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ABSTRAKT 
Mitt syfte är att initiera och driva ett utvecklingsarbete med inriktning mot IKT på 
fritidshemmet. Fokus ligger på hur IKT kan användas inom fritidspedagogiken. 
Utvecklingsarbetet sker genom att i aktion pröva och utveckla ett antal IKT aktiviteter 
på fritidshemmet. En granskning av vilka fördelar och nackdelar som kan finnas är en 
möjlig väg att finna former för hur fritidshemmet kan arbeta med IKT. Frågeställningen 
lyder: Vilka kunskapsmöjligheter kan IKT i form av mobilt lärande ge barn på 
fritidshemmet. Mobilt lärande kan betecknas som det lärande som sker med hjälp av den 
mobila teknikens möjligheter kombinerat med mobilitet. Tidigare forskning menar att 
det pedagogiska förhållningssättet till IKT är av stor betydelse. Aktiviteterna i form av 
geocaching, mysterycaching, QR-koder och filmskapande visar att ett mobilt lärande 
erbjuder kunskapsmöjligheter såsom förmåga att orientera, problemlösning, matematiska 
begrepp, naturupplevelse och kreativt skapande. Ett mobilt lärande i fritidshemmet 
stimulerar rörelse, friluftsliv och skapande. 
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1 INTRODUKTION 
Detta utvecklingsarbete sker på en skola som länge profilerat sig som utmärkande 
angående teknikanvändande inom kommunen.  Motiveringen till att införa en 1-1 
satsning, en dator per elev, år 2011 var att ge elever en god förutsättning att lyckas 
med sina studier. Målet är att nå en ökad måluppfyllelse, genom att tekniken ska 
införa en förändrad pedagogik och metodik, som ger en ökad likvärdighet i 
teknikanvändning samt högre motivation. Ledningen menade att elever i 1- 1 
satsningar tar till sig kunskaper som ryms utanför skolans kursplaner, samt 
intresserar sig mer för skolarbetet. På en nationell nivå finns det en strävan mot att 
IKT är av betydelse. IKT betyder Informations och kommunikations teknologi och är 
samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom 
datorteknik och telekommunikation. IKT betonar enligt NE (2014) särskilt 
kommunikationens roll. I skolans styrdokument går att finna att elever efter avslutad 
grundskola förväntas behärska grundläggande färdigheter och att kunna använda 
modern teknik som verktyg för kommunikation och kunskapssökande (Skolverket 
2011). Digitaliseringskommissionen (2014) är en kommission upprättad av regering 
vars uppdrag är att beskriva och utveckla arbetet mot att uppnå det IT-politiska 
målet. Det innebär att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter. Deras förslag är att upprätta en nationell IT-handlingsplan som tidigare 
saknats. Digitaliseringskommissionen (2014) menar att en utvecklad IT-pedagogik i 
de svenska skolorna kan bidra till att främja flickors intresse för IT och därmed 
jämna ut den skeva könsfördelning som upplevs idag. Det kan på sikt även höja 
pojkars försämrade skolresultat. Kommissionen menar att mycket tyder på att pojkar 
lär sig läsa fortare med IT-hjälpmedel och det kan bidra till en positiv utveckling. 

EU (2006) listar åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, dessa är kunskaper 
och färdigheter som anses nödvändiga för individer i ett kunskapssamhälle. En av 
dessa nyckelkompetenser är digital kompetens, vilket innebär en kritisk och säker 
förmåga att använda informationsteknologi samt grundläggande färdigheter i 
informations och kommunikationsteknologi.  

Enligt Skolverkets (2012) rapport om IT-användande och IT-kompetens har svenska 
skolor i regel bra tillgång till datorer, vilket ger goda förutsättningar för att använda 
IT i undervisning. Elevers och lärares tillgång till datorer har ökat sedan 2008. Fler 
datorer betyder inte med automatik att de används mer i undervisningen. Elevers 
datoranvändning i skolan består till största delen av att söka information på nätet och 
skrivande. Tillgången till datorer har ökat men användningen av datorer i 
undervisning har inte följt med i samma grad menar Klerfeldt (2013). Lärare 
använder mestadels datorer till planering och dokumentation, teknik underanvänds i 
undervisningen eftersom elever använder teknik på ett mer avancerat sätt hemma än i 
skolan.(a.a.) Kompetensutvecklingsområden som efterfrågas av lärare enligt 
Skolverket (2012) är bland annat förebyggande av kränkningar på nätet samt hur 
datorerna ska användas som pedagogiska verktyg i undervisningen. Klerfelts (2013) 
analys av en europeisk sammanställning kring forskning i Europa visar att IT kan 
utveckla färdigheter såsom kommunikation, språkutveckling och sociala färdigheter. 
Därtill höjer IT motivation och ökar engagemanget både hos elever som personal. 
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IKT bör inte ses som ett självändamål. Det bör ses som ett medel för att nå upp till 
verksamhetens ordinarie mål. Ett digitalt verktyg som det finns potential för på 
fritidshemmet är surfplattan. Surfplattan kan vara ett medel att föra in traditionella 
aktiviteter som sker på ett fritidshem eftersom den möjliggör rörlighet för personer 
och utrustning. Enligt Eliasson (2013) är ett mobilt lärande när mobilitet och mobil 
teknologi kombineras. Fritidshemmets roll är att komplettera skolan och att erbjuda 
en meningsfull fritid som är trygg, rolig och stimulerande enligt Allmänna råd för 
kvalitét i fritidshemmet (Skolverket 2007). Verksamheten ska även utgå från barnens 
intressen. Statens medieråd (2012/13) visar att daglig användning av internet för barn 
mellan 9-12 år uppgår till 55 %. Skillnader i kön finns genom att pojkar spelar mer 
datorspel och TV-spel, flickor ägnar i större grad sitt användande till kommunikation 
och läsande av bloggar. Dessa siffror visar att datorer och internet är en del av barns 
vardag. 

Såväl Skolverket (2012) som Klerfeldt (2013) och Samuelsson (2014) menar att 
införande av ny teknik inte medverkar till förändringar automatiskt, Skolverket samt 
Klerfelt rekommenderar ökad kompetensutveckling i hur datorer och teknik ska 
användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisning. Personalen på fritidshemmen 
där mitt utvecklingsarbete genomfördes har tidigare efterfrågat kompetensutveckling. 
I en nyligen genomförd utbildningsansats ingick studiebesök för att samla inspiration 
om hur arbete med IKT kan bedrivas inom fritidshemmet. Min intention är att 
fortsättningsvis initiera och driva ett utvecklingsarbete med inriktning mot IKT inom 
fritidshemmet. 
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2 SYFTE 
Mitt syfte är att initiera och driva ett utvecklingsarbete med inriktning mot IKT på 
fritidshemmet. Fokus ligger på hur IKT kan användas inom fritidspedagogiken. 
Utvecklingsarbetet kommer att ske genom att pröva och utveckla ett antal IKT 
aktiviteter på fritidshemmet. En granskning av vilka fördelar och nackdelar som kan 
finnas är en möjlig väg att finna former för hur fritidshemmet kan arbeta med IKT. 
Min frågeställning lyder: 

  

