedagogiskt redskap på fritidshemmet och att 
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på sikt öka användandet av digitala verktyg som ett moment i verksamheten. Detta 
genom en aktion där lärare fick delta och inspireras av aktiviteter med digitala verktyg 
som ett pedagogiskt redskap kopplat till mål i läroplanen. I denna text avser jag att 
digitala verktyg blir ett pedagogiskt redskap när det används som ett medel för att nå 
lärande och kopplas till mål och centrala innehåll i läroplanen. Eftersom 
forskningsresultat pekar på att det ofta brister kompetensmässigt i hur lärare ska 
använda digital teknik i undervisningen så fokuseras därför detta arbete på innehållet 
snarare än på själva användandet av den digitala tekniken (Sveriges riksdag, 2016). 
Enligt tidigare studier verkar det också finnas en koppling mellan lärares kompetens 
och deras lust till att använda digitala verktyg i verksamheten, detta i sin tur verkar 
påverka graden av användande i verksamheten (E-Learning Nordic, 2006). Detta valde 
jag också att undersöka genom intervjuer med lärare på den berörda avdelningen innan 
och efter aktionen tog plats för att se om lärares förhållningssätt påverkas när digitala 
verktyg introduceras som ett pedagogiskt redskap. 
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2 BAKGRUND 
 
I detta kapitel presenteras den nulägesanlys som genomfördes innan aktionen tog vid. 
Då detta utvecklingsarbete är inspirerat av aktionsforskning och genomfört med stöd 
av en teoretisk modell som kommer redogöras under avsnittet metod bör det belysas 
att nulägesanalysen ingår i den planerande fasen i detta arbete. Vidare redogör jag för 
min pedagogiska grundsyn samt tidigare forskning kring användandet av digitala 
verktyg, lärares förhållningssätt till dessa och den digitala kompetensen i skolans 
verksamhet.  

2.1 Nulägesanalys 
 
I nulägesanalysen presenteras en beskrivning av skolan och fritidshemmet där 
projektet tog plats, hur nulägesanalysen har gått till, det som har visat sig på 
avdelningen samt utvecklingsområdet i relation till verksamhetens önskade 
utveckling.  
 
Skolan där fritidshemmet är beläget är en medelstor skola på landsbygden i sydöstra 
Sverige med elever från förskoleklass till årskurs nio. På fritidshemmet där aktionen 
tog plats gick cirka 30 elever inskrivna från förskoleklass till årskurs 1 och på 
avdelningen jobbade fyra lärare varav tre lärare mot fritidshem. 
 
Nulägesanalysen genomfördes genom observationer och samtal med personal och 
elever på avdelningen där aktionen skulle ske. Eftersom jag hade haft min praktikplats 
på avdelningen före detta arbete startade har jag under min praktik kunnat observera 
lärare och barn i verksamheten under en längre tid.  Det var under denna tid jag 
uppmärksammade det låga användandet av digitala verktyg på avdelningen. I 
nulägesanalysen ställde jag därför frågor till lärare och elever om bland annat hur och 
om de brukar använda digitala verktyg på avdelningen. Genom observationerna och 
samtalen med personalen och eleverna på avdelningen trädde en tydligare bild av 
verksamheten fram med fokus på hur de jobbade och använde sig av digitala verktyg 
i verksamheten.  
 
I observationerna uppmärksammade jag att personalen sällan erbjöd aktiviteter med 
digitala verktyg åt eleverna. Jag la också märke till att det sällan planerades aktiviteter 
där digitala verktyg användes som medel för undervisningen. Det som användes var 
två stationära datorer som användes till att hitta och kopiera målarbilder en gång i 
veckan. Jag kunde också observera att avdelningens Ipads användes sällan direkt av 
eleverna, vilket var något som lärarna också bekräftade i samtal. I samtalen med 
lärarna framgick det även att det sällan var på elevernas initiativ digitala verktyg 
användes, om de användes av barnen var det på lärarnas initiativ. Ibland använde 
lärarna de digitala verktygen till frågespelet Kahoot men främst användes 
avdelningens Ipads av personalen till dokumentation i form av fotografier och 
uppdateringar till den slutna Facebook-gruppen avdelningen hade. På avdelningen 
fanns en bärbar datorn som användes för att projektera barnkanalen eller andra filmer. 
Lärarna berättade att de var medvetna om att det sällan använde digitala verktyg i 
verksamheten, trots det nya tillägget i läroplanen angående digital kompetens.   
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När jag samtalade med eleverna framkom det att det digitala användandet hemma 
varierade kraftigt mellan eleverna, vissa använde det flitigt hemma, vissa inte alls. Det 
som främst användes var tv-spel och Ipad med spel som ofta var kopplade till deras 
fritidsintressen till exempel cross-spel och fotbollsspel. När det kommer till 
personalens användning utanför verksamheten använde de sig främst av smartphones 
där sociala medier toppade användandet hos alla. När det gäller personalen ansåg de 
flesta att de hade grundläggande kunskaper om digitala verktyg och dess funktioner 
och användningsområden för eget bruk men mindre eller liten kunskap när det kommer 
till att använda det som ett pedagogiskt redskap. I samtalen med lärarna framkom det 
även en önskan om tips och tillvägagångssätt på hur det går att jobba med digitala 
verktyg i fritidshemmet.  
 
När jag utförde nulägesanalysen på fritidshemmets där aktionen skulle ta plats fanns 
det fyra Ipads, en bärbar dator och två stationära datorer tillgängliga på avdelningen. 
Alla lärare på avdelningen ansåg att detta var för lite utrustning i relation till 
barngruppens storlek för att kunna genomföra aktiviteter med hjälp av dem. Vidare i 
samtalen kring den digitala utrustningen framkom det att flera av de digitala verktygen 
som fanns på avdelningen hade tekniska problem. Problem som inte lärarna själva 
kunde lösa på grund av kunskapsbrist och att det inte fanns någon tid att prioritera att 
lösa problemen med verktygen. 
 
Sammanfattningsvis gick det att skönja tre olika problemområden som påverkade 
användandet av digitala verktyg. Det första var att det verkade som att det fanns en 
bristande kunskap om hur det går att arbeta med digitala verktyg som ett pedagogiskt 
redskap hos personalen, det andra var de tekniska problemen med verktygen som ingen 
har tid eller kunde hantera och det sista området var bristen på just digitala verktyg i 
verksamheten. I detta projekt valde jag dock att fokusera på det förstnämnda, den 
bristande kunskapen om hur det går att jobba med digitala verktyg som ett pedagogiskt 
redskap och önskan om nya tillvägagångssätt att arbeta med digitala verktyg.  
 
Eftersom det fanns en uttalad önskan från lärarna om tips och nya tillvägagångssätt på 
hur de kan använda digitala verktyg så faller syftet med detta projekt och lärarnas 
efterfrågan samman här. Genom att låta lärarna testa och inspireras av aktiviteter där 
jag introducerar digitala verktyg som ett pedagogiskt redskap ska detta 
förhoppningsvis bygga en grund i verksamheten, som på sikt ska öka användandet av 
digitala verktyg som ett pedagogiskt redskap. Detta projekt blir viktigt dels för 
avdelningen men också när det sätts i relation till det nya tillägget i läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Tillägget behandlar digital 
kompetens i skolans verksamhet och det står bland annat att skolan ska ge eleverna 
förutsättningar till digital kompetensutveckling. Detta gör att alla pedagoger blir 
skyldiga att använda sig av någon form av digital teknik i verksamheten.  

2.2  Tidigare forskning  
För att förstå detta arbete och de digitala verktygens roll i detta utvecklingsarbete 
inleds detta avsnitt med en redogörelse för min pedagogiska grundsyn. Vidare belyses 
forskningsresultat från forskningsstudier kring de digitala verktygen som ett 
pedagogiskt redskap i skolans verksamhet, lärares förhållningssätt till digitala verktyg 
och lärares digitala kompetenser då det finns kopplingar mellan lärares förhållningssätt 
till digitala verktyg och deras digitala kompetenser.  
 



5 
 

 

2.2.1 Pedagogisk grundsyn 
För att enklare förstå den digitala verktygens roll som ett pedagogiskt redskap i detta 
arbete och i den tolkningen av resultaten längre fram i texten redovisar jag därför här 
kort min pedagogiska grundsyn. Min pedagogiska grundsyn tar avstamp i det 
sociokulturella perspektivet på lärande. Lev S Vygotskij var en av de stora 
förespråkarna inom detta perspektiv på lärande och han menade att människan lär sig 
i sociala situationer och framför allt i samspel med andra. Inom det sociokulturella 
perspektivet anser man även att människor ständigt är i utveckling och på väg mot att 
anamma nya kunskaper (Vygotskij, 2001). Ett viktigt begrepp inom denna lärandeteori 
är, och som också blir väsentligt för detta arbete, mediering. Mediering används inom 
det sociokulturella perspektivet och syftar på att människan använder sig av verktyg 
och redskap för att förstå och handla i sin omvärld. Mediering kan ske genom verktyg 
som en penna eller sitt språk men också genom redskap som digitala verktyg. I denna 
text kopplar jag samman mediering till digitala verktyg och begreppet pedagogiskt 
redskap då jag anser att ett pedagogiskt redskaps funktion också är ett hjälpmedel för 
att förstå och anamma nya kunskaper i sin omvärld. Ett annat centralt begrepp inom 
perspektivet är den proximala utvecklingszonen. Detta begrepp definierar när en 
människa har lärt sig något och behärskar det, då är hon också inom räckhåll för att 
lära sig ytterligare något nytt. Genom den nya kunskapen som hon har anammat kan 
hon alltså nå ytterligare kunskaper. I den proximala utvecklingszon krävs det också att 
en guidande person som är mer kompetent på området vägleder personen för att denne 
sedan ska kunna behärska kunskapen på egen hand (Vygotskij, 2001). Under 
aktionerna med lärarna blev detta väsentligt då fungerade som en guidande person till 
lärarna när de skulle lära sig och utveckla sitt användande av verktygen ytterligare för 
att vid den avslutande aktionen ta över själva.  Begreppet digitala verktyg kan också 
behöva förtydligas för att lättare förstå detta arbete. Skolverket (2017) definierar 
begreppet som fysiska enheter, till exempel en smart telefon, en Ipad eller en dator. 
Denna definition stämmer överens med min egen tolkning av begreppet och det är 
utifrån denna definition begreppet har använts i detta arbete. 

2.2.2 Digitala verktyg som pedagogiskt redskap 
I en den sammanfattande rapport Digitalisering i skolan: dess påverkan på kvalitet, 
likvärdighet och resultat i utbildningen från Sveriges riksdag (2016) har 
forskningsresultat från flera olika studier kring digitalisering i skolan sammanfattats. 
I de samlade forskningsresultaten framkommer det att det inte generellt går att säga att 
digitala verktyg påverkar undervisningen endast positivt eller negativt, men det går att 
säga att det har gett effekt på elevers resultat. Dock är forskningen där effekten på 
elevernas resultat påvisats relativt tunn med endast ett fåtal resultat som har gått att 
isolera från andra faktorer som påverkar undervisningens resultat. Resultat från den 
samlade studien visar trots detta att kvaliteten på elevernas lärande och undervisningen 
påverkas av digitala verktyg. Kvaliteten av undervisningen påverkas om pedagogen 
har en genomtänkt pedagogisk tanke med verktyget eller inte. Om undervisningen ska 
påverkas positivt av användandet av digitala verktyg i undervisningen krävs en tydlig 
tanke om hur det digitala verktyget ska användas för att lyfta ämnets innehåll. För att 
detta ska ske krävs det att läraren intar en ny roll i sin undervisning. Studier visar att 
lärares fokus förflyttas från planering av undervisning till planering för lärande och 
handledning till eleverna, när digitala verktyg ska introduceras i undervisningen. Detta 
bidrar till och underlättar för en mer formativ bedömning av eleverna vilket har visat 
sig positivt i undervisningen.  Det är inte de digitala verktygen i sig själva som är den 
bidragande faktorn till detta utan det är först när verktygen används på ett genomtänkt 
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pedagogiskt vis som de positiva resultaten visar sig. Vidare visar resultaten på den 
motsatta effekten om användandet av digitala verktyg sker utan en genomtänkt 
pedagogisk tanke. Översikten pekar dock på att det går att säga att digitala verktyg 
bidrar till nya undervisningsformer som till viss del går att se som motivationsfaktor 
för elever, detta kan i sin tur leda till bättre studieresultat (a.a.). 
 
I en avhandling där tekniskt förstärkt lärande (TEL) har studerats i två svenska skolor, 
en gymnasieskola och en grundskola beskrivs resultaten som positiva på grund av att 
TEL. TEL bidrog till nya former av undervisning som i sin tur också ökar motivationen 
hos eleverna. Trots detta ansåg eleverna i studien att lärarna behövde lyfta 
undervisningen innehållsmässigt när det kom till undervisningen med hjälp av digitala 
verktygen (Håkansson Lindqvist, 2015). Just det innehållsliga är det som avgör om 
arbetet med digitala verktyg blir motiverande i skolarbetet och inte själva användandet 
i sig, i Blombergs (2016) studie. Elever ser även digitala verktyg mer som ett medel i 
undervisningen, än endast en motivationsfaktor som kan vara en vanlig uppfattning 
(a.a.). 
 
I en omfattande studie har svenska myndigheten för skolutveckling, danska 
undervisningsministeriet, Finlands utbildningsstyrelse och norska kunnskapsdepar-
tementet samarbetat för att undersöka effekterna av IT-användande i undervisningen. 
Studien genomfördes i Danmark, Sverige, Norge och Finland, där mer än 8000 
personer deltog i studien. Resultaten som kom fram visade på en positiv inverkan hos 
elevers lärande, men att effekten i hög grad också här var beroende av hur IT 
(informationsteknik) användes i undervisningen. Studien visade även att IT inte 
används fullt ut i skolans undervisning. Trots detta tyder resultaten på att ju mer lärare 
använder IT, desto större är den positiva effekten av det (E-Learning Nordic 2006). 
 
2016 visade en studie att signifikanta förbättringar i elevernas resultat påvisats i tre 
årskurser på en skola i Sollentuna som jobbat systematiskt med IT-användning. I 
studien fann man att klasser där ett spontant IT-användande skett utan en IT-didaktisk 
metod lett till sämre resultat, resultaten i dessa klasser visade sig även vara sämre än 
de som endast höll undervisningen analogt utan digitala verktyg. Detta resultat pekar 
på att undervisningen och elevernas resultat går att påverka till det positiva med hjälp 
av digitala verktyg om det sker med en it-didaktisk metod (A. Genlott & Grönlund, 
2016). 
 
Alltså går det att anta att det viktiga är inte att bara ha digitala verktyg i verksamheten, 
det viktiga är att pedagoger kan använda dem på ett bra didaktiskt sätt. Vidare för att 
det ska ske krävs digital kompetens hos lärarna för att de ska veta hur det ska gå 
tillväga, vilket verkar var en bristvara trots stor efterfrågan.   

2.2.3 Lärares digitala kompetens 
I många fall verkar det vara den bristande kompetensen och okunskapen som i mångt 
och mycket påverkar utfallet av digitalt användande i skolans verksamhet. Närmare 
hälften av alla lärare i grundskolan och gymnasieskolan upplever att de är i stort behov 
av kompetensutveckling inom de IT-relaterade områdena. Den samlade rapporten från 
Sveriges riksdag från 2016 visar även att det behövs mer utbildning för att datorn ska 
kunna användas som ett pedagogiskt verktyg för eleverna. Som tidigare nämnt visar 
forskningsresultaten från rapporten att digitala verktyg möjliggör nya arbetssätt i 
verksamheterna. Dessa nya arbetssätt ställer nya krav på organisationen och dess 
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resurser och kompetenser. I och med de nya arbetssätten behöver ledningen se över 
vilken teknik som behövs, vilka kompetenslyfts som krävs för lärarna och vilka 
resurser som kan behövas. Alltså ställs nya krav på skolans ledning i takt med den 
tekniska utvecklingen. Forskning visar även att om skolledaren är aktiv och tydlig i 
integrerandet av digital teknik så är chanserna större att genomförandet lyckas. Vidare 
pekar forskningen på att om en skolledare ska kunna styra en digital satsning på ett bra 
sätt krävs kompetensutveckling även för ledningen. Trots att nästan alla lärare 
uttrycker att de behöver kompetensutveckling inom området IT så visar det sig att få 
anser att deras nuvarande digitala kompetens är ett hinder eller begränsning i 
undervisningen, bara ungefär en lärare av tio anser att deras kompetens inom IT ofta 
eller alltid begränsar IT-användandet i deras undervisning. (Sveriges riksdag, 2016). 
Håkansson Lindqvist (2015) skriver i sin avhandling om lärares digitala kompetenser. 
Resultaten i avhandlingen pekar på att även om användandet av digitala verktyg visar 
på ökad motivation hos eleverna så visar resultaten också att alla i skolans verksamhet 
behöver kompetensutveckling inom området för att utveckla verksamhetens praktik 
med digitala verktygen, inräknat både ledningen och lärare. Lärare behöver ytterligare 
kompetens om hur de kan använda digitala verktyg på ett mer genomtänkt vis i 
klassrummet samtidigt som eleverna i studien tror att en framgångsfaktor i 
användandet av IT hade varit att lärarna kom fram till ett gemensamt sätt att använda 
de digitala verktygen i undervisningen bland lärarna (a.a.). 
 
Sammanfattningsvis verkar det som att den digitala kompetensen är avgörande för hur 
undervisningen faller ut med digitala verktyg. Som tidigare nämnt är efterfrågan stor 
på kompentensutveckling från lärarna men det verkar också behövas kompetenslyft på 
ledningsnivå. 

2.2.4 Lärares förhållningssätt till digitala verktyg 
Då syftet med detta utvecklingsarbete är att undersöka om lärares förhållningssätt på 
något vis påverkas av att digitala verktyg introduceras som pedagogiska redskap i 
verksamheten, följer här tidigare forskning kring förhållningssätt till digitala verktyg. 
I en rapportserie och en kunskapsöversikt om digitalisering i svenska skolor tas vikten 
av lärares attityder till IT upp. Kunskapsöversikten belyser olika samband mellan 
attityderna och hur det kan påverka verksamheten. Resultaten visar att om en lärare 
får kompetensutveckling inom IT av ledningen blir läraren mer positiv till 
användningen utav det, vilket i sin tur bidrar till en ökad användning av IT i skolan 
som i slutändan kan leda till bättre resultat för eleverna (Hylen, 2013). Ett annat 
samband mellan kompetensutveckling och attityd som Hylén har sett i sina resultat är 
att om en lärare får kompetensutveckling bidrar detta till att läraren blir mer positiv till 
användandet av själva verktyget. Detta i sin tur leder ofta till att läraren i större 
utsträckning själv lär sig mer om just detta verktyget för att sedan använda det digitala 
verktyget på smartare vis i undervisningen som slutligen ger eleverna bättre 
förutsättningar i lärandet.  
 
Lärarens attityd till IT är alltså viktig menar Hylén, kanske direkt avgörande, men att 
den generella inställningen till IT inte ändrat sig särskilt mycket sen 2000-talets början. 
Relationen mellan grad av användande och attityd till digitala verktyg har också 
studerats hos lärare som använder IKT (Informations- och kommunikationsteknik) 
samt lärare som inte använder IKT i relation till deras undervisningsämnen i skolor i 
Indien. Resultatet visar här att lärare som i hög grad använde IKT i undervisningen har 
en positiv inställning till IKT medans de lärare som inte använde IKT i sin 
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undervisning har en mer negativ attityd till IKT. Studien pekar även på att 
inställningen till IKT och datorer påverkas i hög grad hur framgångsrikt användandet 
av IKT vid tidigare tillfällen blivit, om lektioner med IKT varit framgångsrikt bidrar 
detta alltså till en positiv inställning. Vidare visar resultaten på att lärarna i studien 
hade en positiv inställning till IKT överlag (Chhavi, 2014). E-Learning Nordics (2006) 
studie som jag tidigare nämnt visar också resultat som pekar på att bristande digitala 
kompetenser hos lärarna i skolan påverkar deras lust och förmåga att använda IT i 
undervisningen. Lusten att arbeta med digitala verktyg påverkas även av hur tekniken 
fungerar och om den är pålitlig. Liknande resultat visar sig i en studie där det forskats 
om elevers attityd till digitala verktyg i verksamheten. Här pekar också resultaten på 
att elevernas möjlighet att utveckla sin digitala kompetens hänger till stor del på lärares 
förhållningssätt till digital teknik, kunskaper och egen lust och intresse inom området 
(Samuelsson, 2014). 
 
I en avhandling där digitala lärospel och hur de används inom skolutbildningen 
studerats framkommer det också i resultaten att lärares förhållningssätt till införanden 
av nya verktyg och skolans support och organisation är helt avgörande om ett 
införande av digitala spel och verktyg ska ske. Vidare visar resultaten också här att om 
en lärare ska överväga att ta in ett nytt verktyg i verksamheten krävs det att spelen är 
pålitliga. Alltså ska spelen vara enkla, fria från buggar, och ha en enkel och begriplig 
struktur (Berg Marklund, 2015).  
 
I en ny omfattande studie kring digitala skrivtavlors betydelser i grundskolan, utifrån 
ett lärarperspektiv, framkommer det att lärares personliga inställning till digitala 
skrivtavlor har betydelser när det kommer till varför den digitala skrivtavlan används 
(Ahlbäck, 2018). Resultaten pekat på att det handlar dels om ett förhållningssätt att 
vilja förändra sin undervisning med ett visst redskap men också viljan att ändra sin 
undervisning över huvud taget. Vidare visar studien att lärares inställning till sitt eget 
arbete har en betydande effekt för varför lärare använder de digitala skrivtavlorna i 
undervisningen. Det handlar främst om lärarens förmåga att vara förändringsbenägna 
och hur lärarna undervisar som tycks påverka och öka användandet av digitala 
skrivtavlor. Om en sådan inställning finns ses den digitala skrivtavlan som möjlighet 
i relation till vad lärare uppfattar vara god undervisning och leder till ett större 
användande av tavlorna. Resultaten i denna studie visar även på stora skillnader i 
lärares attityder till användandet av digitala skrivtavlor, två grupper går att skönja med 
skilda inställningar, den ena gruppen ser möjligheter medan den andra gruppen ser 
begränsningar med verktyget (Ahlbäck, 2018). 
 
Alltså verkar det som att lärares förhållningssätt, attityd och lust till användandet av 
digitala verktyg många gånger påverkas av lärarens egen kompetens men också 
ledningens kompetens inom den digitala tekniken. Forskningen här visar även på 
relationen mellan högt användande av digitala verktyg och positiv attityd till digitala 
verktyg. Det som också verkar påverka om en lärare vill införa digitala verktyg i sin 
verksamhet också är avhängt på lärarens egen benägenhet till förändring av sin 
undervisning.  

2.2.5 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis vet vi nu enligt tidigare forskning att för att få en god effekt av 
digitala verktyg i undervisningen krävs det att undervisningen är väl planerad och 
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verktygen används som ett medel i undervisningen. Det betyder också att lärarna i så 
fall behöver tänka om i sin didaktik i undervisning och inta en ny roll i klassrummet. 
Vidare tyder detta på att lärare behöver kompetens i hur de ska använda de digitala 
verktygen som ett pedagogiskt redskap i praktiken. Just den digitala kompetensen bli 
också avgörande för hur utfallet av undervisningen med de digitala verktygen blir, då 
det i studier framkommit att förhållningssättet och lusten att använda digitala verktyg 
påverkas i den grad läraren har kompetens i ämnet.  
 
Det som visat sig i nulägeanalysen i verksamheten bekräftar det som förevisats i 
tidigare studier. Lärarna efterfrågar i nulägesanalysen nya tillvägagångssätt på hur de 
kan jobba med digitala verktyg vilket också går att se i de studier som tidigare 
genomförts, det går också att skönja en önskan av kompetenslyft hos lärarna i 
nulägesanalysen, detta framkommer också i nästan alla resultat från tidigare forskning. 
Samtidigt säger läroplanen att alla elever ska ges förutsättningar att utveckla förmåga 
att använda digital teknik och skolans utbildning ska också ge eleverna möjlighet att 
utveckla sin digitala kompetens (Lgr 11). Syftet att utveckla lärares användande av 
digitala verktyg som ett pedagogiskt redskap på fritidshemmet blir därför både tydligt 
och relevant när det sätt i relation till nuläge, tidigare forskning och läroplanens 
målsättning med skolans verksamhet. För att utveckla detta hos lärarna utgår jag från 
min pedagogiska grundsyn som tar avstamp i det sociokulturella perspektivet på 
lärande med fokus på deras proximala utveckling och mediering. 
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3 SYFTE OCH MÅL 
 
Syftet med detta utvecklingsarbete är att utveckla lärares användande av digitala 
verktyg som ett pedagogiskt redskap på fritidshemmet. Genom aktioner där digitala 
verktyg introduceras som pedagogiska redskap syftar arbetet till att inspirera lärarna 
och bygga en grund för fortsatt och ökat användande av digitala verktyg som ett 
pedagogiskt redskap på fritidshemmet.  
 
Arbetet förväntas svara på följande frågeställning: 

• Hur påverkas lärares förhållningssätt av ett utvecklingsarbete där digitala 
verktyg introduceras som ett pedagogiskt redskap? 
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4 METOD 
Studiens metod i sin helhet tar avstamp i aktionsforskning och det är också 
aktionsforskningssprialen som teoretisk modell jag har utgått ifrån och använt mig av 
i metoden i detta arbete. Studien inleddes med kvalitativa intervjuer med de berörda 
lärarna på avdelningen angående deras förhållningssätt till användandet av digitala 
verktyg i verksamheten. Intervjuerna följdes sedan upp av en aktion på fyra veckor i 
verksamheten där lärare och elever tillsammans fick testa på olika aktiviteter med 
digitala verktyg under vägledning av mig. Efter aktionen avslutades utvecklingsarbetet 
med uppföljande intervjuer av de berörda lärarna för att se om något hänt i deras 
förhållningssätt till användandet av digitala verktyg under studiens gång. I detta kapitel 
presenteras och motiveras aktionsforskningen som teoretisk modell för arbetet, 
planering inför och genomförande av aktion samt etiska överväganden.  

4.1 Aktionsforskning 
 
Projektet genomfördes med inspiration från aktionsforskning. Aktionsforskning 
beskrivs oftast som småskaliga forskningsprojekt med många praktiska inslag samt 
med potential för förändring och utveckling. Aktionsforskning syftar till att anta 
“verkliga” problem och frågor på platsen där frågorna uppstått. Denscombe (2009) 
beskriver att aktionsforskningen på senare tid går att beskriva som ett 
forskningsmässigt tillvägagångssätt med fokus på aktivt handlande för förändring som 
grundar sig på forskning. Aktionsforskningen kännetecknas också för sin deltagande 
karaktär, där forskare eller experter och deltagare medverkar som jämlika i 
forskningen. Rönneman (2012) beskriver att aktionsforskning handlar om att förändra 
praktiken och samtidigt utveckla en större förståelse kring verksamheten. I 
aktionsforskning kommer frågeställningarna och utvecklingsområden direkt från 
praktiken som leder till en process i form av en praktisk handling eller förändring i 
verksamheten. Denscombe (2009) instämmer med Rönneman i att aktionsforskning 
hanterar verkliga frågor som uppstår på en plats och som sedan hanteras på den platsen. 
Rönneman menar också att det är viktigt att ta reda på hur det ser ut på praktiken innan 
en förändring görs. I mitt projekt blev nulägesanalysen och de första intervjuerna 
ledande för hur projektet skulle växa fram. Det var i nulägesanalysens observationer 
och samtal med lärare som bristen på kunskap kring användandet av digitala verktyg 
som ett pedagogiskt redskap dök upp och syntes i praktiken och det var även då vi 
gemensamt bestämde att vi skulle försöka förändra det.  
 
Eftersom det fanns en uttalad efterfrågan om tips och tillvägagångssätt på hur det går 
att jobba med digitala verktyg i verksamheten på den skolan där utvecklingsarbetet tog 
plats föll det sig därför naturligt att välja just den skolan och just detta område för 
utvecklingsarbete. När området för utveckling stod klart inspirerades jag av 
aktionsforskning i detta projekt. Detta eftersom problemområdet grundade sig i 
praktiken och det fanns en uttalad lust till förändring hos de berörda lärarna inom 
användandet av digitala verktyg.  
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Aktionsforskning kan ses som en spiral eller en cyklisk process av prövande och nya 
insikter som leder till nytt prövande (Denscombe, 2009). I detta arbete har jag 
inspirerats av McNiffs (2002) aktionsforskningsspiral som utgörs av fyra steg, 
planera, agera, observera, reflektera samt nya frågor. Forskaren planerar för att agera 
och genomföra en eller flera aktioner för att sedan observera och reflektera över de 
resultat som kommit ur agerandet. I processen väcks ofta nya frågor upp som leder till 
nya ageranden inom forskningsprocessen.  

 
I detta arbete har jag gjort en ny egen tolkning av McNiffs aktionsforskningsspiral som 
blir tydligare för hur processen i detta arbete har gått till (se figur 2). Under arbetets 
gång har aktionsforskningsspiralen fungerat som en övergripande modell där jag 
utefter nulägesanalys och intervjuer planerat aktiviteter för verksamheten, utfört 
aktiviteten, samtalat och reflekterat tillsammans med lärare i verksamheten för att ta 
oss vidare. Nedan redovisar jag i korthet hur jag har använt mig av spiralens modell 
och faser. 

 
Planera:  
I denna fas genomförde jag nulägesanalysen och sökande av relevant forskning för att 
ringa in problem och utvecklingsområde. I denna fas skedde också de första 
intervjuerna med lärarna på avdelningen som hade som syfte att synliggöra lärarnas 
förhållningssätt och tankar kring användandet av digitala verktyg. Här ställdes också 
frågor kring vad de ville testa på och lära sig inom området, dessa svar la till viss del 
grunden för vad som skulle ske i genomförandet. 
 

Figur 1. Aktionsforskningsspiralen (McNiff, 2002, s.57). 

• Planera och 
förbereda inför 
aktioner

• Intervjuer
• Nulägesanalys

Planera
• Genomföra  och 

observera aktioner

Genomföra

• Intervjuer
• Reflektera och 

analysera resultat 
från aktioner och 
intervjuer

Reflektera
• Diskutera nya 

frågor som väckts 
under processen

Nya frågor

Nya frågor

Figur 2. Bilden visar min design av modellen. 
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Genomföra: 
I denna fasen genomfördes aktiviteterna med digitala verktyg som ett pedagogiskt 
redskap med lärare och elever i verksamheten. Under aktiviteternas gång samtalade 
jag med lärarna och till viss del observerade dem under aktiviteterna för att sedan ta 
med mig detta till reflektionsdelen och resultaten. 
 
Reflektera:  
I den reflekterande delen skedde de uppföljande och till viss del utvärderande 
intervjuerna med lärarna av aktionen, samt analys av dessa vilket utgör resultaten av 
denna studien. I denna fas skedde också reflektion av de observationer och samtal som 
skedde under genomförandet av aktionen. 
 
Nya frågor:  
Nya frågor och idéer som uppstod under arbetets gång dels från min sida men 
framförallt från lärarnas sida har beaktats. Under arbetets gång har lärare fått delta och 
påverka hur och vad för aktiviteter som genomförts i verksamheten i den mån de 
kunnat. Dock kom det under intervjuerna och i nulägesanalysen fram att lärarna hade 
en önskan om nya tips på tillvägagångssätt, snarare än en önskan att få testa på en viss 
specifik aktivitet. Detta av det skälet att de inte kunde eller visste så mycket om 
området i fråga innan och ville därför se vad det gick att göra. Nya frågor som 
uppenbarade sig under arbetets gång diskuteras i diskussionen och i avsnittet 
didaktiska implikationer.  
 
På schemat nedan redovisas när de olika aktiviteterna tog rum och när intervjuerna 
innan och efter skedde. 
 