● Vilka kunskapsmöjligheter kan IKT i form av mobilt lärande ge barn på 
fritidshemmet? 
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3 BAKGRUND 
Ersätt denna text med din egen. Följande bakgrund innehåller teorier om lärande och 
tidigare forskning som behandlar pedagogiskt förhållningssätt i relation till IKT och 
multimodalt berättande. Den innehåller en nulägesanalys av historik och tidigare 
utfört arbete på fritidshemmet där utvecklingsarbetet har genomförts. Den innehåller 
även en utvärdering av ett utvecklingsprojekt med surfplattor 

Sociokulturell lärandeteori enligt Säljö (2010) fokuserar på lärande i samspel med 
andra individer där språk och kommunikation är av stor betydelse. Språket ses som 
människans viktigaste medierande verktyg. Kulturella redskap som är konstruerade 
av människan har skapats genom att lägga till kunskap och mänskliga erfarenheter in 
i det konstruerade redskapet objektet.  Dessa verktyg är i form av artefakter och 
teknologier och bör ses som medierande verktyg som möjliggör tolkning av vår 
omgivning. De möjliggör interaktion människor mellan och därmed i förlängningen 
konstrueras ett lärande. Kommunikation är det som gör människor till tänkande 
varelser. I utvecklingsarbetet ses den tekniska utrustningen som medierande verktyg. 
Surfplattan möjliggör interaktion samt tolkning av omvärlden.  

Mobilt lärande benämns som lärande som sker med hjälp av en bärbar enhet, 
exempelvis smartphone eller surfplatta. Mobilt lärande enligt Jensen (2011) bygger 
på att mobilitet och den mobil teknologins möjligheter kombineras. Mobilitet innebär 
att lärande inte är kopplat till en särskild plats, lärande är möjligt var som helst, 
tillsammans med mobil teknologi som erbjuder tillgång till nästintill oändlig mängd 
information och därmed kan ge möjlighet att erfara lärande var som helst. Mobilt 
lärande kan bygga på ett flertal olika medier, exempelvis, text, film, förstärkt 
verklighet enligt Salem Press Encyclopedia, (2013). Den mobila tekniken kan 
erbjuda olika funktioner att använda sig av vid design av aktiviteter. I min aktion 
använder jag mig av kartfunktionen, dvs GPS. Förstärkt verklighet är en möjlig 
funktion i ett mobilt lärande. Det innebär att verkligheten förstärks genom 
exempelvis linjer eller animationer utöver det vi ser av verkligheten. Ytterligare en 
funktion som går att använda i ett mobilt lärande är det så kallade flipped classroom. 
Det innebär att lärare spelar in instruktionsfilmer som elever kan se inför lektioner. 
Eliasson (2013) som har utarbetat en designmodell för utomhuslektioner med mobilt 
lärande betonar att aktiviteter bör utformas så att tekniken inte utgör en distraktion, 
vilket förhindrar utbytet med omgivningen. Forskaren rekommenderar därför att 
endast tillföra teknik när den ger ett mervärde åt lärandetillfället. 

3.1 Tidigare forskning 
Här presenteras en kort översikt över tidigare forskning och rapporter som rör IKT. 
Forskningsöversikten behandlar en europeisk sammanställning om IT-användande 
som presenterar förmågor som kan utvecklas med hjälp av IKT.  

Klerfelt (2007) har analyserat en europeisk sammanställning kring IT-användande, 
rapporten slår fast att IT i Sverige och Europa kan utveckla färdigheter som 
kommunikation, språkutveckling och sociala färdigheter. IT underanvänds i 
undervisning. IT höjer motivation och ökar engagemanget både hos elever som 
personal. Sverige har länge ansetts ligga i framkant, numera finns det områden inom 
IT-användande där Sverige stagnerat och nu tillhör Europas genomsnitt. 
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3.1.1 Pedagogiskt förhållningssätt 
Här följer en presentation av forskning som behandlar lärarstudenters och 
pedagogers syn på datoranvändande i förskolan samt pedagogers förhållningssätt i ett 
multimodalt berättande.  

Lindahl och Folkesson (2012) menar i en studie att det går att urskilja ett antal olika 
synsätt på datoranvändande i förskolan hos lärarstudenter. Bland de olika synsätten 
fanns dem som såg datorn som en vän och dem som såg den som en fiende. Gruppen 
som såg datorn som en vän betraktade barn som kompetenta, aktiva och utforskande 
samt barn som medborgare. De tillfrågade i studien som såg datorn som en fiende 
hade ett synsätt som såg barn som självständiga, eller i behov av guidning. Barn ses 
som självständiga men de tillfrågade ansåg inte att barnen uppträdde fullkomligt 
självständigt framför datorskärmen. Studiens resultat visar ett antal normer för hur 
pedagoger kan se på barn. Dessa normer visade sig när studenter uttryckte sin syn på 
datoranvändande. De olika normerna var barn som medborgare, det kompetenta 
barnet, det aktivt utforskande barnet. Dessa synsätt såg datorer som en vän och som 
en möjlighet i pedagogiken, i barns kontakt med datorn kunde de se barn som aktiva 
och utforskande samt kompetenta. Synsätten barn som självständiga och barn som 
medborgare kunde ses utifrån både datorn som en vän och som en fiende. Datorn är 
ett verktyg som ges skilda tolkningar, beroende på pedagogens synsätt på barn och 
användandet av datorer kan den betraktas som en vän eller fiende. En situation som 
kan leda till grund för olika tolkningar är hur pedagoger behöver balansera mellan 
barns självständighet och deras behov av stöttning och guidning.  

Ljung-Djärf, Åberg-Bengtsson och Ottosson (2005) visar i en studie att pedagogers 
syn på datoranvändning kan kopplas till lärmiljön inom ett arbetslag inom förskolan. 
Datoranvändning kan ses som ett hot mot viktigare aktiviteter, som exempelvis 
samlingar eller gymnastik. Att använda datorn är något som får plats i verksamheten 
men som tar tid från andra viktigare aktiviteter och anses som ett hot mot dessa. 
Pedagogerna förklarar att det är viktigt att eleverna inte fastnar i användningen eller 
blir för passiva. Ett annat synsätt är att se datorn som en tillgänglig möjlighet, de 
barn som är intresserade har möjlighet att sitta vid datorn får göra det, och 
personalen förhåller sig positiva till att barnen sitter ett flertal vid datorn eftersom de 
kan lära varandra. Ytterligare ett synsätt är att datoranvändning ses som en viktig del 
av verksamheten. Personalen strävar efter att samtliga barn ska använda datorn lika 
mycket, användandet uppfattas som ett lärande. Det är personalens ansvar att 
intressera och inspirera barnen att använda datorn, de vill även visa att det går att 
göra andra saker än att spela. Dessa förhållningssätt till datorer har ett samband med 
de lärkulturer som finns på de aktuella avdelningarna som ingår i studien. Vid en 
skyddande lärmiljö betraktas datorn som ett hot. Såväl datorn måste skyddas från att 
gå sönder från barnen som att barnen måste skyddas mot att inte använda datorn för 
mycket och hamna i aktiviteter vid datorn som anses som slöseri med tid. Den 
stödjande lärmiljön återfinns där datorn ses som en möjlighet, barn som väljer att 
sitta vid datorn kan vända sig till personalen som hjälper till och stöttar vid behov. 
Barn och personal lär tillsammans och delar med sig av sina kunskaper till varandra. 
En guidande miljö återfinns där datorer ses som en viktig del i undervisningen. 
Personalen engagerar sig och utmanar barnen utifrån deras intressen. Det medverkar 
till att det sker mycket interaktion runt datorn, och personalen ser användandet som 
ett pedagogiskt förhållningssätt. 
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Klerfelt (2007) har granskat barns multimodala berättande. Studien omfattade elever 
i förskola, förskoleklass och fritidshem. Ur ett sociokulturellt perspektiv är lärande 
beroende av samspel med andra och även med medierande verktyg.  Datorn ses som 
ett medierande verktyg för kreativt berättande och möjliggör kommunikation. 
Berättelserna som barnen skapat var i form av bildspel med text där bild är det som i 
huvudsak visar berättelsen handling. Genom sina berättelser kunde barnen uttrycka 
sitt meningsskapande som utgör en bro mellan barn och vuxnas praktiker, eftersom 
barnen uttrycker sin kultur och möjliggör en inblick för pedagogerna. Framför 
skärmen skedde mycket interaktion i form av gester och kroppsspråk. Det 
pedagogiska ställningstagandet som möjliggjorde barnens meningskapande 
berättelser utgjordes av en förändrad position från pedagogernas sida. De 
positionerade sig själva som guider för att hjälpa till i sagoskapandet, möjliggörare 
som ger erbjudande till inflytande och även fredsmäklare då konfliktsituationer 
uppstått. Detta leder till en förändrad maktposition mellan barn och pedagoger till 
skillnad från de vuxnas tidigare position som reparatör och organisatör av kösystem 
till datorn. Vuxnas närvaro framför skärmen kan möjliggöra samspel och interaktion. 
Samspelet med vuxna är en avgörande faktor för barnens meningsskapande.  