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
v. 9     Intervju med 

alla tre lärare 
v. 10  Aktivitet 1  Aktivitet 2  
v. 11    Aktivitet 3  
v. 12  Aktivitet 4  Aktivitet 4  
v. 14    Aktivitet 5  
v. 17  Intervju med 

Ylva (lärare 
Intervju med 
Emma (lärare) 

Intervju med 
Anna (lärare) 

 

 
 
 

4.1.1 Planering och förberedelser 
Den första fasen i aktionsforskningsspiralen var planeringsfasen. Denna fasen inleddes 
med nulägesanalysen av verksamheten, sedan förbereddes och skickades missivbrev 
till rektor, informationsbrev ut till vårdnadshavare och lärare samt 
samtyckesblanketter till lärare inför intervjuerna (Se bilaga 1, 2 och 3). Jag planerade 
och förberedde även en intervjuguide för de kvalitativa intervjuerna med lärarna. (Se 
bilaga 4). Intervjuguiden testade jag innan på mina föräldrar för att se hur de förstod 
frågorna och därefter ändrade jag formuleringarna lite för att det skulle bli enklare att 
förstå.  
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Eftersom jag skulle använda mig av avdelningens Ipads i aktionerna behövde jag inför 
aktionen i verksamheten gå igenom den berörda avdelningens Ipads för att se till att 
de fungerade som de skulle. Det visade sig här att hälften av verktygen inte fungerade 
att ladda ner applikationer på eller ens hade ett Apple-ID kopplat till sig. Dessutom 
var en Ipad låst till ett bortglömt konto vilket gjorde det svårare att låsa upp och komma 
åt alla funktioner, då fick jag kontakta skolans administration så de kunde lösa 
problemet. När jag hade ordnat så att alla Ipads hade ett fungerande Apple-ID och 
funktionen att ladda hem applikationer, laddade jag ner applikationerna QR-Reader 
och Stop motion studio på alla Ipads och såg till att alla fungerade som de skulle inför 
aktionen. Bland bifogade filer återfinns alla pedagogiska planeringar för aktiviteterna.  
I planeringsfasen skedde också de första intervjuerna med lärarna på avdelningen. I 
kommande avsnitt presenteras mer ingående intervjuernas syfte och hur jag gick 
tillväga. 
 

4.1.2 Intervju 
I planeringsfasen skedde också de första intervjuerna. Intervjuerna i detta arbete har 
haft som övergripande syfte att fungera som ett mätinstrument för denna studie för att 
svara på arbetes frågeställning hur lärares förhållningssätt påverkas av ett 
utvecklingsarbete där digitala verktyg introduceras som ett pedagogiskt redskap. De 
svar som framkom från intervjuerna utgör också de resultat som presenteras senare i 
texten. 
 
Intervjuerna som gjordes innan aktionen och efter aktionen skedde individuellt med 
lärarna och var av karaktären kvalitativa forskningsintervjuer. Kvale (2014) beskriver 
att forskningsintervjuer har som mål att producera kunskap. Intervjun har en struktur 
och ett syfte och är en vanlig forskningsmetod inom pedagogik. Kvale skriver att den 
kvalitativa intervjun ibland kallas för den ostrukturerade intervjun eftersom det sällan 
förekommer några strukturerade procedurer i utförandet och det många gånger blir ett 
metodbeslutande på platsen där intervjun tar vid. Som intervjuare bör man lägga upp 
intervjun så att den uppmuntrar respondenten till att ge synpunkter på sin värld och sitt 
liv. Intervjuerna i denna aktionsstudie tar till viss del också sin utgångspunkt i ett 
fenomenologiskt perspektiv. Denscombe (2009) beskriver att den fenomenologiska 
infallsvinkeln ofta används vid forskning där forskaren vill ta reda på uppfattningar, 
åsikter och attityder. För att ta få reda på uppfattningar, åsikter och attityder används 
ofta intervju som metod inom perspektivet. Intervju är ett bra verktyg för att ta reda på 
just mänskliga upplevelser, eftersom det genom intervju går att ställa frågor och 
följdfrågor direkt till personen vilket ofta ger en mer nyanserad bild än till exempel en 
enkätundersökning med fasta svarsalternativ. 
 
Fördelen med intervju är att du kan få en tydligare syn på hur en människa tänker kring 
något. Nackdelen med intervju är att det inte helt går att garantera att respondenterna 
säger exakt vad de tänker eller känner (Denscombe, 2009). Det kan bero och påverkas 
av olika saker, i mina intervjuer kan bland annat min roll i detta arbete och de intressen 
jag tar med mig till intervjutillfället påverkat lärarnas svar. Det hade säkert gått att 
undersöka detta med en enkät också men då riskerar det att försvinna en viss nyans i 
svaren och möjligheten till följdfrågor faller bort, dock kanske svaren blir mer i linje 
med vad de faktiskt tänker eftersom min påverkan kanske hade varit mindre i en enkät.  
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4.1.3 Genomförande av intervjuer 
 
Intervjuerna före aktionerna innehöll frågor om lärarnas förhållningssätt till 
användandet av digitala verktyg då tidigare studier pekar på att lärares inställning 
påverkar lusten och i sin tur graden av digitalt användande i verksamheten (Ahlbäck, 
2018; Hylen, 2013). Vidare ställdes också frågor kring lärarnas digitala kompetenser 
då tidigare forskning även här visar på samband mellan digital kompetens och 
användande av digitala verktyg i verksamheten (Sveriges riksdag, 2016). Även frågor 
kring vad lärarna ville lära sig mer av inom användandet av digitala verktyg som ett 
pedagogiskt redskap ställdes, dessa svar la till viss del grund för innehållet i aktionen.  
 
Valet av intervjupersoner föll sig naturligt då jag ville intervjua de personer som senare 
skulle delta på aktionen, alltså lärarna på den berörda avdelningen. Detta eftersom jag 
ville undersöka vilka förhållningssätt som fanns angående användandet av digitala 
verktyg på avdelningen, dessutom ville jag ta reda på vad lärarna var intresserade av 
att lära sig mer av inom användandet av digitala verktyg i deras verksamhet. Eftersom 
aktionsforskningen utgår från praktikens behov och efterfrågan på förändring kändes 
det därför intressant att se vad de på avdelningen hade för tankar angående området 
innan och efter aktionen. På avdelningen arbetar fyra lärare varav tre blev intervjuade 
innan och efter aktionen. På grund av dåligt väder som påverkade framkomst i trafiken 
fick den sista intervjun med den fjärde läraren ställas in och hann inte genomföras 
innan aktionen startade, därav blev det tre lärare som intervjuades. Denna typ av urval 
av personer går i stil med det explorativa urvalet. Denscombe (2009) beskriver att det 
explorativa urvalet ofta används i småskaliga undersökningar och ofta i anslutning till 
kvalitativa undersökningar. Det explorativa urvalets mål är att i huvudsak bidra med 
information och insikter snarare än att få ett tvärsnitt av vad populationen anser eller 
tycker.  
 
Mina intervjuer var av typen semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju 
kännetecknas för sina förbestämda frågor med viss flexibilitet i ordningsföljd och 
möjlighet hos respondenten att utveckla sina tankar och tala utförligt om ämnet som 
efterfrågas (Denscombe, 2009). Jag använde mig av en intervjuguide med förbestämda 
frågor och med rum för följdfrågor (se bilaga 4). Frågorna jag valde i intervjun var 
utformade efter syftet att försöka fånga lärarnas tankar och förhållningssätt till 
användandet av digitala verktyg. Under intervjuerna valde jag att spela in ljudet av 
intervjuerna på min mobil för att senare transkribera materialet från 
ljudupptagningarna. Inspelning av intervjuer ger en permanent och nära på fullständig 
dokumentation av intervjun. Det enda som inte fångas upp i en inspelad intervju är 
kroppsspråk och de minspel som sker under intervjun (Denscombe, 2009). 
 
Intervjuerna innan aktionen tog cirka femton minuter och innehöll nio frågor 
uppdelade i två teman, de inledande frågorna handlade om vanor och användande av 
digitala verktyg och det avslutande temat handlade om lärarnas digitala kompetens. 
Intervjuerna före aktionen tog vid tre dagar innan den första aktionen skedde och 
genomfördes på skolan där den enskilda läraren fick bestämma en plats som kändes 
bra för den att bli intervjuad på. De uppföljande intervjuerna efter aktionen var det 
första som skedde i aktionsforskningsspiralenen reflekteringsfas. Intervjuerna innehöll 
fem frågor som handlade om hur lärarna upplevt aktionen och hade som syfte att 
synliggöra om deras förhållningssätt till användandet av digitala verktyg i skolans 
verksamhet på något vis påverkats efter aktionen (Se bilaga 5). Den avslutande 
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intervjun hade också som avsikt att följa upp hur lärarna tyckte att aktionen hade gått, 
som ett tillfälle för reflektion för vidare utveckling inom området. De uppföljande 
intervjuerna efter aktionen tog cirka fem minuter och skedde på samma sätt som 
intervjuerna innan aktionen där ljudinspelning skedde på mobilen och tog rum på 
skolan där aktionen utfördes. Intervjuerna efter aktionen skedde cirka två veckor efter 
sista aktionen.  

4.1.4 Bearbetning av data 
Efter intervjuerna transkriberade jag dem till textformat. Detta gjorde jag genom att 
lyssna av och skriva ner på dator i textform det som sades under intervjuerna. 
Ljudinspelningar kräver transkribering och under transkriberingen kan det vara 
nödvändigt att anteckna sina tankar som dyker upp. Detta för att underlätta sökningar 
i materialet och vid jämförelser av data (Denscombe, 2009). Vid hantering och 
analysering av min data inspirerades jag av metoden innehållsanalys. Innehållsanalys 
är ett användbart analysredskap vid analyser av texter oberoende av om texten har 
transkriberats från ljud eller bild. Innehållsanalysen fungerar som ett redskap för att 
kvantifiera textens innehåll. I innehållsanalysen bryter forskaren ner texten i mindre 
delar och arbetar fram relevanta kategorier som ofta återkommer i texten, till exempel 
värderingar, idéer eller begrepp.  Efter detta räknas förekomsten av kategorierna och 
sedan ser man över dessa och ser om det går att länka dem samman för att få en 
tydligare bild av vad som framkommer i texten (Denscombe, 2009). När jag 
analyserade de transkriberade intervjuerna skrev jag ut all transkriberad text och gav 
fiktiva namn på alla personer som blev intervjuade. Efter det började jag med att stryka 
under det i texten som ofta förekom som ord, tydliga förhållningssätt eller 
gemensamma åsikter med olika färger. Detta blev ett system för att enklare kunna se 
vad som förekom ofta i texten. Vidare delade jag upp citat i kategorier för att få en 
tydligare bild på vad den stora massan hade för gemensamma åsikter. 

4.1.5 Genomförande av aktion 
Nu lämnar vi planeringsfasen och går vidare till aktionsforskningsspiralens fas 
genomförande. I denna fasen skedde genomförandet av aktioner, samtal med lärare 
och observation av lärare. Som tidigare nämnt inledde jag projektets metod i 
planeringsfasen med att intervjua lärare för att ta reda på vad för attityder och 
förhållningssätt till användandet av digitala verktyg som fanns. Intervjuerna hade 
också som funktion att ta reda på vad lärarna var intresserade av att lära sig mer av 
inom användandet av digitala verktyg i deras verksamhet, då detta skulle lägga 
grunden för vilka aktiviteter jag skulle planera och genomföra i aktionerna. Deras 
önskningar som framkom i intervjuerna kring vad de ville testa på under aktionerna 
var dock inte så många och deras svar på vad de ville få ut av aktionen var i grunden 
bara nya tips på hur de kunde jobba med deras digitala verktyg. 
 
Genomförandet inleddes med fem olika tillfällen där lärarna tillsammans med eleverna 
fick testa att jobba på olika sätt med två olika applikationer som jag hade planerat. 
Aktionen avslutades med en aktivitet där lärarna själva fick planera och genomföra en 
aktivitet med digitala verktyg. Detta för att inspirera lärarna och ge lärarna nya tips på 
hur de kan arbeta med digitala verktyg som ett pedagogiskt redskap. Vid de första fem 
tillfällena fick lärarna och eleverna delta i aktiviteterna på samma nivå, alltså fick 
lärarna delta i aktiviteterna på samma sätt som eleverna för att de skulle få pröva på 
hur det är att jobba med digitala verktyg som ett pedagogiskt redskap. Aktiviteterna 
jag valde att genomföra med lärare och elever beslutades efter vad för slags och hur 
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många verktyg verksamheten hade, på elevernas kunskapsnivå och vad lärarna själva 
har berättat att de var intresserade av att lära sig mer av vid intervjuerna i 
planeringsfasen.  
 
De utvalda aktiviteterna utformades så att de digitala verktygen användes som ett 
pedagogiskt redskap, alltså som ett medel till att nå lärande och med koppling till mål 
i läroplanen. För att förstå de digitala verktygens roll i aktiviteterna hänvisar jag till 
den sociokulturella lärandeteorins begrepp mediering. Mediering syftar på att 
människan i lärande använder sig av verktyg och redskap för att förstå och handla i sin 
omvärld. Mediering kan ske genom verktyg som en penna men också genom redskap 
som digitala verktyg (Vygotskji, 2001). I detta projektet och under aktiviteterna 
använde vi oss främst av avdelningens Ipads, vilket verkar som ett verktyg för att förstå 
omvärlden och för att inhämta nya kunskaper. Det sociokulturella perspektivet och 
den proximala utvecklingszonen blev också central här då min roll, framförallt i den 
sista aktiviteten där lärarna själva planerade aktiviteten, blev att guida lärarna till nya 
kunskaper.  
 
Under projektets gång skrev jag parallellt ett processprotokoll för att dokumentera 
processen och få ut mina tankar och reflektioner i skriftspråk för att underlätta 
reflektionsdelen i arbetet. Rönnerman (2012) beskriver att skrivande i samband med 
aktionsforskning kallas dagboksskrivande och fungerar som ett hjälpmedel för att 
synliggöra sina egna tankar och sitt eget handlande i verksamheten. 
Dagboksskrivandets funktion för min del var att kunna följa upp min egen process och 
utveckling och var en plats för reflektion under projektets gång. Dessutom har en del 
kommentarer från lärare under aktionen också skrivits ner här. Rönnerman (2012) 
skriver också att dagboken kan ses som ett redskap för att få insikt om hur jag själv 
resonerar och är därför ett användbart verktyg vid just reflektionen. Under studiens 
gång har även det dokumenterats med fotografier och i vissa aktiviteter med digitala 
verktyg har också filmer producerats, dessa har sedan blivit en del av den alternativa-
dokumentationen till arbetet. 
 
Nedan presenterar jag aktiviteterna som genomfördes mer ingående med 
tillvägagångssätt och koppling till läroplan. Sammanlagt blev det sex stycken 
aktivitetstillfällen. Aktivitet 4 är uppdelad på två tillfällen, nedan presenteras dessa 
tillfällen var för sig för att det ska bli tydligt att förstå vad som har skett vid vilket 
tillfälle. Vid det sista tillfället fick lärarna själva planera och genomföra en egen 
aktivitet där digitala verktyg används som ett pedagogiskt redskap.  
 
Eftersom vi endast använde oss av två olika applikationer i de aktiviteterna jag hade 
planerat presenterade jag aktiviteterna för lärarna och elever som två olika teman, 
första temat var QR-koder eftersom vi i detta temat använde oss av applikationerna 
QR-creator. Temat QR-koder jobbade vi med vid två efterföljande tillfällen. Efter det 
temat presenterades temat Stop Motion, eftersom vi i detta temat jobbade med 
applikationen Stopmotion studios, detta tema jobbade vi med vid tre tillfällen och 
sedan avslutades aktionen med lärarnas egenplanerade aktivitet med som handlade om 
programmering. Nedan ligger aktiviteterna i den ordningsföljd de genomfördes i samt 
med en kort beskrivning av applikationen som användes vid tillfället. Alla aktiviteters 
pedagogiska planeringar finns som bifogade bilagor (bilaga 6-10). 
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4.1.6 Tema QR-koder 
QR är en förkortning till quick response och är koder eller länkar till hemsidor, 
ljudfiler, filmklipp, bilder eller meddelanden.  Dessa länkar eller koder går dels att 
skapa själv med eget valt innehåll men det går också att skanna andras QR-koder och 
se deras valda innehåll. Jag inledde temat vid samlingen på fritidshemmet där vi 
pratade om QR-koder och vad det var för något. Vi diskuterade även vart eleverna 
kunde hitta koderna ute i samhället och vad som kunde gömma sig i dem. 
 

Aktivitet 1 

 
Den första aktiviteten lärarna och eleverna fick pröva på var en QR-jakt. Denna 
aktivitet kopplas till det centrala innehållet för fritidshem –”Lekar och fysisk aktivitet. 
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag” (Lgr11). Här fick lärare och elever 
delta i en ny lek de inte hade prövat innan, genom användandet av det digitala 
verktyget Ipad fick de i grupp lära sig olika faktakunskaper om djur, då frågorna 
handlade om djur. De fick också träna på att samarbeta samt fick de lära sig hur QR-
koder ser ut och fungerar. 

Inför aktiviteten förberedde jag fritidshemmets Ipads genom att ladda ner 
applikationen QR-creator. Med denna applikation går det dels att scanna andras QR-
koder och dels att skapa egna QR-koder. Första aktiviteten med QR-koder var en QR-
jakt som jag hade förberett. Jag förberedde den som en tipsrunda med tio olika frågor 
om djur. Eleverna och lärarna fick gå i grupper om fyra till fem elever och en lärare 
med en Ipad per grupp samt en svarstalong jag hade förberett åt varje grupp. Istället 
för frågor som står skrivet på papper hängde jag upp QR-koder i skolans korridor där 
jag hade gömt frågorna. När eleverna och lärarna skannade av koden med Ipaden 
länkades de direkt till mitt klipp där jag läste upp frågan högt. I klippen påminde jag 
även om hur de skulle använda sin svartalong och vilken fråga de var på i 
nummerordningen för att de lättare skulle förstå var i talongen de skulle kryssa, sen 
fick de fortsätta till nästa fråga precis som i en vanlig tipspromenad. Det går att utforma 
uppdrag på många olika sätt men jag valde att filma mig själv och läsa upp frågorna 
eftersom inte alla elever på fritidshemmets avdelning kan läsa. För att kunna göra QR-
koder med videoinnehåll startade jag en Youtube kanal där jag la upp de olistade 
videoklippen som innehöll frågorna eleverna skulle få svara på. Olistade videoklipp 
betyder att du inte kommer åt klippet utan länken till klippet. Länken till videoklippet 
kopierar jag sedan och skapar en QR-kod till. QR-koderna skrev jag sedan ut och 
hängde upp i korridoren så eleverna senare fick skanna av de med en Ipad för att ta 
reda på vad det var för fråga de skulle svara på (I bilaga 6 återfinns en pedagogisk 
planering till denna aktivitet). 
 
Aktivitet 2 
 
Den andra aktiviteten som lärare och elever fick prova på var att göra sina egna QR-
koder. Denna aktivitet kopplas till det centrala innehållet för fritidshem –”Digitala 
verktyg och medier för kommunikation” (Lgr11). Här fick lärarna och eleverna lära 
sig att själva skapa sina egna QR-koder till ett eget innehåll. I denna aktivitet fick de 
ytterligare lite större förståelse för hur den digitala funktionen QR fungerar. De fick 
även pröva på hur det går att kommunicera med digitala verktyg med hjälp av en Ipad.   
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I aktivitet nummer 2 under QR-kods temat fick eleverna och lärarna välja en låt de 
gillade på Youtube och skapad en QR-kod till den. Här användes samma applikation 
som tidigare, QR-Creator. Eftersom det fanns fyra Ipads på avdelningen så fick 
eleverna komma fyra i taget till en lugn del av fritidshemmet, där fick de varsin Ipad 
att jobba med och skapa sin egen QR-kod. Dessa skickade jag via mail till en stationär 
dator för att sedan skriva ut dem och bygga en musiklista som sattes upp på 
avdelningen så alla kunde ta del av varandras favoritlåtar (I bilaga 7 återfinns en 
pedagogisk planering till denna aktivitet). 
 

4.1.7 Tema Stop motion 
Stopmotion är en animationsteknik som bygger på enbildstagningar av figurer, 
människor, eller saker och miljöer som sedan flyttas och byter ställning mellan kort-
tagningarna. Applikationen eleverna och lärarna fick pröva heter Stop motion studio.  
 
Aktivitet 3 
 
Den första aktiviteten elever och lärare fick jobba med under temat Stop motion var 
att göra egna stopmotion filmer på iPad. Denna aktivitet grundar sig på de önskemål 
som fanns hos lärarna innan aktionen startade, då de ville testa att jobba med film i 
verksamheten. Denna aktivitet kopplas till det centrala innehållet i fritidshem – 
”Skapande och estetiska uttrycksformer, digitala verktyg för framställning av olika 
estetiska uttryck” (Lgr11). Här fick lärarna och eleverna lära sig hur det går till när 
man skapar en animerad film. I denna aktivitet fick de med hjälp av en Ipad i grupper 
pröva att uttrycka sig genom den estetiska uttrycksformen film. 
 
Eftersom ingen hade jobbat med denna applikation eller animationsteknik tidigare fick 
lärare och elever som första uppdrag att lära känna applikationen. Jag inledde 
aktiviteten med att först visa en kort stopmotion-film från Youtube där de hade jobbat 
med legofigurer. Efteråt frågade jag gruppen om någon visste hur det kom sig att lego-
figurerna gick av sig själva utan att några händer var där och flyttade fram dem. Efter 
det berättade jag om stopmotion som teknik och visade ytterligare ett klipp där ett barn 
förklarar och visar hur applikationen som eleverna och lärarna skulle få jobba i 
fungerade.  Efter introduktionen fick alla som ville deltaga vara med, jag delade in 
eleverna och lärarna i fyra grupper där varje grupp fick en Ipad att jobba med. Innan 
aktiviteten hade jag förberett fyra enkla scener där eleverna kunde spela in sina filmer.  
Scenerna byggde jag upp genom ett stycke tyg som jag tejpade upp på väggen som 
blev en bakgrund, på tyget ställde jag sedan slumpvis ut olika lego-figurer, en tågbana, 
leksaks-dinosaurier och annan rekvisita. Framför scenerna hade jag ställt upp stolar så 
att Ipaden kunde stå stadigt inför animeringen. Efter att alla grupper tagit sig in på 
applikationen fick de börja animera sina filmer på scenerna (I bilaga 8 återfinns en 
pedagogisk planering till denna aktivitet). 
 
Aktivitet 4 
 
Aktivitetstillfälle nummer fyra blev att fortsätta jobba med stopmotion, men denna 
gången fick eleverna och lärarna pröva och lära sig att göra en 2D-film. Denna aktivitet 
är ganska lik aktivitet nummer 3. Dock fick eleverna och lärarna här lära sig att också 
skapa sina egna bakgrunder till sina filmer vilket kopplas till det centrala innehållet i 
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fritidshem – ”Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, 
musik, dans och drama” (Lgr11). 
 
Jag förberedde aktiviteten genom att göra en egen 2D-film där jag hade ett stort blått 
A3 papper som bakgrund där jag limmade på sjögräs som jag klippt ur från grönt 
papper. Sedan ritade jag små fiskar och klippte ut. Detta la jag ut på det blå 
bakgrundspappret på golvet och placerade ut fiskarna. Därefter ställde jag en pall med 
hål i sitsen över bakgrunden och lade Ipaden så kameran såg igenom ett av hålen för 
att sedan börja animeringen. Detta genom att ta kort, flytta figurerna och ta kort igen. 
När filmen var klar lade jag upp den på fritidshemmets Facebook-sida för att visa den 
vid introduktionen. När jag skulle introducera aktiviteten började jag med att se om 
eleverna och lärarna mindes vad vi hade gjort förra gången jag var här. Sedan berättade 
jag att de skulle få fortsätta jobba med samma applikation som sist men att de denna 
gång skulle få göra 2D-filmer där de själva skulle få skapa bakgrunden och figurerna. 
Jag visade min korta film och frågade om någon visste hur jag hade gjort så att fiskarna 
rörde sig, det visste något barn och berättade att “man flyttar, tar kort, flyttar”. Efter 
det delades barnen och lärarna in i tre grupper om tre där de skulle komma överens om 
en bakgrund, till exempel rymden, skogen, stranden, skolan, havet osv. När grupperna 
bestämt sig fick de välja ett passande A3-papper och de fick tillgång till saxar, tusch, 
pennor och lim. Min uppgift blev att cirkulera kring grupperna och ge tips på hur de 
skulle lösa eventuella problem och gav dem tips på tillvägagångssätt. Lärarna fick i 
denna aktiviteten en mer flytande roll än deltagande och gick omkring och observerade 
och lyssnade på barnen när de arbetade. När cirka två timmar hade gått avslutade vi 
för att fortsätta vid nästa tillfälle då de för några grupper blev dags att filma (I bilaga 
9 återfinns en pedagogisk planering till denna aktivitet).  
 
Fortsättning på aktivitet 4.  
 
Eleverna och lärarna fick fortsätta med sina bakgrunder och figurer. Tre grupper blev 
klara med bakgrunden och började filma. Före aktiviteten förberedde jag tre ställen för 
att spela in film. Eftersom filmerna skulle spelas in i ett 2D format och man då enklast 
filmar ovanifrån hade jag byggt upp stativ för Ipaden att vila på med det som fanns att 
tillgå på avdelningen. Bland annat la jag två blompinnar mellan två stolar och lade 
Ipaden på dem sedan la vi elevernas bakgrund på golvet under och zoomade in 
kameran så den passade in på bakgrunden. Under aktiviteten fanns lärare på plats och 
observerade och ställde frågor till mig och eleverna (I bilaga 10 återfinns en fortsatt 
pedagogisk planering till denna aktivitet). 
 
 
Aktivitet 5. Avslutning av aktion 
 
Vid den sista aktiviteten i genomförande-fasen gav jag lärarna chansen att i stöttning 
av mig planera och genomföra en aktivitet i verksamheten där de använde sig av 
digitala verktyg som ett pedagogiskt redskap. Detta var ett förslag jag la fram i den 
planerande fasen för att de skulle ha god tid på sig att hinna planera och förbereda sig. 
Här fick lärarna chans att pröva på allt från planering och förarbete till initiering och 
utförande av aktiviteten för att få syn på alla moment det krävs för att få till en aktivitet 
med digitala verktyg som ett pedagogiskt redskap. 
 
Aktiviteten lärarna valde var programmering och skedde på en lovdag. Lärarna valde 
att låna hem programmet OSMO-Coding från AV-media. OSMO-Coding är dels en 
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applikation du laddar ner till Ipaden och sedan lånar du ett kit med en spegel och 
brickor med kod-kommandon på. Lärarna laddade ner applikationen på en av 
avdelningens Ipads och läste in sig på programmet under förmiddagen och under 
eftermiddagen fick barnen två och två gå in i ett avskilt rum tillsammans med lärarna 
och pröva på programmet. I denna aktivitet fick eleverna träna logiskt tänkande, 
problemlösning och kodning. Min funktion i denna aktivitet var att stötta upp och 
hjälpa lärarna i den mån de ansåg att de behövde hjälp. Jag cirkulerade mellan den 
stora barngruppen som sysslade med annat och rummet där lärarna höll sin aktivitet 
och stöttade upp och guidade dem om de behövde hjälp. Detta går i linje med den 
proximala utvecklingszonen (Vygotskji, 2010) som jag diskuterar i min pedagogiska 
grundsyn.  
 

4.1.8 Etiska överväganden 
Inför själva aktionen i verksamheten formulerade jag ett missivbrev till rektorn för 
verksamheten och frågade om tillstånd samt förklarade närmare vad för 
utvecklingsprojekt som skulle genomföras (Se bilaga 2). Jag skickade också med 
eleverna ett informationsbrev i god tid innan aktionen till vårdnadshavare med närmare 
beskrivning av projektet. Där var jag tydlig med att ingen data skulle samlas in från 
eleverna men att de var varmt välkomna att ställa frågor och funderingar angående 
aktionen till mig (Se bilaga 1). Eftersom jag inte kom att intervjua eller samla in någon 
data från eleverna i fråga så skickade jag inte ut någon samtyckesblankett till elevernas 
vårdnadshavare.  
 
En samtyckesblankett skickades dock ut till de lärare som skulle intervjuas. 
Denscombe (2009) beskriver att ett samtycke till att delta i en forskningsintervju är 
viktigt ur ett forskningsetiskt perspektiv och det är lämpligt att få ett skriftligt 
samtycke. Tillsammans med samtyckesblanketten bifogades även ett informationsbrev 
med information om projektet (Se bilaga 3). I informationsbrevet och 
samtyckesblanketten informerades berörda i enlighet med informationskravet utförligt 
om vad projektet handlade om och skulle gå ut på, i brevet framgick även att det gick 
att avbryta sin medverkan i projektet om man så önskade samt att det var frivilligt att 
delta. Jag skrev också att alla inblandade i projektet, skulle få fingerade namn i och 
med Konfidentialitetskravet, detta nämndes ytterligare en gång innan intervjuerna 
påbörjades med varje lärare. Konfidentialitetskravet beskriver att alla som är 
inblandade i ett forskningsprojekt där känsliga uppgifter om enskilda individer 
hanteras ska eller bör skriva under på förbindelse om tystnadsplikt.  Enligt 
nyttjandekravet får jag inte lämna ut uppgifter om personer som deltagit i projektet 
eller sälja resultat vidare efter projektet, detta framgår även i missivbrevet för att göra 
det tydligt för alla parter (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
I God forskningssed (2011) beskrivs etikprövningslagen och etikprövningsnämnden. 
Etikprövningslagen beskriver vilka typer av forskningsprojekt som ska prövas på 
grund av innehållet i forskningen. Det är etikprövningsnämnden som prövar 
forskningsprojektet om det bland annat innehåller hantering av känsliga 
personuppgifter som till exempel etniskt ursprung eller politiska åsikter och religion. 
Även om ingen etikprövning var nödvändigt i detta arbete är den ändå viktig att vara 
medveten om. Detta går även att koppla till Konfidentialitetskravet som beskriver att 
alla som är inblandade i ett forskningsprojekt där känsliga uppgifter om enskilda 
individer hanteras ska eller bör skriva under på förbindelse om tystnadsplikt. 
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(Vetenskapsrådet, 2002) Trots att denna studie inte hantera just sådana uppgifter 
gjorde jag mitt yttersta för att hantera den data jag samlat in konfidentiellt. Jag gav 
bland annat de intervjuade personer fiktiva namn för att det inte ska går att spåra vem 
som har sagt vad. Ljudet som spelades in har också förvarats på ett privat ställe där 
ingen kommer åt det samt har skola och avdelning i denna studie inte nämnts vid sina 
riktiga namn, detta för att minska risken att avslöja någon av de intervjuades identitet. 
 
Andra etiska överväganden som har dykt upp under projektets gång är att jag anser att 
det viktigaste är att alltid vara lyhörd och lyssna på lärarna och barnen så de inte känner 
någon form av obehag eller tvång under projektets gång, det ska alltid känna att om 
det inte vill fortsätta så är det möjligt att avbryta. Till exempel berättade jag vid 
intervjuerna efter aktionen att det fortfarande var frivilligt att delta och det gick att 
avböja om man önskade det. Alla aktiviteter som skedde i verksamheten var frivilliga 
och detta var jag även tydlig med vid introduktionen av aktiviteterna. Detsamma gäller 
hur jag framställer personer och uttalanden från personer i texten. Under skrivandet av 
texten har jag alltid försökt vara noga med att inte förvränga personerna som deltagit 
i aktionen eller i intervjuerna.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS AV PROCESS 
I detta kapitel redovisas resultat från intervjuer och analys av dessa resultat. Detta 
moment ingår i den sista fasen i aktionsforskningsspiralen, reflektion. För att 
undersöka vilka förhållningssätt till användandet av digitala verktyg som fanns i 
verksamheten genomfördes intervjuer före och efter aktionen där lärare och elever fick 
pröva att jobba med digitala verktyg som ett pedagogiskt redskap. Detta har fungerat 
som mätinstrument och utgör resultaten i denna studie. Nedan redovisas de resultat 
som framkommit och sätts i relation till studiens huvudsyfte. För att det ska bli tydligt 
vad som framkommit från intervjuerna före aktionen, under aktionen och intervjuerna 
efter aktionen presenteras dessa resultat i separata stycken för att sedan jämföras och 
analyseras gemensamt i en sammanfattande analys av resultaten i slutet av detta 
kapitel. I resultaten från intervjuerna har alla lärare som deltagit fått fiktiva namn och 
de är också dessa som syns intill de citat som plockats ut från intervjuerna.  