3.1.2 Digital miljö 
Nedan presenteras forskningsresultat som utförts i digitala miljöer, exempelvis 
kunskapsproduktionen i en 1-1 miljö, en elev-en dator. Digital ojämlikhet belyser 
skolans aktiva roll för att inte öka en digital ojämlikhet. Idrottslärares syn på 
exergames i idrottsundervisning belyses. Exergames som är en del av tidigare arbete 
på fritidshemmet. Samt ett utvecklingsprojekt med surfplattor som lärande verktyg 
tas upp. 

Fleischer (2013) har studerat hur en 1-1 miljö bidrar till kunskapsproduktion i en 
datoriserad miljö. Han menar att den stimulerar kreativitet i och med att fler 
uttrycksmedel presenteras. Även samarbete är en förmåga som gynnas, exempelvis 
kan elever diskutera kring sociala medier om arbetet och dela filer mellan varandra 
och redigera i samma dokument. Kritiskt tänkande varierar stort mellan olika skolor 
hur väl det stimuleras, en framgångsfaktor är om bibliotekarier involveras. 
Författaren menar att det finns en risk i kunskapssökning på internet att mängden 
information blir större, men djupet på faktakunskapen uteblir. En risk med 1-1 är att 
ytlig kunskap premieras i och med att hastigheten ökar på produktion av text eller 
meningsskapande. 

Samuelsson (2014) menar att det finns en digital ojämlikhet som gör att alla elever 
inte får en likvärdig utbildning i digital kompetens. De elever som har en hög digital 
användning och kompetens har förvärvat den från hemmet, och har möjlighet att få 
stöd hemifrån av vårdnadshavare eller syskon.  I sin studie kunde skolans 
undervisning i digital kompetens inte minska den digitala ojämlikheten.   

Öhman, Almqvist, Meckbach och Quennerstedt (2013) har studerat idrottslärares 
attityd till att använda exergames inom undervisning i idrott och hälsa. Inställningen 
till att införa dessa spel i undervisning är huvudsakligen positiv. De tillfrågade 
idrottslärarna anser att exergames ses som ett roligt sätt att motivera elever. 
Anledningar att införa dessa spel i undervisning är enligt de som har testat att det är 
roligt, uppmuntrar fysisk aktivitet samt erbjuder större antal valmöjligheter. Hinder 
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för att införa spelen i lektionstid är den höga kostnaden, att andra aktiviteter 
prioriteras högre och den egna kunskapen om spelen är bristande. Studier på om 
exergames bör användas i undervisning om hälsa inom idrott och hälsa visade att 
exempelvis ett Wii-spel som gick ut på att skapa en avatar som liknade den egna 
kroppen. Spelen anses visa en syn på hälsa som sträcker sig till att förbränna kalorier 
och kämpa efter den perfekta kroppen, eftersom avataren hoppar av glädje vid högre 
antal förbrända kalorier. Enligt studien sänder spelen ut en normativ och snäv syn på 
hälsa och användande av spelen kan även ge en negativ självbild genom att se sin 
egen kropp projicerad i behov av förbättring.  

En utvärdering av Stockholm stads Ipad-projekt (2013) visar att iPads och datorer är 
verktyg som kan komplettera varandra. En dator är mer lämpad för skrivande och 
ordbehandlingsprogram och iPads är mer lämpade för surfande, bildskapande och 
filmande. Lärare menar att dokumentation har blivit mer omfattande, med hjälp av 
korta filmklipp, möjlighet att fota, de menar att de får ett omfångsrikare material.  
Nackdelar med iPads upplevs vara att ordbehandling och skrivande är omständigt, att 
hantering av dokument är problematiskt. Nio utav tio lärare menar att det är lättare 
att motivera elever med iPads. Projektet lyfts fram som framgångsrikt i framförallt 
lärsituationer som behandlar samarbete, motivation, kommunikation, visualisering, 
och utökat lärande framförallt inom musikämnet. 

Ovanstående forskningsresultat och sammanställningar av rapporter visar att det 
pedagogiska förhållningssättet till IKT och teknisk utrustning förefaller av stor 
betydelse för barn och elevers lärande och meningsskapande. Om pedagogers 
förhållningssätt behandlar och värdesätter digitala verktyg som en pedagogisk resurs 
kan lärande och motivation höjas för både elever och personal.  

3.2 Nulägesanalys 
Skolan där jag har genomfört mitt utvecklingsarbete är en F-9 skola, med ca 700 
elever totalt. Fritidshemmet har egna lokaler i en fristående byggnad på skolgården. 
Avdelningen vänder sig till elever från årskurs 3 till årskurs 6, antalet inskrivna barn 
är ca 120 till antalet. Skolan har på ett tidigt stadium använt sig av teknisk utrustning 
i undervisningen. Det har lett till att den har profilerat sig som utvecklande i fråga 
om teknikanvändning inom kommunen. Vid starten för användandet av tekniska 
verktyg i undervisning på mitten av 1990-talet fanns god tillgång till datorer och 
övrig teknik. Tekniken har använts till att i grundskolans senare år göra elevfilmer, 
och interaktiva skrivtavlor i klassrum. Ytterligare kliv togs när en 1-1 satsning 
inleddes höstterminen 2011. Elever i årskurs 4 och 7 fick en personlig dator vilket 
gjorde att 2013 hade samtliga elever från årskurs 4 till årskurs 9 en personlig dator. 
Motivet till satsningen uppges vara förändrad undervisning och pedagogik vilket ger 
högre motivation, och en ökad likvärdighet i IT-användning som därmed ger en 
högre måluppfyllelse enligt Tallvid (2010). Tallvid har utvärderat Falkenbergs 
kommuns 1-1 satsning som stod som stöd för skolans nystartade satsning på IT. 
Samtliga berörda elever fick tillgång till en dator samt även personalen tillhandahöll 
en dator som ett arbetsverktyg. Satsningen gjordes med fokus i skolundervisningen, 
förskollärare och fritidspedagoger fick personaldatorer och övrig teknisk utrustning 
med möjlighet att bedriva verksamhet. För att säkerställa implementeringen av 
användandet av tekniken blev ett antal personer utsedda som så kallade 
nyckelpedagoger. De utvalda lärarna fick utomstående utbildning vars uppgift blev 
att dela erfarenheter och arbetssätt med sina kollegor och stötta dem i deras fortsatta 
arbete. All personal genomgick en obligatorisk kompetensutbildning genom PIM. 
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Praktisk IT-och mediekompetens som är en nätbaserad grundkurs initierad av 
Skolverket. Utbildningen innehöll pedagogiska handledningar som beskrev praktiskt 
användande av olika tekniska resurser och verktyg samt användning av IT i olika 
ämnen. Kurserna låg online och var därför tillgängliga för varje pedagog att studera 
när det passade dem. Samtlig personal fick studera upp till nivå 2 utav 5, de 
uppmuntrades att läsa in mer genom att högre genomförd nivå gav utslag på 
lönerevisionen. Datorerna är disponibla för personal och elever även utanför skolans 
område, detta faktum syftade till att ge högre motivation att ta ansvar för 
utrustningen och minska implementeringstiden.  Ledningen uppger att de försöker 
uppmuntra dem som är framåt med IT.  