5.1 Resultat från intervjuer före aktion 
I följande avsnitt presenteras de resultat som framkom från intervjuerna före aktionen 
med de tre lärare på den berörda avdelningen där aktionen tog plats. Resultaten som 
trädde fram från intervjuerna har delats in i teman. Inledningsvis redovisas resultat 
angående lågt användande av digitala verktyg i verksamheten. Därefter följer hur 
lärarna upplevde den digitala kompetensens påverkan i verksamheten och slutligen 
redovisas möjligheterna med digitala verktyg.  
 

5.1.1 Tillgång och krånglande teknik påverkar 
användandet  

Vid intervjutillfället före aktionen framkom att större delen av personalen hade en 
liknande uppfattning kring användandet av digitala verktyg i verksamh-
eten.  Intervjupersonerna blev ombedda att svara på om de tyckte att de använde de 
digitala verktyget lagom mycket i verksamheten. Alla intervjuade stod eniga om att 
digitala verktyg användes alldeles för sällan i verksamheten. Ett exempel är läraren 
Ylva som svarade på min fråga om hon ansåg att de använde digitala verktyg lagom 
mycket i verksamheten: 
 

Jag tycker vi använder det alldeles för lite faktiskt... när det finns så mycket man 
kan använda det till. 

 
Den frågan följdes upp med vilka orsaker de trodde fanns till att det används så sällan 
i verksamheten. Här skiljde sig återigen inte svaren mellan de intervjuade lärarna 
speciellt mycket. Alla intervjuade personer ansåg att det fanns för lite digitala verktyg 
i relation till verksamhetens storlek. Detta gjorde att det inte användes så mycket då 
de tyckte att det kändes svårt att komma på bra aktiviteter som gick att genomföra med 
fyra Ipads och cirka trettio elever. Anna svarade att det berodde på att: 
 

Det finns inte så mycket, det finns inte så många, om man tänker främst på 
Ipads. 
 
För finns det en Ipad på trettio barn så är det svårt att genomföra så mycket. Och 
det krånglet det blir när man ska springa runt på hela skolan och “får jag låna 
dom, får jag låna dom”... och så “nej den måste vara tillbaka då och då. 
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Dessutom ansåg de att många av verktygen hade brister på grund av tekniska problem. 
Även om de hade fyra Ipads på avdelningen kunde ofta vara så att någon inte fungerade 
som den skulle och därför inte gick att användas vilket gjorde att det blev ännu färre 
verktyg. Flera svarade att den nackdel med digitala verktyg i verksamheten var att det 
ofta uppstod tekniska problem med utrustningen som de själva inte kunde lösa på egen 
hand. Det framkom även att de intervjuade ansåg att IT-enheten var undermålig på 
skolan och det sällan fick någon hjälp därifrån vilket gjorde att användandet av de 
digitala verktygen nästintill uteblev för det blev för krångligt att lösa på egen hand. 
Läraren Anna beskriver skolans IT-resurser: 
 

Resurserna för att uppdatera IT tycker jag är jättelåg, och det blir ju följder då. 
 
Alltså ansåg lärarna att det låga användandet av digitala verktyg främst grundade sig 
på att de digitala verktyg som finns i verksamheten inte fungerar som de är avsedda 
att göra, samt att de var för få i antal om de ska kunna användas av hela elevgruppen. 
Av lärarnas svar gick det också att skönja en viss uppgivenhet då det tyckte det blev 
för mycket krångel för att få ihop ett tillfälle där eleverna fick jobba med digitala 
verktyg. En lärare menar att om det krånglar med att ta hem nya applikationer till 
verktygen drar läraren sig helt enkelt från att göra det och användandets i 
verksamheten uteblir.  

5.1.2 Digital kompetens påverkar användandet av digitala 
verktyg 

I resultaten där frågor kring de intervjuades digitala kompetens ställdes, framkom det 
att alla ansåg att de hade en relativt medelmåttig digital kompetens. Frågor om hur 
lärarna skattade sin egen digitala kompetens ställdes men också hur de trodde att 
arbetslagets digitala kompetens påverkade verksamhetens digitala användande. Alla 
lärare skattade sin egen digitala kompetens som medelmåttig eller något över på en 
skala på 1 till 10, där 1 var liten kompetens och 10 mycket god kompetens.  När det 
kom till hur de trodde att arbetslagets kompetens påverkade användandet av digitala 
verktyg trodde de att det i viss mån påverkade användandet i verksamheten. Emma 
svarar på hur hon tror att den gemensamma digitala kompetensen i arbetslaget 
påverkar användandet av digitala verktyg i följande citat: 
 

Det är klart att det påverkar för det är ju ingenting som man känner att wow det 
här måste vi göra med barnen och så kan man det inte, det är ungefär som att jag 
skulle måla akvarellfärger med barnen, det hade ungefär varit lika spännande för 
det kan jag inte heller, då gör ju inte jag det. 

 
Vidare framgår det vid frågan om arbetslagets kompetens påverkar användandet av 
digitala verktyg att om det hade funnits mer kompetens bland personalen hade det nog 
också satsats mer på området. Anna tror att om kompetensen hade varit större i 
arbetslaget hade det i sin tur köpts in mer vilket hade ökat användandet av just digitala 
verktyg. Vidare ansåg lärarna att de hade bra koll på hur de skulle hantera 
administrativa delarna i sitt arbete som till exempel mail men mindre kunskap i hur de 
kunde jobba med det i verksamheten. 

5.1.3 Möjligheterna med digitala verktyg 
När frågan ställdes vad de intervjuade personerna tyckte generellt om digitala verktyg 
var alla positivt inställda till användandet av digitala verktyg i verksamheten. Flera av 
lärarna ansåg att det ställde sig positiva till användandet i verksamheten om det 
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används på rätt sätt, och de ville gärna bli bättre på att använda det i verksamheten. 
Med rätt sätt ansåg lärarna att de digitala verktygen inte var till för tidsfördriv eller 
enbart för underhållning, utan för något kreativt, mer som ett pedagogiskt redskap. 
Flera ansåg att det fanns möjligheter med användandet av digitala verktyg i 
verksamheten i det mesta som sker i undervisningen på fritidshemmet. Emma 
beskriver möjligheterna: 
 

Möjligheterna ju ganska stora... skulle man ju kunna använda i allting man gör 
om man ville, nu tycker kanske inte jag att man ska använda det hela tiden men 
man skulle kunna ha i varje arbetsområde finns det ju alltid någonting man 
skulle kunna använda digitala verktyg för att göra det tydligare eller prova på 
eller så.  

 
I det stora hela gick det att skönja ett positivt förhållningssätt till användandet av 
digitala verktyg. Detta blir tydligt i många av svaren som kommit fram. Bland annat 
att alla ansåg att användandet av digitala verktyg skedde för sällan i verksamheten, 
vilket indikerar på att de ville använda det mer men att olika faktorer gjorde detta svårt 
att uppnå. Alla i intervjuerna pratar väldigt varmt om det lilla digitala användandet 
som trots allt finns. Lärarna ansåg också att det fanns flera fördelar med att använda 
de digitala verktygen. Anna svarar på vad hon ser för hinder och möjligheter med 
digitala verktyg: 
 

Ja men möjligheter kan jag tycka... ja men att det är så stort att man skulle 
använda det mer, så att de lär sig genom att söka, att man kan använda det, “ah 
men jag vill rita en sån”, men sök upp en sån bil då så rita av den, typ något sånt, 
eller fakta… 

 
Alltså verkar alla tycka att det finns möjligheter med digitala verktyg i verksamheten, 
och en vilja att öka användandet av digitala verktyg i verksamheten på rätt sätt. Detta 
skulle kunna tolkas som att lärarna vill använda deras digitala verktyg mer som ett 
pedagogiskt redskap.  

5.2 Resultat från aktionen 
Under denna rubrik grundar sig resultaten från aktionen på samtal och observation av 
lärare som antecknats i mitt processprotokoll. Syftet med aktionen var att utveckla 
lärares användande av digitala verktyg som ett pedagogiskt redskap på fritidshemmet 
och på sikt bygga en grund för fortsatt och ökat användande av digitala verktyg som 
ett pedagogiskt redskap på fritidshemmet. Detta genom att låta lärarna tillsammans 
med eleverna delta i och inspireras av sex stycken tillfällen där aktiviteter med digitala 
verktyg används som ett pedagogiskt redskap på avdelningen. 

5.2.1 Positiv respons från lärarna 
En uttalad reaktion under aktionens gång var att det kände sig positivt överraskade att 
det gick att göra aktiviteter med fyra Ipads där hela barngruppen kunde vara med och 
delta samtidigt. Lärarna berättade innan aktionen i intervjuer att den största orsaken 
till att digitala verktyg inte används i verksamheten var på grund av att det fanns så 
lite utrustning vilket kan varit en bidragande faktor till deras positiva respons.  
 
Trots att lärarens deltagande var lite lågt från och till under vissa aktiviteter på grund 
av olika faktorer som presenteras i metoddiskussionen, försökte lärarna titta in till 
barngruppen som jobbade med de digitala verktygen och ställde frågor om vad vi 
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gjorde och hur vi jobbade och visade sig intresserade. Vid de tillfällen som lärarna 
deltog fullt ut var det väldigt mycket positiv respons, dels på aktiviteterna i sig själva 
men också hur aktiva eleverna var i alla aktiviteterna och den kreativitet som visade 
sig hos dem. Ylva kommenterade under aktiviteten där elever jobbade med 2D filmer:  

 
 Man blir så imponerad av vilken fantasi eleverna har!  

 
Vad som gick att skönja hos både lärarna och eleverna i det stora hela var en positivitet 
och ett intresse för aktionen. Detta syntes under aktionens gång då de kom med förslag 
på hur det gick att utveckla de aktiviteter som de hade fått pröva på samt kom med nya 
förslag på andra sätt att jobba med de applikationer som användes i de aktiviteter jag 
hade planerat. Genom dessa observationer verkade det som att det fanns intresse för 
att fortsätta jobba med området efter aktionens slut.  
 
Inför den avslutande aktionen fick lärarna själva planera och genomföra en aktivitet 
där ett digitalt verktyg användes som ett pedagogiskt redskap med stöd från mig. När 
jag berättade för lärarna att de skulle få genomföra en egen planerad aktivitet blev 
reaktionen något orolig, det gick att skönja en viss osäkerhet hos lärarna trots att jag 
berättade detta i god tid innan tillfället för aktiviteten och att jag berättade för dem att 
jag skulle finnas där som stöd. Den avslutande aktiviteten skedde på en lovdag då 
skolan var stängd och det vara fritidsverksamhet hela dagen. Jag var noga med att 
berättade för lärarna att de hela tiden kunde be om hjälp eller fråga mig om det var 
något. Under aktiviteten kom inga frågor kring hur de skulle gå tillväga och de elever 
som kom tillbaka från aktiviteten verkade väldigt nöjda med det som de hade fått pröva 
på. Efter aktionen frågade jag lärarna hur de tyckte att de hade gått och de svarade att 
de var nöjda med aktiviteten de utfört. De berättade att det tog lite tid att förstå 
programmet men när de förstod hur det fungerade var det ganska enkelt. De berättade 
även att det kände att det var bra att de fick tid innan på sig att förbereda inför 
aktiviteten så de visste hur de skulle instruera barnen. Efter aktionen gick att urskilja 
en viss stolthet hos att lärarna över att genomförandet hade gått så bra och efter 
aktionen diskuterade lärarna kring vad de skulle kunna göra mer inom programmering 
i framtiden. Detta indikerar på att de kommer fortsätta jobba med digitala verktyg efter 
aktionens slut, vilket går att koppla tills studiens långsiktiga syfte.   

5.3 Resultat från intervjuer genomförda efter 
aktionen 

Efter aktionens slut genomfördes nya intervjuer med samma lärare som vid de första 
intervjuerna. Denna intervju utformades till skillnad från intervjun före aktionen som 
ett utvärderingstillfälle dels för att se hur lärarna ansåg att aktionen hade gått men det 
ställdes också frågor om deras förhållningssätt till användandet av digitala verktyg i 
verksamheten på något vis hade påverkats av aktionen. Nedan redovisas resultaten i 
teman som gick att skönja i intervjuerna, inledningsvis redovisas påverkan av 
förhållningssättet efter det följer resultat kring hur aktionen har inspirerat till 
ytterligare användande hos lärarna. 

5.3.1 Positiv påverkan av förhållningssätt 
I intervjuerna efter aktionen ställdes frågan om lärarnas förhållningssätt till 
användandet av digitala verktyg på fritidshemmet på något vis hade påverkats av 
aktiviteterna. Om svaret var ja ställdes också följdfrågan hur de hade påverkats. 
Lärarnas svar skiljde sig något i karaktär men alla svar bottnade i att de hade påverkats 
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positivt av aktiviteterna. Två svarade att deras förhållningssätt till användandet av 
digitala verktyg på fritidshemmet har påverkats positivt av aktionen. Dock påpekade 
de fortfarande att de hade för få verktyg i verksamheten och att detta fortfarande var 
en faktor som påverkar användandet på avdelningen negativt. Emma svarar: 
 

Innan hade man gett upp lite liksom för att vi inte har Ipads, vi har inte datorer, 
tillräckligt mycket. Och då tänkte man “nej men skit samma”, fast nu är det mer 
att man är taggad på det ändå för jag tänker att vi kan lösa det ändå med det vi 
har, vi kan låna in från AV-media. vi kan låna från klasserna, att man känner lite 
mera att man har fått tillbaka lusten att jobba med det. 

 
Lärarnas förhållningssätt gick att skönja även i andra frågor som ställs i intervjun. 
Flera av lärarna trycker på vikten av att använda digitala verktyg i verksamheten. 
Bland annat framkommer det i svaren att det är viktigt att erbjuda digitala verktyg i 
verksamheten för att öka likvärdigheten, eftersom inte alla elever har digital teknik 
hemma. Två av lärarna ansåg också att det är viktigt att det används i verksamheten 
på grund av samhälleliga faktorer. Lärarna anser också att det ligger i tiden att vi ska 
använda det men också för att eleverna ska klara sig i dagens samhälle, Ylva: 
 

Ja, ju mer bekant med det ju mera känner man ju att man kanske kan använda 
det.  Och det ligger ju som sagt i tiden att vi ska använda det också. 

 
Alla lärare verkar eniga om att det på olika sätt har påverkats av aktiviteterna positivt. 
Det handlar dels om att de blivit mer positiva trots förutsättningarna i verksamheten, 
dels att de efter aktiviteterna upplever en större motivation till fortsatt arbete med 
digitala verktyg och dels att de upplever att de är mer bekanta med verktygen. 
Aktiviteterna har också bidragit med en känsla av att det faktiskt ändå vågar prova och 
faktiskt kan använda digitala verktyg i fritidshemmet vilket de inte ansåg tidigare. 
Ylva:  

Ja alltså, eleverna tycker ju att det är roligt och det är utvecklande och man ser 
hur dom samarbetar osv. Om man går till en själv så har man ju gått kanske från 
att vara väldigt så här “-Jag kan inte, alltså gör jag inte “till “-ja men, jag kanske 
skulle kunna iallafall. 

 
Från resultaten går det alltså att urskilja att alla lärare ansåg att det har påverkats av 
aktiviteterna där digitala verktyg introducerades som ett pedagogiskt redskap på lite 
olika vis men framför allt positivt.  
 