Fritidshemmen har teknisk utrustning som smartboard och digitalkameror och ett 
antal datorer, det finns därför förutsättningar att använda tekniken på ett utvecklat 
sätt enligt ledningen. Skolan har utarbetat en handlingsplan för IKT-användning på 
skolan. Den innehåller mål för varje årskurs inom olika användningsområden. De 
delar som fritidshemmet nämns specifikt är i hantering av blogg. Äldre barn på 
fritidshemmet kan bidra med text och bild till bloggen. Bloggar är utbrett på skolan 
och finns för varje skolklass samt fritidshemsavdelning. Bloggandet är något som är 
frivilligt och enligt ledningen har personalen bakom de olika bloggarna kommit olika 
långt i detta arbete. Skolans handlingsplan för IKT-användande nämner att äldre 
elever på fritidshemmet kan bidra med text och bild till fritidshemmets blogg. 
Eleverna har tidigare deltagit i publiceringen på bloggen men i dagsläget har arbetet 
att blogga tillsammans med eleverna inte varit aktuellt och igång. 

Ett exempel på arbete som görs i den dagliga verksamheten är tidigare nämnda 
exergames. Exempel på spel som räknas till nämnda kategorisering av spel är Wii fit, 
Wii sports, dance dance revolution. En handkontroll alternativt en kamera registrerar 
spelarens kroppsrörelser som styr aktiviteten på skärmen. Spelen används till att 
stimulera rörelse i fritidshemmet. Om pedagoger undviker att barnen skapar egna 
avatarer ger det en möjlighet att undvika de potentiellt nedlåtande inslagen om 
kroppsfixering, och istället utnyttja spelen till engagerande rörelseinslag. Denna 
aktivitet har varit mer av underhållningskaraktär, jag fokuserade min aktion på 
lärande i aktiviteten för att komplettera tidigare utfört arbete på fritidshemmet. 
Fritidshemmet har en möjlighet att utforma aktiviteter med IKT som blir ett 
komplement till skolans IKT undervisning. 

Inom skolans undervisning arbetar man med ASL- Att Skriva till Läsning. Arbetet 
tar sin början i förskoleklass där en dator används som pedagogiskt redskap. Arbetet 
stegras allteftersom barnens förmågor och kunskaper ökar. Två elever samarbetar 
med att skriva en text på dator för att stimulera till diskussion och kommunikation. 
Fokus ligger på lust och nyfikenhet. Eleverna blir medproducenter. Att skriva för 
hand förs in senare än traditionell skrivundervisning. Det förs in när barnens motorik 
är mer utvecklad. Enligt Trageton (2014) stimuleras samarbete, motivation och 
kommunikation.  
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4 METOD 
Kapitlet beskriver inledningsvis innebörden av ett utvecklingsarbete och det 
genomförande som lett fram till arbetets resultat samt slutsats och slutligen etiska 
övervägande. 

4.1 Beskrivning av utvecklingsarbete 
Patel och Davidsson (2011) menar att det huvudsakliga syftet med ett 
utvecklingsarbete är att bidra till en förändring. Det är en uppstart av en process som 
leder till utveckling i någon riktning. Ett utvecklingsarbete kan även bidra till 
produktion av kunskap, gränsen mellan utvecklingsarbete och aktionsforskning är 
diffus. Enligt Arfwedsson (2008) är aktionsforskning den forskning som innebär att 
forskaren är en del av processer för att förändra eller förbättra. Ett utvecklingsarbete 
är en praktisk didaktisk inriktad aktivitet med avsikt att pröva och utveckla det 
fritidspedagogiska området. Enligt Rönnerman (2012) är aktionslärande när en 
utgångspunkt tas i något som uppfattas som ett problem alternativt en frågeställning 
som är i behov av att öka förståelsen kring. Det är en sammanfogning av att 
praktisera och att förstå vad som sker. En kartläggning görs med mål att definiera 
nuläget, kartläggningen analyseras och därefter dras slutsatser för att formulera 
åtgärder. Aktioner utförs som analyseras för att kunna dra nya slutsatser och 
lärdomar varpå det eventuellt görs en ny kartläggning och ny reflektion. Processen 
kan beskrivas som en spiral med hörnstenarna planera- agera- observera- reflektera. I 
mitt utvecklingsarbete utgår jag från en utgångspunkt hämtad ur verksamheten, en 
kartläggning görs av det arbete som bedrivits inom ämnet fram till dags dato, 
aktioner utförs som analyseras för att få nya lärdomar och slutsatser. Erfarenheter 
och slutsatser tillsammans med ny kunskapsproduktion är planerade att föras tillbaka 
till personalen efter utvecklingsarbetets slutförande. Det kommer att ske på ett 
personalmöte där personalstyrkan är samlad. Resultatet kommer även att presenteras 
för de regionala resurscentrum som jag tagit hjälp av i mitt förarbete. 

4.2 Genomförande 
Dokumentation sker genom observation i form av deltagande observation. 
Denscombe (2009) beskriver det som när den som observerar deltar i det dagliga 
livet och observerar det som sker. Efter varje observation är det viktigt att göra 
fältanteckningar och att få ner dem på papper så fort som möjligt eftersom det annars 
är lätt att glömma, eller att gå miste om detaljer. Denscombe menar att det är viktigt 
att bygga in rutiner för forskaren för att dokumentationen ska genomföras. Jag har 
gjort detta i så nära anslutning till arbetsdagens slut som möjligt. Björndal (2005) 
skriver att när en pedagog är ledare i en pedagogisk aktivitet men samtidigt har för 
avsikt att dokumentera det pedagogiska som sker kallas det för observation av andra 
ordningen. Det fanns tillfällen då jag höll i en aktivitet och samtidigt observerade, då 
liknas det vid observation av andra ordningen. 

Dokumentation av utvecklingsarbetet har även skett genom foton och 
videoinspelning, jag hade möjlighet att använda två actionkameror. Kameran 
placeras vid huvudet på den som bär kameran och därmed gavs möjlighet att följa 
interaktionen i aktiviteten mellan barn-barn och mellan barn-digitalt verktyg. Enligt 
Rönnerman (2012) är videoinspelningar ett nedslag i verkligheten, inte en exakt 
avbild. Det visar vår uppfattning om det inspelade, inte som det faktiskt var. Video 
ger en möjlighet att återse en händelse via repris, och kan därför analyseras och 
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tolkas djupare. En semistrukturerad intervju har genomförts med biträdande rektor 
för att fastställa nuläge och historik för skolans tekniska användande och inriktning. 
Enligt Denscombe är en semistrukturerad intervju när den intervjuade tillåts svara 
öppet och utveckla sitt resonemang utifrån förberedda frågor.  

Deltagare som deltar i projektet skedde utifrån anmälningar av frivilligt deltagande. 
Efter en presentation av projektet fick elever som var intresserade anmäla sitt intresse 
att delta. 

4.3 Etiskt övervägande 
Jag har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna genom att skydda 
deltagarnas intresse, och undvika falska förespeglingar. De elever som var 
intresserade av att delta i projektet fick i samband med anmälan ett informationsbrev. 
Brevet innehöll en kort beskrivning av de forskningsetiska principerna. Patel och 
Davidsson (2011) menar att formuläret för informerat samtycke bör innehålla 
forskarens namn, kort information om forskningen, och förväntningar om deltagares 
bidrag, samt information om att de har rätt att dra sig ur, och även information om 
konfidentiell hantering och datasäkerhet.  
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5 AKTION 
Följande kapitel kommer att beskriva den aktion som har utförts i utvecklingsarbetet, 
där en beskrivning av genomförda aktiviteter tillsammans med medföljande 
planering kommer att presenteras. De aktioner jag har utfört under mitt 
utvecklingsarbete har tagit grund i nulägesanalys och tidigare forskning. Tidigare 
arbete som bedrivits i fritidshemmet har beaktats för att utgöra en utgångspunkt. 
Forskning visar att det finns goda förutsättningar för IT-användande men att den kan 
användas mer i undervisning, den visar även att det pedagogiska förhållningssättet är 
av stor betydelse. Av denna anledning har planerade aktioner utgått från planerade 
vuxenstyrda aktiviteter med ett medvetet förhållningssätt. De aktiviteter som 
genomförts har varit i form av geocaching, mysterycaching, QR-koder och 
filmskapande. Geocaching utfördes vid två tillfällen, det första av dessa i känd miljö 
på skolgården, och ytterligare ett tillfälle i skolskogen som en del i en progression. 
Med hjälp av QR-koder har en digital historievandring varit en aktion som utförts 
samt en filmskapande aktivitet med syfte att låta eleverna skapa en film om någon av 
dessa aktiviteter. 

5.1 Förarbete  
Inför projektet har jag valt att ta hjälp av regionala resurscentrum vars uppgift är att 
inspirera och uppmuntra användande av teknisk utrustning inom pedagogisk 
verksamhet. Externa aktörer har bidragit med experthjälp och utbildning i praktiskt 
användning. Inledningsvis tog jag kontakt med AV-media, deras uppdrag är att 
inspirera och utbilda lärare i länet inom IKT. Av dem fick jag möjlighet att låna 
tekniska resurser i form av fem surfplattor samt två actionkameror. Jag tog även 
kontakt med Reaktor Sydost som är ett regionalt resurscentrum för film i länet, vars 
uppdrag bland annat är att hjälpa de pedagoger som vill arbeta med film i skolan. Av 
dem har jag fått hjälp med praktiskt hantering av redigering av material. Båda parter 
har fungerat som bollplank.  

5.2 Planering: Geocaching och QR 
Vid planering av aktiviteten har jag tagit hänsyn till styrdokument, Allmänna råd för 
kvalitet i fritidshem och även läroplanens syfte samt kunskapsmål. Nedan följer en 
beskrivning om de avsnitt i styrdokument som talar för aktivitetens genomförande. 
Planeringen syftar på de praktiska aktiviteterna geocaching och QR-koder. 
Geocaching är en form av modern skattjakt. En cache (skatt) placeras ut i form av en 
behållare innehållande en loggbok och penna, den kan även innehålla bytesdetaljer. 
Koordinater till cachens position lämnas ut. Därefter är det upp till deltagare att med 
hjälp av utrustning som har gps-funktion hitta vägen fram till cachen. 
Mysterycaching är en form av geocaching där ett mysterie eller problem behöver 
lösas för att nå fram till cachen. 
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5.2.1 Målsättning 
Målsättning med aktiviteten är hämtad ur styrdokument. Enligt skolverkets Allmänna 
råd för kvalité i fritidshem (2007) är det viktigt att utforma ett fritidshems 
verksamhet så att den erbjuder en meningsfull fritid, som är trygg, rolig och 
stimulerande. Fritidshemmet bör erbjuda rikliga mängder med fysiska aktiviteter där 
kreativitet lust och lek är i fokus. Genom aktiviteten ska eleverna få möjlighet att: 

● Använda modern teknik som verktyg för lärande. 
● Vistas i utemiljöer och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. 
● Orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Lekar och rörelse i 

natur- och utemiljö. 
 

5.2.2 Förberedelse 
De förberedelser som behöver genomföras som pedagog är att placera ut cacher i 
form av burkar med instruktioner och chiffer i. För att få ut koordinater till de tänkta 
placeringarna av cacher behövs området rekognosceras, utse lämpliga gömställen, 
samt ta ut koordinater med någon form av GPS-enhet. Det är att föredra att använda 
mer än en källa. För geocaching på skolgården gäller även att lägga till de olika 
koordinaterna och riktmärkena i respektive enhet. Inför aktiviteten fick eleverna 
information som behövdes för att genomföra aktiviten. Vi gick gemensamt igenom 
vilka markeringar som gäller för deras nuvarande position och hur markeringen ser 
ut för målet. Inför geocaching i skolskogen förklarar jag även processen att lägga till 
en koordinat, som blir deras riktmärke att följa. Eleverna får även lägga in den första 
koordinaten själva, för att säkert veta hur de ska göra. Jag gick även igenom kort hur 
det går till att lösa chiffret. Rutten är delad i två motsatta varv för att grupperna ska 
få större spridning. De blir informerade om att när de kommer fram till cachen 
behöver de endast uppmärksamma de papper som är markerade med den färg som de 
blivit tilldelade, blå eller röd. Förberedelser som behöver genomföras innan QR-
aktiviteten är produktion av material eller val av material, i detta fall producerade jag 
eget informationsmaterial som behöver adderas i applikationen som användes. 
Innehållet krävs att det laddas upp i en dator för att sedan visas i en mobil enhet. 

5.2.3                Aktivitet 

Här följer en kortare praktisk beskrivning kring de aktiviteter som genomförts som 
aktion. I planeringen räknas tre aktiviteter in, geocaching på skolgården, geocaching 
i skolskogen och filmskapande.  

Geocaching  

Vid det första tillfället var målet att bekanta barnen med tekniken, därför skedde den 
på skolgården i en bekant miljö. Jag inledde med att gå igenom hur den fungerar och 
tips för hur de lättare kan hitta rätt. Ett antal burkar med en QR-kod i placerades ut 
på skolgården. Respektive surfplatta hade förprogrammerats med en kontroll som 
leder till en burk. När eleverna hittat denna får de scanna QR-koden som visar en 
bokstav. Om alla burkar hittas kommer bokstäverna från respektive burk bilda ett ord 
tillsammans. När koden är scannad får de återvända till startplatsen för att byta enhet 
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och söka ytterligare kontroller. Aktivitetens uppbyggnad liknar en stjärnorientering.  