5.3.2 Inspiration till ytterligare användande 
Alla de intervjuade lärarna kände att de hade inspirerats till ytterligare användande av 
digitala verktyg verksamheten när frågan om de upplevde att aktionen hade inspirerat 
på något sätt. Detta syns också i deras svar där det framkom många nya tankar om hur 
de kan använda digitala verktyg i framtiden. Läraren Emma sa att innan aktionen hade 
hon gett upp lite på grund av att de låga förutsättningarna men att hon nu kände sig 
motiverad att på att fortsätta arbeta med digitala verktyg. Vidare kommer det fram i 
svaren att det har väckts ny inspiration och tankar på hur lärarna kan använda digitala 
verktyg i andra moment i skolan. En lärare säger i intervjun att de har börjat titta på 
hur de kan få in moment där digitala verktyg kan användas på ett bra sätt i större 
projekt i framtiden, Emma:  
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Ja men det är klart att det har ju, och du ser vi började ju redan att titta igenom 
AV-media vad dom hade för grejer och om vi kunde använda något av det och vi 
har pratat lite om det här projektet som vi ska ha ... Och att någon kanske ska 
filma det som dokumentation av barnen eller om vi ska ha tidtagningen eller 
någonting alltså på något sätt, men vi har inte riktigt .. Men det hade vi kanske 
inte vi hade tänkt på innan. Utan då kanske vi bara hade kört det manuellt eller 
vad ska man säga, analogt. Vi kommer säkert komma på många 
användningsområde tror jag.	

 
I intervjun fick de intervjuade lärarna svara på om de hade fått några nya tips under 
projektets gång kring användandet av digitala verktyg i verksamheten. Lärarnas svar 
skiljer sig lite men alla håller med om att de har fått nya tips inom området. Anna 
svarar i intervjun att tipset är att det inte är så svårt att använda digitala verktyg som 
de trodde, Ylva svarade i frågan om hon ansåg att de hade fått några nya tips: 
 

Jo men alltså det är ju att det är enkelt egentligen, alltså det är ju ganska enkelt 
att göra bara man vet hur man ska göra. 

 
Ylva menar i citatet ovan att tipset de tar med sig från aktionerna att det är ganska 
enkelt att jobba med digitala verktyg egentligen, bara lärarna vet hur de ska gå tillväga 
och faktiskt tar tag i det vilket går att tolka som nya insikter om tillvägagångssätt. 
Vidare menar lärarna att de olika aktiviteter är i sig själva är tips som väckt idéer och 
inspirerar till nya aktiviteter inom området, Emma: 
 

Ah men det här med filmerna tycker jag att man skulle kunna utveckla, dom här 
stopmotion och kanske också filma på något annat sätt sen. För det verkar ju 
barnen också tycka vara väldigt kul och vi pratade lite också om den här 
tipspromenaden du gjorde med dom här QR-koderna och att det var en kul grej, 
du såg ju bara vi, vi har beställt hem ozobottar och allt möjligt här sen du kom 
hit och drog igång! 

 
Alla lärare trodde att de kommer fortsätta jobba med de digitala verktygen och ansåg 
att aktionen hade inspirerat till fortsatt användande av digitala verktyg i verksamheten 
inom flera olika ämnesområden. 

5.4 Sammanfattning och analys av resultat 
Utifrån resultaten som har trätt fram från intervjuer och observationer verkar det som 
att alla lärare hade ett positivt förhållningssätt till digitala verktyg, både innan 
aktionen, under aktionen och efter aktionen. De flesta av lärarna anser att det finns 
många möjligheter med användandet av digitala verktyg i verksamheten. De trycker 
även på att det är viktigt att det används i verksamheten samtidigt som alla är överens 
om att det används för lite i deras verksamhet. Anledningen till att digitala verktyg 
används för sällan menar lärarna beror på den bristande utrustning som finns på skolan, 
de anser att det framför allt finns för få verktyg i relation till verksamhetens storlek 
och att de som finns var gamla och ofta hade tekniska problem vilket gjorde arbetet 
med digitala verktyg tungrott. Resultaten från aktionen och från intervjuerna efter 
aktionen visade dock att många blivit positivt överraskade av att det faktiskt gick att 
göra aktiviteter med alla eleverna samtidigt med den utrustningen som fanns i 
verksamheten. Resultaten pekade också på att lärarna hade blivit inspirerade av 
aktionerna att arbeta med digitala verktyg på olika sätt. Samtidigt visar resultaten att 
lärarna trodde att den digitala kompetensen i arbetslaget påverkar verksamheten. 
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Syftet med detta utvecklingsarbete var att utveckla lärares användande av digitala 
verktyg som ett pedagogiskt redskap på fritidshemmet. Aktionens funktion var att 
bygga en grund för fortsatt och ökat användande av digitala verktyg som ett 
pedagogiskt redskap på fritidshemmet. Resultaten som trätt fram från aktionen visar 
på att de har fått nya tips på aktiviteter. Aktionerna i verksamheten har också visat 
lärarna att det inte är så svårt som det trodde det var att jobba med digitala verktyg i 
verksamheten, trots den något smala teknikarsenal de hade på avdelningen. Aktionen 
har också gjort att lärarna har fått upp ögonen för vidare utveckling av området och 
den har bidragit till en ökad motivation och inspiration till att fortsätta arbetet med 
digitala verktyg i verksamheten vilket svarar upp mot utvecklingsarbetets långsiktiga 
syfte.  
 
Arbetet skulle även besvara frågeställningen: Hur påverkas lärares förhållningssätt 
av ett utvecklingsarbete där digitala verktyg introduceras som ett pedagogiskt 
redskap? I resultat som kommit fram går det att svara på frågeställningen på följande 
vis: I resultaten framkom det att alla lärare hade en positiv inställning till användandet 
av digitala verktyg i verksamheten innan aktionen tog vid men efter aktionen ansåg 
alla att deras förhållningssätt hade på olika vis påverkats positivt av aktiviteterna där 
digitala verktyg introducerats som ett pedagogiskt redskap. En lärare ansåg att hon 
hade blivit mer positiv trots de begräsningar som hon ansåg fanns i verksamhetens 
digitala arsenal. En annan lärare ansåg att hon innan aktionen kände sig lite uppgiven 
när det kom till användandet av digitala verktyg i verksamheten innan aktionen men 
att hon efter aktionen kände en nytändning att försöka jobba med de medel de hade i 
verksamheten. Den tredje läraren menar att hon numera känner att hon är villig att 
jobba med digitala verktyg i fritidshemmet, innan ansåg hon sig inte kunna jobba med 
digitala verktyg på grund av låg kompetens och därför inte gjorde det.  
 
Utvecklingsarbetet har alltså genom nya tips på aktiviteter där digitala verktyg används 
som pedagogiska redskap bidragit till ett positivt förhållningssätt till användandets hos 
lärarna. Aktionerna har också bidragit till ny inspiration hos lärarna för vidare arbete 
med digitala verktyg i verksamheten. 
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6 DISKUSSION OCH DIDAKTISKA 
IMPLIKATIONER 

I detta kapitel följer en diskussion kring de resultat som framträtt i detta arbete, här 
tars även nya frågor upp som väckts under studiens gång. Resultaten sätts också i 
relation till den tidigare forskningen vi har tagit del av samt förs en kritisk diskussion 
om de metodval jag har gjort genom arbetets gång. Avslutningsvis presenteras de 
didaktiska implikationer som uppstått under arbetets gång.  

6.1 Metod och resultatdiskussion 
Den aktion som genomfördes hade som mål och syfte att utveckla lärares användande 
av digitala verktyg som ett pedagogiskt redskap och på sikt bygga en grund för fortsatt 
och ökat användande av digitala verktyg som ett pedagogiskt redskap på 
fritidshemmet. Detta har varit vägledande för hur arbetet har gått och fallit ut. Genom 
att alltid ha syftet med sig i bakhuvudet har det underlättat mycket i arbetets olika faser 
i aktionsforskningsspiralen. Aktionsforskningsspiralen som stomme i detta arbete har 
också varit till stor hjälp för att få struktur på de olika delar som skulle genomföras 
under arbetets gång och har till viss del fungerat som en karta som till slut lett fram till 
resultaten. 
 
Dock kan en viss kritik riktas mot metodvalet då det kan anses svårt att få till en 
förändring i en verksamhet på endast fyra veckor. Ett utvecklingsarbete i en 
verksamhet kan behöva arbetas med en lång tid för att påvisa någon förändring. Trots 
detta visar det i intervjuer att lärarnas faktiskt anser att utvecklingsarbetet har byggt en 
grund för fortsatt utveckling av användandet av digitala verktyg i verksamheten. Hur 
detta resultat kommer sig går naturligtvis att diskutera. Hur mycket lärarna har 
påverkats av fyra veckors aktion är svårt att säga, det går också att fundera kring hur 
mycket min närvaro i intervjuerna har påverkat lärarnas svar då jag under 
utvecklingsarbetet skapat relationer med dem och indirekt kanske byggt upp 
förväntningar på lärarna och verksamheten. Dock tror jag att eftersom efterfrågan om 
förändring kom direkt ifrån verksamheten fanns det en naturlig drivkraft hos lärarna 
själva att vilja utveckla området vilket har bidragit med en positiv anda och en egen 
vilja att fortsätta utveckla området efter aktionen. Tidigare forskning visar ju faktiskt 
på att det krävs en positiv inställning till användandet och en förändringsbenägenhet 
hos lärarna om ett verktyg ska kunna bli en del av undervisningen (Ahlbäck, 2018). 
Detta stämmer väl överens i verksamheten där denna aktion tog plats, då de i 
intervjuerna innan aktionen visade en positiv inställning till användandet av digitala 
verktyg. 
 
I nulägesanalysen och i intervjuerna före aktionen efterfrågade lärarna tips hur de 
kunde jobba med digitala verktyg i verksamheten, vilket blev aktionens skelett. Här 
fick jag själv planera ut aktiviteter som lärarna skulle få pröva och inspireras av. 
Tanken var att alla lärare på avdelningen skulle delta på samma nivå som eleverna 
gjorde i aktiviteterna. Utifrån mina observationer under aktionerna anser jag inte 
riktigt att det blev så fullt ut.  På grund av olika ramfaktorer blev inte deltagandet från 
lärarnas sida så hög som jag hade önskat. Faktorer som påverkade graden av 
deltagande hos lärarna var bland annat hur många barn som inte deltog i mina 
aktiviteter, då det krävdes lärare hos dessa barn. Vissa lärare hade annat i sina scheman 
som de inte kunde frångå som till exempel möten. Under arbetets gång uppstod 
också större konflikter i barngruppen som behövdes ta hand om vilket också påverkade 
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lärarnas närvaro i aktiviteterna. Om lärarna hade deltagit fullt ut hade kanske en annan 
mer nyanserad bild visat sig i resultaten. 
 
En annan anledning till att jag inte tror att deltagandet hos lärarna blev fullt så högt 
som jag hade önskat var min kommunikation inför aktionen. Inför aktionen berättade 
jag för lärarna att jag ville att de skulle delta i aktiviteterna i samma grad som eleverna. 
Detta tror jag dock att jag hade behövt varit mer tydlig med samt vad jag förväntade 
mig från lärarna. Jag hade också behövt tänka ut en strategi så att den personal som av 
olika skäl föll bort från aktiviteten fick en chans att delta ändå. Jag hade kunnat göra 
ett schema för personalen eller bara kommit överens med dem att de kunde dela upp 
“frånvaron” från aktiviteten när det till exempel gällde att ta hand om den del av 
barngruppen som inte deltog i aktiviteten med digitala verktyg. En styrka med att 
lärarna deltog i aktiviteterna var dock den självkänsla som uppenbarades hos dem. De 
förstod att det inte var så svårt som de trodde, vilket visade sig även i deras avslutande 
aktivitet. Detta går också att koppla till tidigare forskning som visar att om lärare får 
kompetensutveckling inom digitala verktyg blir de också mer angelägna att använda 
det och får i sin tur en positivare bild av det (Hylén, 2013). 
 
Mina resultat visar att aktionen i verksamheten har påverkat lärarna positiv, de anser 
också att de troligtvis kommer fortsätta arbeta med digitala verktyg i verksamheten.  
En kritik som går att rikta mot resultaten från intervjuerna är dock att jag endast 
intervjuat tre lärare på en och samma skola. Vilket gör att resultaten som kommit fram 
inte är generaliserbara. Resultaten kommer vara intressanta för den aktuella skolan och 
dess utveckling inom området. Trots det föll det sig naturligt att göra så i detta fall då 
arbetet inte hade som syfte att få ut något tvärsnitt av populationen utan hade som 
övergripande funktion att synliggöra just dessa lärares förhållningssätt under just detta 
utvecklingsarbete. Trots detta går det ändå att anta att resultaten hade varit liknande i 
andra verksamheter då mina resultat som framkommit i denna studie styrks av tidigare 
forskning. Som nämnt i metoddiskussionen är det också svårt att veta hur mycket min 
närvaro i intervjuerna har påverkat resultaten, hade det kommit fram andra svar om 
jag hade avslutat detta arbete med en enkätundersökning? Trots detta svarade alla tre 
lärare vid individuella intervjuer att de upplevt att aktionen påverkat dem positivt och 
att de tror att de kommer fortsätta arbeta med användandet av digitala verktyg i 
fortsättningen vilket svara upp mot arbetets långsiktiga syfte. Resultaten som visade 
på att lärarnas förhållningssätt påverkats positivt till användandet av digitala verktyg 
efter aktionen, som jag anser är det viktigaste resultaten i denna studien, går också att 
koppla till tidigare studier. Studie visar att lärare som får kompetensutveckling inom 
digitala verktyg tenderar att få en positivare attityd till användandets (Hylen, 2013). 
Detta resultat var något som jag förväntade mig då efterfrågan om utveckling redan 
fanns i verksamheten från början, alltså en förändringsbenägenhet. Detta är en viktig 
faktor för att införa ett användande av digitala verktyg visar tidigare studier (Ahlbäck, 
2018).  
 
Något som också kan ha påverkat resultaten är tiden mellan den sista aktiviteten och 
de uppföljande intervjuerna efter aktionen. Intervjuerna efter aktionen skedde två 
veckor efter avslutad aktion, under denna tid har lärarna eventuellt hunnit reflektera 
över aktionen vilket har bidragit till de nyanserade svar som kom fram i intervjuerna. 
Men det kan också ha bidragit med ett visst bortfall av detaljer då det kan vara svårt 
att minnas tillbaka vad lärarna kände angående aktionen. Vad som kan ha påverkat 
resultatet positivt är den tekniska förändringen i samhället som ständigt sker. Detta 
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arbete kanske låg rätt i tiden för just denna verksamhet och i just detta samhällskede. 
Flera lärare tar även upp detta i intervjuerna vilket kan indikera på att de anser att det 
är dags sätta igång med den tekniska utvecklingen även i deras verksamhet. Även 
läroplanen kan ha haft en del att göra med det utfall som blev i detta arbete. Eftersom 
läroplanen 2017 reviderades med ett nytt stycke angående digital kompetens kan det 
tänkas att detta drivit på lärarna att utveckla området.  
 

6.2 Slutsats och didaktiska implikationer 
I detta avsnitt redovisar jag de didaktiska implikationer som dykt upp under arbetets 
gång och min slutsats av detta utvecklingsarbete. 
 
Under min tid i detta utvecklingsarbete har jag stött på en del utmaningar som har 
uppstått på grund av verksamhetens ramfaktorer. Det gäller framför att det digitala 
lager som fanns på den avdelningen där detta utvecklingsarbete tog plats som visat sig 
vara ganska smal i relation till den grupp elever som varit inskrivna på fritidshemmet. 
Detsamma gäller IT-supporten på skolan, tekniska problem som funnits med 
verktygen fick jag till större delen hantera själv och de jag inte kunde lösa lämnades 
över till skolans kansli där de i sin tur tog kontakt med IT-enheten. Jag förstår nu varför 
detta kom upp i intervjuerna så ofta, det tar på krafterna och lusten att behöva hantera 
sådana saker som man själv inte kan lösa, vilket går ut över användandet. Det störta 
utmaningen i detta arbete för min del har trots allt varit tid. Tid att hinna planera alla 
aktiviteter, tid att få till tillfällen då alla lärare kunde delta på aktiviteterna, tid att hinna 
genomföra aktiviteterna och stötta lärare på fyra veckor och tid att få till intervjuer 
med alla lärare innan aktionen och efter aktionen. 
 