Mysterycaching  
Andra tillfället skedde i närmiljö i skolans skolskog. Aktiviteten är uppbyggd med 
tre kontroller. Det är i form av en så kallad mysterycache, som är en del av 
geocaching med olika mysterier och koder att lösa. Förutom att hitta cachen kommer 
en uppgift att finnas i form av ett chiffer att lösa för att kunna ange nästa koordinat 
och därmed hitta nästa cache. Vid varje kontroll finns en uppgift som ska leda till 
nästa kontroll. Vid den tredje och sista kontrollen får de lösa ett meddelande som 
säger att de har klarat uppgiften. De uppgifter som ingår är ett murarchiffer, som 
även kallas brädgårdschiffer eller pagodchiffer. Det är vanligtvis bokstäver som är 
uppdelade i rutnät. En bokstav urskiljs genom att läsa av rutmönstret som finns runt 
bokstaven. I detta fall konstruerades ett rutnät med siffror eftersom koordinater 
består av siffror och inte bokstäver. Den andra uppgiften är i form av ett 
caesarchiffer. Caesarchiffer innebär att varje bokstav ersätts med motsvarande 
bokstav exempelvis 3 steg fram i alfabetet. Som lösningsnyckel konstruerades en 
cirkel, med två cirklar föreställande alfabetet samt siffror 0-9. Dessa placerades 
ovanför varandra, om koden säger bokstaven A, gäller det att titta på bokstaven A 
och byta ut den mot siffran eller bokstaven som står direkt ovanför. Lösningsnyckeln 
finns placerad i cachen. När eleverna löst en uppgift vid en kontroll fick de själva 
lägga till nästa kontroll som blir deras riktmärke. Eleverna blev informerade om att 
det finns tre cacher utplacerade i skogen. Eleverna delades in i fyra grupper, två av 
dessa grupper inledde med att gå åt ett håll, de andra två grupperna gick åt motsatt 
håll. För att särskilja uppgifterna som ligger i lådan blev grupperna tilldelade en färg, 
om de är röd grupp behöver de bara titta på papper som är rödmarkerade exempelvis. 

QR-koder 
En aktivitet byggdes kring QR-koder. QR står för Quick Response, det är en slags 
streckkod som lagrar information i form av en hemsida eller bild eller ljudfil som 
ligger på nätet. Denna kod kan scannas av en applikation som leder till den valda 
funktionen. Denna information kan vara i form av en karta, ljudfil, filmklipp eller 
liknande. QR-koder användes i en applikation. Innehållet utvecklades till en digital 
historievandring. Det är en aktivitet som liknar geocaching till utförandet i att gps-
funktionen gör att deltagare ska ta sig till olika positioner på en karta. Vid en viss 
position möjliggör applikationen att lägga in information exempelvis en film, vilket 
var det jag använde mig av. Jag byggde med hjälp av filmer upp en historievandring i 
närområdet precis utanför skolans område. Med utgångspunkt i gatunamn som 
kommer ifrån gamla historiska skepp, byggdes en historia upp kring fakta om 
skeppen som vävdes ihop med myter och skrock kring sjöfart och dess historia. 
Dessa filmer startade när deltagare nått en viss position. Som återkoppling efter 
denna aktivitet hade jag gjort en QR-kod som var kopplad till en ordmolnstjänst. Ett 
ordmoln samlar ord format som exempelvis ett moln, kan beskrivas som en 
tankekarta. Eleverna uppmanades att svara på, vad tyckte du om aktiviteten? Syftet 
är att kunna synliggöra lärandet och använda tekniken till dokumentationsverktyg. 
Vid första tillfället blev svarsfrekvensen relativt låg. Därför gjordes en förändring 
inför andra tillfället då jag frågade muntligt under och efter aktiviteten och kunde 
sedan föra in resultaten manuellt. Det mervärde som kan göras som tillägg om 
informationen hade lämnats analogt via textmeddelande är från vilken källa 
informationen kommer. Det ger en möjlighet att använda multimodala texter. En 
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muntlig information kan underlätta för de elever som har lättare att ta till sig 
muntliga instruktioner. 

5.3 Planering: Filmskapande 
Efter ovan nämna aktiviteter fick eleverna i uppgift att skapa en film. Jag valde att 
låta eleverna göra en film som handlar om de utförda aktiviteterna, med syfte att låta 
eleverna få uttrycka sin egen upplevelse. Här nedan beskrivs planeringen inför 
genomförandet. 

5.3.1 Målsättning 
Ett av skolans uppdrag enligt Skolverket (2011) är att eleverna ska få uppleva olika 
uttryck för kunskaper. Exempel på olika uttryck eleverna ska få pröva och utveckla 
är skapande i bild, text och form. En harmonisk utveckling och bildningsgång 
omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. 
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. 
Genom aktiviteten ska eleverna ges möjlighet att 

● Använda modern teknik som ett verktyg för skapande och lärande. 

5.3.2 Förberedelse 
De förberedelser som genomfördes var att jag har bearbetat filmerna från materialet 
som hämtats från actionkamerorna, det har trimmats ner materialet till kortare klipp. 
Längden är ca 10 till 30 sekunder långa klipp. Instruktions och exempelfilm har 
skapats. 

5.3.3 Filmskapande 
Som inspiration samt instruktion hade jag gjort en kortare film för att starta upp 
uppgiften. Den syftade till att visa för eleverna hur ett möjligt resultat kan se ut. 
Uppgiften var att uttrycka sin upplevelse av aktiviteten, vilken aktivitet de valde att 
göra film om var valfri. De moment jag instruerade för eleverna var att trimma ett 
videoklipp. Det vill säga att korta ner ett klipp. Att lägga till text, att lägga till 
bakgrundsmusik. Eleverna har sedan möjlighet att välja filmklipp och lägga dem i 
valfri ordning, en liknelse kan vara att lägga ett pussel. 
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6 RESULTAT 
Följande kapitel redovisar det resultat som framkommit efter avslutad aktion. 
Respektive aktivitet presenterats var för sig. Målsättningen i planering diskuteras om 
den har blivit uppnådd. Elevernas uppfattning om aktiviteten analyseras utifrån det 
filmmaterial som har skapats i den filmskapande aktiviteten, det ger en bild av 
elevernas uppfattning av aktiviteterna.  

6.1 Geocaching  
Geocaching på skolgården betraktades som en lustfylld aktivitet, samtliga elever 
fullföljde uppgiften att hitta samtliga cacher. Eleverna bekantade sig med tekniken 
och fick möjlighet att navigera samt att scanna QR-koder. Därmed anses 
målsättningen med första aktiviteten uppnådd. Ett misstag skedde vid 
förberedelserna, två av cacherna visade inte exakt rätt position. Det visade sig finnas 
en felmarginal på ca 10 m, vilket gjorde att även om eleverna hittat rätt fanns inte 
cachen på utsatt plats. Jag som pedagog fick peka i rätt riktning. Till nästa tillfälle 
hade jag den vetskapen och under rekognoscering användes flera enheter för att 
bestämma position, positionsbestämningen skedde vid flera tillfällen för att undvika 
att detta skulle hända igen.  