Vissa av de aktiviteter jag initierade i verksamheten har också tagit lite längre tid att 
planera och förbereda. Jag vet att det kan vara svårt att hinna planera något nytt, som 
läraren kanske dessutom behöver pröva på själv innan det sätts i verk i barngrupp. 
Detta kan nog skrämma många lärare till att försöka sig på att göra nya aktiviteter med 
nya tillvägagångssätt då de anser att det helt enkelt inte hinner förberedda på ett bra 
sätt. Jag tänker bland annat på QR-jakten då jag spelade in filmklipp på mig själv. 
Arbetet med digitala verktyg ska vara hållbart. Här tänker jag dock att vi som 
pedagoger måste våga lita på vår barngrupp, i den sitter en hel kår av kompetenta 
individer som troligtvis antingen redan vet hur de ska gå till väga eller väldigt 
angelägna på att ta sig an utmaningen att förbereda aktiviteten som en aktivitet i sig på 
fritidshemmet. De tips på aktiviteter som byggt aktionerna kan dels gå att se endast 
som de tips det är. Men de kan också ses som tips och inspiration till andra aktiviteter 
där digitala verktyg fungerar som ett pedagogiskt redskap, det går enkelt att bara att 
byta innehållet men kanske behålla konceptet. 
 
När jag ser tillbaka på utvecklingsarbetets gång ha en del frågor väckts, bland annat 
hur detta arbete hade kunnat genomföras på annat vis. Ett intressant tillvägagångssätt 
för att utveckla lärares användande av digitala verktyg som ett pedagogiskt redskap 
hade varit om lärarna själva fick planerna alla aktiviteter under aktionen. Det hade 
varit intressant att se hur lärarna resonerade kring detta efteråt och hur deras 
förhållningssätt hade påverkats. Jag tror att detta hade bidragit med en större förståelse 
för lärarna kring hur det fungerar att planera inför och jobba med digitala verktyg som 
ett pedagogiskt redskap, då hade de fått pröva sin förmåga från första början men hela 
tiden i guidning av en kunnig inom området. Tidigare forskning pekar ju trots allt på 
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att det krävs planering för att undervisningen ska påverkas positiv (Sveriges riksdag 
2016). Något som också hade varit intressant att föra in i ett sådant här 
utvecklingsarbete är leding och rektor så de också kan ta del av utvecklingsarbetet 
inom området för att lära sig och se hur det fungerar att jobba med digitala verktyg i 
just deras verksamheten. Detta eftersom forskning visar att det i nuläget behöver 
kompetensutveckling dels bland lärare men också hos skolledaren, för att denne ska 
kunna styra en digital satsning på ett bra sätt (Håkansson Lindqvist, 2015; Sveriges 
riksdag, 2016).  
 
Användandet av digitala verktyg ska finnas med som ett moment i på fritidshemmet 
idag, men det måste ske på ett pedagogiskt genomtänkt sätt så det hjälper elever till 
lärande snarare än stjälper. För att detta ska ske måste lärare ges förutsättningar till att 
utveckla sin undervisning med digitala verktyg. Många lärare kommer från äldre 
lärarutbildningar där det knappast nämnde digitala verktyg i utbildningen. Därför är 
det inte konstigt att vissa lärare inte vet hur de ska undervisa med verktygen. Det är 
som en lärare nämnde i intervjuerna ”…det är ungefär som att jag skulle måla 
akvarellfärger med barnen, det hade ungefär varit lika spännande för det kan jag inte 
heller...”. Men ofta finns det alltid någon lärare som har ett eget intresse eller är mer 
insatt på området, detta anser jag att arbetslaget ska ta vara på. Om det finns en mer 
kunnig lärare i arbetslaget skulle detta arbetet kunna fungerar som en modell eller karta 
på hur ett eget kompetenslyft i verksamheten skulle kunna ske. Det förutsätter 
självklart att det finns någon som är kunnig inom området i arbetslaget, ett uttalat 
behov och att det sätts i relation till de ramfaktorer som finns i verksamheten för att 
det ska utformas på ett bra sätt för just den enskilda verksamheten. 
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8 BILAGOR 
 
Bilaga 1. Informationsbrev till vårdnadshavare 
Hej alla vårdnadshavare till barn på ******** 
fritidshem!  
 
Jag heter Matilda Månsson och studerar min sista termin vid Linnéuniversitet till 
grundskollärare med inriktning mot fritidshem. I min utbildning ingår det i sista 
termin att genomföra ett utvecklingsinriktat arbete på ett fritidshem. Detta 
utvecklingsinriktade arbete har jag tänkt att göra på ******! 
 Utvecklingsarbetet jag kommer genomföra har som syfte och mål att öka det aktiva 
användandet av digitala verktyg på ett mer planerat och innehållsrikt sätt på 
fritidshemmet. Detta genom att synliggöra lärares perspektiv på digitala verktyg och 
erbjuda dem olika tillvägagångssätt för att jobba med digitala verktyg. 
Under projektets gång kommer jag tillsammans med lärare och elever testa två olika 
sätt att jobba med digitala verktyg under fyra veckors tid. Vi kommer att på lite olika 
vis arbeta med Stopmotion och QR-koder. Stopmotion är en animationsteknik som 
bygger på enbildstagningar av figurer och miljöer som sedan flyttas och byter 
ställning mellan kort-tagningarna. Tanken med detta är att eleverna ska få testa att 
göra en berättelse med denna teknik. QR-koder eller QR som står för Quick 
Response är koder eller länkar som är kopplade till olika innehåll, det kan vara 
bilder, ljudfiler, filmer eller koordinater. Tanken med QR-koder att vi dels göra våra 
egna QR-koder och dels jobba med en QR-jakt på fritids.  
Under dessa aktiviteter kommer ingen insamling av data ske. Alltså kommer ingen 
datainsamling från elevgruppen ske under detta projekt. Data som samlas in för 
analysering kommer endast komma från den berörda avdelningen lärare och kommer 
endast handla om uppfattningar och erfarenheter av och om digitala verktyg. Detta 
projekt följer vetenskapsrådet forskningsetiska principer där elever och lärares 
medverkan är frivillig och kan avslutas när som helst. 
Har ni några som helst funderingar eller frågor tveka inte på att höra av er! Jag ser 
fram emot fram emot ett intressant och spännande projekt med era barn! 
Tack på förhand. 
Matilda Månsson 
 
Studerande: 
Matilda Månsson 
mm222zr@student.lnu.se 
 
Handledare: 
Eva Klope 
eva.klope@lnu.se 
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Bilaga 2. Informationsbrev till rektor 
Informationsbrev till rektor på ************* 
Hej!  
Jag heter Matilda Månsson och studerar min sista termin vid Linnéuniversitet till 
grundskollärare med inriktning mot fritidshem. I min utbildning ingår det i sista 
termin att genomföra ett utvecklingsinriktat arbete på ett fritidshem. Detta 
utvecklingsinriktade arbete har jag tänkt att göra på ***** fritidsavdelning på 
*******skolan! 
Hösten 2017 beslutade regeringen om en nationell strategi för digitalt lärande i hela 
utbildningsväsendet från förskola till vuxenutbildning. Samtidigt har skolans 
läroplan nyligen har reviderats med ett tillägg angående digitala kompetens i skolans 
verksamhet, vilket gör att digitala verktyg och medier blir en viktig del i skolans och 
fritidshemmets verksamhet. 
Jag vill därför genomföra intervjuer med lärare på ******* avdelningen och en 
mindre aktion i utvecklingssyfte på den berörda avdelningen med förhoppningar om 
att öka och inspirera till ett mer innehållsrikt användande av digitala verktyg i 
verksamheten. Syftet och målet med projektet är att på sikt öka det aktiva 
användandet av digitala verktyg på mer planerat och innehållsrikt sätt på 
fritidshemmet. Detta genom att synliggöra lärares perspektiv på digitala verktyg och 
erbjuda dem olika tillvägagångssätt för att jobba med digitala verktyg.  
Pedagoger på avdelningen kommer få en samtyckesblankett där det skriver under på 
om de vill medverka i en kort intervju om digitala verktyg vid två tillfällen. 
Materialet från intervjuerna och namnen på deltagarna samt skolan kommer att 
fingeras så att inga detaljer kommer synas i arbetet.  
Om detta ska genomföras behöver jag också ditt godkännande för projekt, det räcker 
med att du godkänner via detta mail.   
 
Har du några funderingar eller frågor får du gärna höra dig! 
 
Kalmar 
2018 22/2 
 
Studerande: 
Matilda Månsson 
mm222zr@student.lnu.se 
 
Handledare: 
Eva Klope 
eva.klope@lnu.se 
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Bilaga 3. Informationsbrev och samtyckesblankett till lärare 
Informationsbrev och samtyckesblankett till lärare på 
****** fritidshem på ******skolan. 
Hej!  
Jag heter Matilda Månsson och studerar min sista termin vid Linnéuniversitet till 
grundskollärare med inriktning mot fritidshem. I min utbildning ingår det i sista 
termin att genomföra ett utvecklingsinriktat arbete på ett fritidshem. Detta 
utvecklingsinriktade arbete har jag tänkt att göra på ******! 
Hösten 2017 beslutade regeringen om en nationell strategi för digitalt lärande i hela 
utbildningsväsendet från förskola till vuxenutbildning. Samtidigt har skolans 
läroplan nyligen har reviderats med ett tillägg angående digitala kompetens i skolans 
verksamhet, vilket gör att digitala verktyg och medier blir en viktig del i skolans och 
fritidshemmets verksamhet. 
Jag vill därför genomföra intervjuer med lärare på ******* avdelning och en mindre 
aktion i utvecklingssyfte på den berörda avdelningen med förhoppningar om att öka 
och inspirera till ett mer innehållsrikt användande av digitala verktyg i verksamheten.  
Syftet och målet med projektet är att på sikt öka det aktiva användandet av digitala 
verktyg på mer planerat och innehållsrikt sätt på fritidshemmet. Detta genom att 
synliggöra lärares perspektiv på digitala verktyg och erbjuda dem olika 
tillvägagångssätt för att jobba med digitala verktyg.  

Pedagoger på avdelningen kommer få en samtyckesblankett där det skriver under på 
om de vill medverka i en kort intervju om digitala verktyg vid två tillfällen. Det är 
helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. 
Intervjuerna kommer genomföras på din arbetsplats och beräknas ta 30 - 45 minuter. 
Jag bifogar samtyckesblanketten i detta brev.  
Materialet från intervjuerna och namnen på deltagarna samt skolan kommer att 
fingeras så att inga detaljer kommer synas i arbetet.  
 Har du några funderingar eller frågor får du gärna höra dig! 
 
Kalmar 2018 20/2 
 
Studerande: 
Matilda Månsson 
 
mm222zr@student.lnu.se 
 
Handledare: 
Eva Klope 
eva.klope@lnu.se 
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Samtyckesblankett 
 
 
Vänligen fyll i blanketten så snart som möjligt och lämna på kontoret vid ****** 
avdelning  
 
 
Lärares namn:____________________________________________________ 
 
 
 
JA, Jag godkänner härmed att delta i detta projekt  
 
 
NEJ, Jag godkänner härmed inte att delta i detta projekt 
 
 
 
 
Underskrift:________________________________ Datum:__________________ 
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Bilaga 4. Intervjuguide till intervju före aktion 
Intervjuguide vid intervju med lärarna före aktionen 
Till att börja med vill jag bara informera dig om de forskningsetiska reglerna. I dem 
står det att jag måste tala om varför jag ska göra intervjun och syftet med denna 
intervju är att synliggöra lärares perspektiv på digitala verktyg i verksamheten. 
Deltagandet är helt frivilligt och du får när som helst avbryta intervjun. Data som 
samlas in kommer förvaras så ingen obehörig kommer åt det och användas endast i 
forskningssyfte, ditt namn och avdelningens namn kommer fingeras.   
 
Vanor och användande  
 
-Berätta om dina erfarenheter av att använda digitala verktyg på fritidshem? 
(inledningsfråga in i ämnet) 

- ev. följdfrågor 
 

-Vad har ni för digitala verktyg i nuläget på avdelningen och hur brukar ni 
använda dem?  
 -När används de? På vems initiativ?  Vad används de till? 
 
-Vad tycker du om digitala verktyg generellt? 
- ...och på fritidshemmet? 
 
-Vilka möjligheter och hinder ser du med användandet av digitala verktyg i 
verksamheten?  
 
-Tycker du att ni använder de digitala verktyget lagom mycket i verksamheten? 

- För lite/mycket, berätta hur det kommer sig. 
-  

-Om du fick bestämma, hur skulle du vilja jobba med digitala verktyg i 
verksamheten? 
 
Digital kompetens 
 -Hur uppfattar du din digitala kompetens på en skala från 1-10, där 1 är liten 
kompetens och tio är mycket god kompetens? 

- Hur kommer det sig att du valde just den siffran? 
- Är du i synnerhet bra på något specifikt? 
- Behöver du mer kunskap i något specifikt? 

 
-På vilket sätt tror du er digitala kompetens och erfarenhet påverkar det 
digitala användandet i verksamheten? 

- Ev. följdfrågor, om på ett positivt sätt, - Hur då? Om på ett negativt sätt, - 
Hur då? Om inte alls? - beskriv! 

 
-Vad skulle du vilja lära dig mer av inom användandet av digitala verktyg? 
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Bilaga 5. Intervjumall för intervjun efter aktion 
 
Intervju efter aktion 
 
Du kan börja berätta lite om de tips du tycker att du har fått under projektets gång 
kring användandet av digital teknik på fritidshemmet. 
 

1. Hur har ditt förhållningssätt till användandet av digital teknik på 
fritidshemmet påverkats av aktiviteterna?   

2. Vad ser du för fördelar och nackdelar med användandet av digital teknik på 
avdelningen? 

3. Om du tänker tillbaka på hur du tänkte om digitala verktyg på fritidshemmet 
innan och hur du tänker på dem nu. Hur tänkte du då kring digitala verktyg i 
fritidshemmet och hur tänker du nu? 

4. Har projektet inspirerat till ytterligare användande av digitala verktyg i 
verksamheten? Om ja, på̊ Vilket/vilka sätt? Om nej, förklara. 

5. Hur skattar du din digitala kompetens nu efter projektet på en skala 1–10 där 
10 är mycket god kompetens och 1 är liten? 
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Bilaga 6. Pedagogisk planering aktivitet 1 
Pedagogisk planering aktivitet 1 - QR-jakt.  
QR- är en förkortning till quick response och är koder eller 
länkar till hemsidor, ljudfiler, filmklipp, bilder eller 
meddelanden.  Dessa länkar eller koder går dels att skapa 
själv med eget valt innehåll men de går också skanna 
andras QR-koder och se deras valda innehåll. 

Aktivitet 1 

QR-jakt. 

Beskrivning av aktivitet: 
Eleverna ska gå en QR-jakt. En QR-jakt är som en tipspromenad men istället för skrivna 
frågor på papper hänger det QR-koder som gömmer frågorna. I just denna jakten går 
eleverna i grupper och letar efter frågor om djur. QR-koderna leder till filmklipp där jag läser 
upp frågorna om djur.  

Koppling till läroplan/centralt innehåll för fritidshem 
 
I denna aktivitet lär sig eleverna hur den digitala funktionen QR-koder fungerar alltså 
kopplas aktiviteten till det centrala innehållet språk och kommunikation för fritidshem: 
●  Digitala verktyg och medier för kommunikation.  

Eftersom jakten handlar om djur får det även visa sin kunskap om just detta genom 
samarbete i laget, vilket går att koppla till: 

● Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till 
exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och 
samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder. 

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer) 
Jag inleder aktiviteten vid samlingen på fritids där vi pratar om QR-koder och vad det var för 
något. Vi diskuterar även vart eleverna kan hitta koderna ute i samhället och vad som skulle 
kunna gömma sig bakom dem.  

Sedan delas eleverna och lärarna in i grupper om fyra till fem elever och en lärare med en 
Ipad per grupp och en svarstalong jag har förberett åt varje grupp. Dessa grupper skickas 
sedan iväg med några minuters mellanrum för att leta reda på QR-koderna och svara på 
frågorna. Istället för frågor som står skrivet på papper hängde jag upp QR-koder i skolans 
korridor där jag hade gömt frågorna i. När eleverna skannar av koden med Ipaden länkas 
eleverna direkt till mitt klipp där jag läser upp frågan högt. Det går att utforma uppdrag på 
många olika sätt men jag valde att filma mig själv och läsa upp frågorna eftersom inte alla 
elever på fritidshemmets avdelning kan läsa. 

● Vart: Fritidshemmets avdelning. 
● Med vilka: Cirka 20 elever från förskoleklass och årskurs 1. 
● Med vad: 4 stycken Ipads, 10 frågor i QR-koder, pennor och svarstalonger. 