6.2 Mysterycaching 
Geocaching tränar förmågan att orientera sig. Enligt kursplanen inom Idrott och 
hälsa är förmågan att orientera sig ett viktigt kunskapssmål. Artefakter i form av 
karta och kompass är historiska hjälpmedel för att kunna orientera sig. Artefakten 
som användes i dagsläget är en surfplatta med tillhörande app som gör det möjligt att 
använda både kompass och karta. Eftersom enheten är gps-styrd finns en funktion 
som illustrerar nuvarande position och målets position. Med hjälp av artefakten 
tolkar de sin omvärld.  Mestadels använde sig eleverna av tekniken att se sin 
nuvarande position i förhållande till målets position. Om den nuvarande positionen 
ändras och blir närmre i förhållande till målet är eleverna på rätt väg.  

Att utföra geocaching och samtidigt införa en uppgift möjliggör för pedagoger att 
anpassa aktiviteten efter önskemål. I detta fall hade jag lagt in problemlösning i form 
av olika chiffer. Mysteriet och problemlösningen som jag placerats ut upplevdes som 
utmanande för eleverna, möjligen var de inte vana vid uppgifter av detta slaget. En 
analys av en grupps filmmaterial samt egenskapade film från den filmskapande 
aktiviteten visar att gruppen vid första koden kände sig osäkra på hur de skulle lösa 
uppgiften. De frågade om hjälp och fick en utförligare instruktion och assistans. Efter 
att ha navigerat fram till nästa mysteriekod säger de till varandra: 

 Hur ska vi klara det här själva? Det kommer aldrig gå. 
Eleverna upplever en osäkerhet och verkar se uppgiften som en stor utmaning. Vid 
uppgiften gick det att se att eleverna lyckas lösa uppgiften genom samarbete.  

Alfred- det kan vara åtta 
Bekim- vadå åtta varför ska det vara åtta? 
Alfred- kolla för att den är likadan. 
Charlie- ja det är sant  
Alfred- en sån, en sexa 
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Alfred- sen är det en nia  
Konversationen visar att de tog hjälp av varandra, Alfred knäckte koden genom att 
uppmärksamma ett mönster. Han visade genom att gestikulera med handen likheten 
mellan symbolerna. Det ledde även till att de andra pojkarna i gruppen förstod, de 
resonerade sig fram till lösningen. Alla i gruppen var delaktiga i samarbetet.  

I efterhand när eleverna berättar om sin uppfattning om aktiviteten berättar dem: 
 Det var lätt, vi behövde inte Anders hjälp.  

Anders är författarens namn och ledare för aktiviteten. Skillnaden är slående från att 
inför uppgiften ha tvivlat på sin egen förmåga till att lyckas och i efterhand kunna 
tycka att det var lätt. Det kan vara ett exempel på att självständigt och tillsammans 
med andra lösa problem och känna tillit till sin egen förmåga.  

Ett annat exempel som belyser elevernas uppfattning om problemlösningen kommer 
från en annan grupp elever som beskrev sin upplevelse av aktiviteten enligt följande: 

Koderna var svårt så det var sådär!!!!!!! 
Eleverna tyckte koderna var komplicerade. Vid problemlösningen gick att urskilja att 
två av eleverna koncentrerade sig på andra objekt än själva problemlösningen. 
Exempelvis omgivning med pinnar och träd som fokusobjekt, vilket lämnade en elev 
i gruppen till att för egen hand lösa koden. De tog inte hjälp av varandra på samma 
sätt som den första gruppen. Eftersom koderna var svåra blev deras totalbedömning 
att aktiviteten var sådär. Den del av aktiviteten som drog ner den positiva 
upplevelsen var koderna och problemlösningen.  

Utifrån barnens engagemang vid uppgiften kan geocaching upplevas som en 
spännande upplevelse utifrån barnens perspektiv.  

 
Vi. blev överlyckliga när vi hittade vår första 

En grupp visade att de tyckte det var roligt att använda kartor och spännande att leta 
efter skatter.  

Geocaching ger möjlighet att komma in på användning av matematiska begrepp, ett 
exempel är avstånd och avståndsbedömning. Eleverna kunde i samtal med varandra 
berätta att nu är vi nära, det är 161 meter kvar. Eller nu är det 65 meter kvar. 
Aktiviteten kan ge erfarenhet av begreppet olika avstånd, om avståndet är 161 meter 
kan de efter erfarenheten och upplevelsen göra en ny bedömning av begreppet. 
Avståndsbedömning kan stimuleras även när det är 10 meter kvar, eleverna får fråga 
sig själva hur långt är dessa 10 meter, och inom vilket område är det rimligt att målet 
finns.  

Dokumentation visar att aktiviteten geocaching i skolskogen erbjuder en 
naturupplevelse som kommer på köpet tack vare miljön som aktiviteten utförs i. 
Geocaching kan vara en del av ett långsiktigt arbete att uppnå mål för verksamheten 
som är att kunna förstå värdet av ett aktivt friluftsliv, att kunna vistas utomhus i olika 
årstider och att lära känna närområdet. En av målsättningarna för aktiviteten var att 
kunna använda modern teknik som ett verktyg för lärande. Tekniken är här ett 
verktyg för att kunna orientera sig. Att kunna orientera sig med hjälp av modern 
teknik är en förmåga som kan vara till stor nytta i vardagen. Platser där människor 
kan behöva hitta och orientera sig kan vara allt från köpcentrum till tunnelbanor till 
fjäll.  
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Interaktionen mellan barnen under aktiviteten gjorde mig som pedagog uppmärksam 
på att jag borde ha varit tydligare i mina instruktioner inför aktiviteten. Resultatet 
visade att det skedde ett antal missförstånd. Missförstånden rörde områden som jag 
nämnde, men som kunde undvikits om jag betonat dessa med ännu mer tydlighet. Ett 
exempel är att aktiviteten mysterycaching är uppbyggd på tre kontroller, den tredje 
och sista innehöll endast ett kodat meddelande som avslutade aktiviteten. Det hände 
att eleverna ville lösa den tredje och sista kontrollen för att ta sig vidare. En möjlig 
förbättring till ett nytt tillfälle vore att designa uppgiften tydligare för att den ska 
markera ett avslut. 

6.3 QR-koder  
På det sätt som aktiviteten designades är den relativt lik geocaching, förmågor som 
stimuleras är orientera sig och att lära känna närmiljön. Denna historievandring tog 
sin utgångspunkt i den fysiska platsen i närheten av skolans område. Informationen i 
filmerna var uppbyggd med utgångspunkt i gatunamnen och dess historia, 
kombinerat med skrock och myter. Flickan som ger uttryck för citatet nedan berättar 
i sin film att hon upplevde det som spännande, anledningen till det är att hon fick lära 
sig om vägarnas historia.    