 

Förberedelser: 

-Inför aktiviteten förberedde jag fritidshemmets Ipads genom att ladda ner applikationen QR-
creator. Med denna applikation går det dels att scanna andras QR-koder och dels att skapa 
egen QR-kod.  
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-Jag förberedde och skrev ner tio olika frågor om djur med två svarsalternativ till varje fråga. 

- Dessa frågor läste jag sedan upp och samtidigt som jag filmade mig själv med kameran på 
min dator (detta går att göra med mobilkameran eller kamera på Ipad också). Efter detta 
skapade jag en sluten Youtubekanal och la upp klippen som olistade. Olistade videoklipp 
betyder att du inte kommer åt klippet utan länken till klippet. Den digitala länken till 
videoklippet kopierar jag sedan och skapar en QR-kod till. 

-QR-koderna skapade jag genom applikationen QR-creator som jag hade laddat ner på min 
mobil, (detta går lika bra att göra på Ipad). När jag skapar koden klistrar jag in den kopierade 
koden från Youtube-klippet så dessa blir sammanlänkade. Koderna skickade jag sedan till 
min mail, skrev ut och hänger ut på önskad plats på skolan.  

-För att eleverna ska kunna svara på frågorna skapade jag färdiga svarstalonger där de fanns 
två fält att kryssa i, A eller B. I videoklippen förklarar jag hur svarstalongen fungerar och 
påminner eleverna under QR-jaktens gång i videoklippen hur de ska använda dem. 
Svarstalonger och QR-koder med frågorna om djur går att hitta längre ner i denna planering. 

Istället för frågor som står skrivet på papper hängde jag upp QR-koder i skolans korridor där 
jag hade gömt frågorna i. När eleverna skannar av koden med Ipaden länkas eleverna direkt 
till mitt klipp där jag läser upp frågan högt. Det går att utforma uppdrag på många olika sätt 
men jag valde att filma mig själv och läsa upp frågorna eftersom inte alla elever på 
fritidshemmets avdelning kan läsa. För att kunna göra QR-koder med videoinnehåll startade 
jag en Youtubekanal där jag la upp de olistade videoklippen som innehöll frågorna eleverna 
skulle få svara på. Olistade videoklipp betyder att du inte kommer åt klippet utan länken till 
klippet. Länken till videoklippet kopierar jag sedan och skapar en QR-kod till. QR-koderna 
skrev jag sedan ut och hängde upp i korridoren så eleverna senare kunde skanna av den med 
en Ipad för att ta reda på vad det var för fråga de skulle svara på. 
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Svarstalong 

 

QR-Jakt			
-på	och	om	djur! 
 

1 

 

2                     A                              B 

3                     A                              B 

4                     A                              B 

5                     A                              B 

6                     A                              B 

7                     A                              B 

8                     A                              B 

9                     A                              B 

10                   A                              B 
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QR-koderna med videoklippen med frågorna i: 
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Bilaga 7. Pedagogisk planering aktivitet 2 
Pedagogisk planering aktivitet 2 - Skapa din egen QR-kod.	
QR- är en förkortning till quick response och är koder eller länkar till hemsidor, ljudfiler, 
filmklipp, bilder eller meddelanden.  Dessa länkar eller koder går dels att skapa själv med eget 
valt innehåll men de går också skanna andras QR-koder och se deras valda innehåll.	

Aktivitet 2.	
Eleverna skapar sin egen QR-kod till sin favoritlåt på Youtube.	

Beskrivning av aktivitet:	
Den andra aktiviteten under QR-kods temat är att eleverna själva får skapa QR-koder. 
Eleverna ska välja en låt de gillade på Youtube och skapade en QR-kod till den. Här användes 
samma applikation som tidigare, QR-Creator. Men istället för att skanna andras koder ska de 
få testa att göra sina egna. 	

Koppling till läroplan/centralt innehåll för fritidshem	
I denna aktivitet lär sig eleverna hur den digitala funktionen QR-koder fungerar alltså 
kopplas aktiviteten till det centrala innehållet för fritidshem inom språk och kommunikation:	

•  Digitala verktyg och medier för kommunikation.  
 

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)	
Jag inleder aktiviteten vid samlingen på fritids där vi pratar om QR-koder och diskuterar vad 
vi lärt oss om QR-koder sen vi jobbade med det vid aktivitet 1. vidare introducerar jag aktivitet 
nummer 2. Jag förklarar att eleverna ska få göra sin egen kod till deras favoritlåt på Youtube.  	

Eftersom det finns fyra Ipads på avdelningen så kan inte alla elever jobba med uppgiften 
samtidigt. Därför skapar vi ett kösystem på tavlan där eleverna bli indelade i grupper om fyra 
som blir inkallade i en viss ordning. Grupperna delades in så att några barn som kunde läsa 
och skriva var i varje grupp för att kunna stötta de som inte kan det, så det blir ett tillfälle för 
samarbete mellan eleverna. 	

När eleverna blir inkallade i en lugn del på fritidshemmet får de sätta sig framför varsin Ipad 
där de sedan blir instruerade av mig steg för steg hur det ska skapa sin QR-kod till sin favoritlåt 
på Youtube. Jag börjar med att visar vart de hittade applikationen till internet på Ipaden, väl 
på internet hade jag förberett så de kommer direkt till Youtube. På Youtubes hemsida får 
eleverna söka på sin favoritlåt, här hjälps alla åt att stava rätt så det når fram till sin önskade 
låt. När de har hittat sin låt visar jag eleverna hur det kopierar länken till videoklippet för att 
sedan gå in på applikationen QR-creator på Ipaden. I QR-creator väljer de att skapa QR-kod 
och där väljer de även att den ska innehålla en web-länk. Här klistrar de in sin kopierade länk 
och trycker sedan “skapa”, sedan är de klara med uppgiften om du inte eventuellt vill att 
eleverna ska skicka koderna i ett mail till fritidshemmets mailadress. Dessa koder skickade jag 
via mail till en stationär dator för att sedan skriva ut dem och bygga en musiklista av som sätts 
upp på avdelningen så alla kunde ta del av varandras favoritlåtar. 	

• Vart: Fritidshemmets avdelning. 
• Med vilka: Cirka 20 elever från förskoleklass och årskurs 1.  
• Med vad: 4 stycken Ipads och ev. en stationär dator.  

Förberedelser:	
-Ladda ner applikationen QR-creator	

-Testa själv hur det fungerar att länka samman en QR-kod med ett Youtube-klipp för att veta 
hur du ska förklara hur eleverna ska göra. 	
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-Förbered Ipadsen på avdelningen om du vill hoppa över moment som att hitta Youtubes 
hemsida genom att gå in på hemsidan i förväg på alla Ipadsen. 	

Efterarbete:	

Om eleverna inte skickar koderna till fritidshemmets mail, blir detta efterarbetet för läraren i 
uppgiften. Samt att du skriver ut koderna och limmar dem som en musiklista och sätter upp på 
avdelningen.	
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Bilaga 8. Pedagogisk planering aktivitet 3  
Pedagogisk planering aktivitet 3 - Stop Motion film. 
Stopmotion är en animationsteknik som bygger på enbildstagningar av figurer, människor, 
eller saker och miljöer som sedan flyttas och byter ställning mellan kort-tagningarna. 
Applikationen eleverna och lärarna ska jobba i heter Stop motion studio.  
	
Aktivitet 3.	
Elever och lärare ska få testa att göra egna filmer med animationstekniken stopmotion. 	

Beskrivning av aktivitet:	
Aktiviteten bygger på att elever och lärare gruppvis ska få testa på att göra egna 
stopmotions-filmer med hjälp av applikationen Stop motion studio. Lärare och eleverna ska 
få testa på hur det fungerar att jobba med animationstekniken stopmotion och genom 
programmet få göra sina egna kortfilmer.	
	
Koppling till läroplan/centralt innehåll för fritidshem:	
	
I denna aktivitet få eleverna skapa och uttrycka sig i rörlig bild alltså går aktivitet att koppla 
till det centrala innehållet i fritidshem:	

•  digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck. 
Samt det centrala innehållet för språk och kommunikation:	

• Digitala verktyg och medier för kommunikation 
	
Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)	
Eftersom ingen har jobbat med denna applikation eller animationsteknik tidigare får lärare och 
elever som första uppdrag att lära känna applikationen. Jag inleder aktiviteten med att först 
visa en kort stopmotion-film från Youtube där de har jobbat med legofigurer. Efteråt diskuterar 
vi i gruppen om hur det kom sig att lego-figurerna gick av sig själva utan att några händer var 
där och flyttade fram dem. Efter det berättar jag om stopmotion som teknik kort och visade 
ytterligare ett klipp där ett barn förklarar och visar hur applikationen eleverna och lärarna 
skulle få jobba i fungerar. (https://www.youtube.com/watch?v=0ED2r7iFbpY) 	
	
Efter introduktionen delas alla som vill vara med in i fyra grupper så varje grupp får en Ipad 
att jobba med. Grupperna får sedan gå in till in i rummet intill där jag förberett med fyra olika 
ställen att spela in på. Här får det sätta igång att jobba med programmet. 	
	

• Vart: Fritidshemmets avdelning. 
• Med vilka: Cirka 20 elever från förskoleklass och årskurs 1. 
• Med vad: 4 stycken Ipads, lego-figurer, tågbana, leksaks, dinosaurier, leksaksfigurer, 

tyg, annan rekvisita. 
	
Förberedelser:	

• Ladda ner applikationen Stop motion studios till Ipadsen. 
• Hitta en passande stopmotion-film på Youtube som du kan introducera aktiviteten med. 
• Samla ihop användbar rekvisita på avdelningen, till exempel lego, små figurerar, djur, 

tågräls, större tygstycken eller filtar till bakgrund med mera. 
• Skapa enkla “scener” med ett stycke tyg tejpat på väggen som blir en bakgrund, på 

tyget ställs sedan slumpvis ut lite olika lego-figurer, en tågbana, leksaks-dinosaurier 
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och annan rekvisita. Framför scenerna ställs stolar upp så att Ipadens kamera kommer i 
en bra vinkel framför scenen och kan stå stadigt inför animeringen.  

	
Efterarbete: 
-Plocka ner rekvisita och samla alla videos på en mail eller dylikt för att senare eventuellt ha 
filmvisning.	
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Bilaga 9. Pedagogisk planering aktivitet 4 
Pedagogisk planering aktivitet 4 - Stop Motion film i 2D. 
Stopmotion är en animationsteknik som bygger på enbildstagningar av figurer, människor, 
eller saker och miljöer som sedan flyttas och byter ställning mellan kort-tagningarna. 
Applikationen eleverna och lärarna ska jobba i heter Stop motion studio.  Denna pedagogiska 
planering är till förarbetet och förberedelserna innan själva inspelningarna av filmerna. 	
	
Aktivitet 4.	
Elever och lärare ska få testa att göra egna filmer med animationstekniken stopmotion i 2D. 	

Beskrivning av aktivitet:	
Aktiviteten bygger på att elever och lärare gruppvis ska få testa på att göra egna 
stopmotions-filmer med hjälp av applikationen Stop motion studio. Vid detta första tillfälle 
ska lärare och eleverna ska få testa på att göra egna bakgrunder och figurer till en 2D-film 
det ska spela in vid nästkommande tillfälle. Då de ska få testa på att jobba med 
animationstekniken stopmotion i 2D format, alltså i ett “platt format.  
	
Koppling till läroplan/centralt innehåll för fritidshem:	
I denna aktivitet få eleverna skapa och uttrycka sig i rörlig bild alltså går aktivitet att koppla 
till det centrala innehållet i fritidshem:	

• Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och 
drama.  

• Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck. 
 

• Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. 

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)	
Aktiviteten inleds med att diskutera vad eleverna kom ihåg från vad de tidigare hade jobbat 
med i applikationen. Sedan berättar jag att de ska få fortsätta jobba med samma applikation 
men att de denna gången ska få göra 2D-filmer där de själva ska få skapa bakgrunden och 
figurerna. Jag visar en film jag själv gjort i förväg och frågade om någon vet hur jag gjort för 
att få sakerna att rör på sig, för att få eleverna att minnas hur animationstekniken fungerar. 	
	
Efter det delades barnen och lärarna in i grupper om tre där de får komma överens om en 
bakgrund, tex rymden, skogen, stranden, skolan, havet osv. När grupperna bestämt sig får de 
välja ett passande A3-papper och de får tillgång till saxar, tuschpennor och lim. Lärarens 
uppgift blir att cirkulera kring grupperna och ge tips på hur de ska gå tillväga och ge tips på 
tillvägagångssätt. Aktiviteten avslutas när eleverna är färdiga med sin bakgrund. För att 
fortsätta vid nästa tillfälle där de ska filma. 	
	

• Vart: Fritidshemmets avdelning 
• Med vilka: Cirka 20 elever från förskoleklass och årskurs 1. 
• Med vad: Papper, pennor, lim, saxar och 4 stycken Ipads. 

	
Förberedelser:	

• Jag förbereder aktiviteten genom att göra en egen 2D-film. (Jag tog till exempel ett 
stort blått A3 papper som bakgrund där jag limmade på sjögräs som jag klippt ur från 
grönt papper. Sedan ritade jag små fiskar och klippte ut. Detta la jag ut på golvet och 
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placerade ut fiskarna sedan ställde jag en pall med hål i över bakgrunden och la Ipaden 
så kameran såg igenom ett av hålen för att sedan börja animeringen genom att ta kort, 
flytta figurer, ta kort.) 

• Lägg upp filmen för att visa vid aktivitetens introduktion.  
• Plocka fram material som papper, lim, pennor och saxar. 
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Bilaga 10. Fortsättning pedagogisk planering aktivitet 4  
Fortsättning på pedagogisk planering aktivitet 4 – Fortsätta med Stop 
Motion film i 2D.	
Stopmotion är en animationsteknik som bygger på enbildstagningar av figurer, människor, 
eller saker och miljöer som sedan flyttas och byter ställning mellan kort-tagningarna. 
Applikationen eleverna och lärarna ska jobba i heter Stop motion studio.  Denna pedagogiska 
planering är till tillfället för inspelning av 2D-filmerna de jobbade med förra tillfället vid 
aktivitet nr 4. 	
	
Aktivitet 4.	
Elever och lärare ska få testa att göra egna filmer med animationstekniken stopmotion i 2D. 	

Beskrivning av aktivitet:	
Aktiviteten bygger på att elever och lärare gruppvis ska få testa på att göra egna 
stopmotions-filmer med hjälp av applikationen Stop motion studio. Vid detta tillfälle ska 
lärare och eleverna ska få spela in vid stopmotion-filmer i 2D-format med de material de 
jobbade med vid förra tillfället.	
	
Koppling till läroplan/centralt innehåll för fritidshem:	
	
I denna aktivitet få eleverna skapa och uttrycka sig i rörlig bild alltså går aktivitet att koppla 
till det centrala innehållet i fritidshem:	

• Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och 
drama. 

•  digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck. 
 

• Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. 

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)	
Eleverna fortsätter med sina bakgrunder och figurer i de grupper det var i vid första tillfället 
med aktivitet 4. De grupper som är färdiga med sina bakgrunder och figurer får börja filma. 
Före aktiviteten förbereder jag tre ställen för att spela in film på och det är här de får börja 
spela in sina filmer. Under aktiviteten agerar läraren flytande och går mellan grupperna och 
hjälper till och ger eventuella förslag. När filmerna är klara samlas det på ett gemensamt ställe 
för eventuell filmvisning. 
	

• Vart: Fritidshemmets avdelning 
• Med vilka: Cirka 20 elever från förskoleklass och årskurs 1. 
• Med vad: Papper, pennor, lim, saxar och 4 stycken Ipad. 

 
Förberedelser:	

• Före aktiviteten förberedde jag tre ställen för att spela in film. Eftersom filmerna ska 
spelas in i ett 2D format krävs det att kameran filmar ovanifrån. Därför bygger jag upp 
med det som fanns att tillgå på avdelningen olika ”stativ” som Ipaden kan på. Bland 
annat går det att lägga två blompinnar mellan två stolar och lägga Ipaden på dem för 
då går det att lägga elevernas bakgrund på golvet under.  