Det var spännande och man fick lära sig om hur vägarna blev till. 
Ämnen som togs upp i filmerna anknöt till närområdet och behandlade livet till havs 
tillsammans med skrock, kvinnliga pirater, och spökhistorier som givits en lokal 
förankring. Detta var en aktivitet som bjöd på mer blandade reaktioner från eleverna. 
Anledningen till det är att jag som pedagog inte fick fram mitt budskap till samtliga 
elever om att historievandringen skiljer sig till viss del från geocachingen, eleverna 
föreföll förvänta sig att hitta fysiska cacher vid kartmarkeringarna. Elevernas 
förväntningar motsvarades inte vilket ledde till missförstånd av aktivitetens 
uppbyggnad. Konstruktiv kritik från elevernas håll menade att inspelningskvaliteten 
lämnade övrigt att önska, ljudvolymen utomhus hördes inte genom vind för att höras 
tillräckligt. Det visar att en avgörande faktor för att nå fram till eleverna är 
marknadsföringen inför aktiviteten. Om egna filmer produceras som information 
eller instruktion bör ett genrep ske i den miljö aktiviteten ska utspela sig i.  
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Ordmolnet nedan har skapats genom en webbtjänst som en QR-kod var länkad till, 
efter avslutad aktivitet fick eleverna berätta vad de tyckte. Informationen som 
registreras går att redigera till utseendet. Det ger en möjlighet att synliggöra lärande. 
Reflektionen innehåller allt från jättekul, roligt, bra och kul till dåligt. Hör inte, är 

relaterat till inspelningskvaliteten, lära sig hur vägarna skapades, visade på att 
eleverna fann innehållet intressant. Kommentaren inte rätt ställe, syftade på ett 
tekniskt kryphål som gjorde att det var möjligt för eleverna att se filmerna innan de 
nått fram till tänkt plats.  

6.4 Filmskapande 

Eleverna skulle få möjlighet att använda en uttrycksform för att uttrycka sin 
upplevelse av någon av aktiviteterna. Elevernas filmer visar prov på förklaringar och 
beskrivningar av aktiviteten. En del men inte alla uttryckte sin upplevelse. En fördel 
med filmskapande är att det på kort tid går att göra fint resultat. Under en och en halv 
timmes tid slutfördes sex kortare filmer. Eleverna var ivriga att komma igång. De 
hjälpte varandra och hittade på egna funktioner att lägga till sin film. Utöver de 
instruerade momenten lärde sig eleverna själva att lägga till ljudeffekter. En grupp 
valde att spela in ett ljudklipp och därmed berätta sin upplevelse istället för att lägga 
till text. De olika momenten gjorde att eleverna kunde komponera ihop en film. 
Tre pojkar tog chansen att experimentera med en funktion i programmet som kallas 
för trailer. Det är en reglerad mall som finns i olika teman, dessa blir ca 1 minut 
långa. De testade dessa olika mallar och kunde utifrån samma material skapa 
berättelser med spänning i berättarformatet, en version som var upplagd som ett 
drama och en version med familjefilmsinspiration. Det som skiljer mellan 
versionerna är klippning, bildvinklar och musik. Dessa är uppbyggda i de befintliga 
mallarna men det kan synliggöras för eleverna vilka element som förekommer i en 
film. Det kan vara en introduktion för att lära känna programmet och senare gå 
vidare till att redigera på egen hand. Det kan även vara ett diskussionsunderlag till 
filmkunskap. 
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7 DISKUSSION 
 

De genomförda aktiviteterna i utvecklingsarbetet kan kategoriseras som ett mobilt 
lärande, mobilt lärande kan ses som mobil teknologi och mobilitet i kombination 
(Jenssen 2011). Om vi ser geocaching som en del av ett mobilt lärande utnyttjar 
aktiviteten i sig mobil teknik, och även mobilitet eftersom den mobila teknikens 
möjligheter används i förflyttning. Den mobila tekniken får ses som en artefakt, i 
enlighet med det Sociokulturella lärandet (Säljö 2010). Lärande och mervärde 
tillkommer när den utförs i naturmiljö och är inte platsbunden till en särskild plats. 

QR-koder kan som mobilt lärande ge möjlighet att placera ut valfritt material på 
valfri plats. Lärande kan därför ske genom vilken information som finns tillgänglig 
och även var som helst. Det finns även möjlighet att bygga in instruktionsfilmer inför 
en uppgift istället för en informationsfilm. I kombination med flipped classroom, 
som innebär att lärare spelar in instruktionsfilmer som elever kan se flertalet gånger, 
kan sådana instruktionsfilmer placeras ut på vilken angiven plats som helst. Detta 
möjliggör lärande utanför klassrummet och interaktion med omgivningen. De 
kunskapsmöjligheter som erbjuds är nästintill obegränsade. Det som skiljer 
aktiviteten från en ordinär analog tipsrunda med information är att olika multimodala 
texter används som informationskälla.  

Kunskapsmöjligheter som IKT via ett mobilt lärande kan ge är att den öppnar upp för 
teknik i traditionellt erkända aktiviteter i fritidshemmets verksamhet. IKT behöver 
inte som förutfattade meningar säger vara knutet till stillasittande och passivitet. I 
Lindahl och Folkessons (2012) studie fanns det pedagoger som hade en skyddande 
lärmiljö, och menade att det är viktigt att barnen inte fastnar i det för länge och 
därmed blir passiva. Geocaching och QR-koder fastslår att teknik även kan bidra till 
rörelse. Skapande verksamhet kan bedrivas framgångsrikt med digitala verktyg, mitt 
exempel i detta utvecklingsarbete har varit filmskapande. Statens medieråd visar att 
IT är en stor del av barns vardag idag, fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull 
fritid. Pedagoger kan utnyttja möjligheten att utforma aktiviteter som med teknikens 
hjälp stimulerar till rörelse, friluftsliv och kreativitet. 

Samuelsson (2014) menar i sin studie att skolan har misslyckats med att jämna ut det 
tekniska kapitalet. Forskaren framhåller att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, 
och att endast öka tillgången till tekniska hjälpmedel är inte tillräckligt för att 
påverka den digitala ojämlikheten. En skola som arbetar medvetet har bättre 
förutsättningar att vara mer digitalt jämlik. Om skolan tillhandahåller tekniska 
verktyg möter elever som inte har utrustning i hemmet den digitala världen i skolan. 
Det krävs ett aktivt arbete av lärare för att nå upp till skolans kompensatoriska 
uppdrag, om elever får merparten av sitt tekniska kapital från vänner och familj 
riskerar den digitala ojämlikheten att öka.  

Ett hinder som kan framföras mot dessa aktiviteter är att aktiviteterna kräver en hög 
personaltäthet på relativt få elever. Olika ramfaktorer påverkar, som exempelvis 
elevantal och stora barngrupper kan visa sig framstå som ett hinder att utföra dessa 
aktiviteter. Det leder till att personaltätheten blir lägre utspridd på den större delen av 
barngruppen. Om en aktivitet kräver hög personaltäthet i anspråk kan det vara ett 
hinder för att utföra dessa aktiviteter. Ytterligare ett hinder är personalens 
kompetens, enligt Skolverket efterfrågas kompetensutbildning i hur tekniska 
hjälpmedel kan användas som pedagogiska verktyg. Om inte personalen upplever att 
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de har kompetensen att använda IKT som ett pedagogiskt verktyg kan det leda till att 
användningen begränsas till att vuxna blir organisatörer av speltid exempelvis i 
likhet med Ljung-Djärf (2005). Det finns en implementeringstid som kan vara ett 
hinder för att lära sig utnyttja de pedagogiska möjligheterna. Egen erfarenhet kan 
bevittna detta. Om intresse finns har internet mängder med möjligheter för 
självstudier. Det finns bra källor till vidareutbildning via lokala resurscentrum att 
utnyttja om behovet finns. Från nationell nivå har vidareutbildning byggt på eget 
intresse och självstudier från pedagogers sida, det digitaliseringskommissionen 
förespråkar är att en nationell handlingsplan uträttas för att ha en mer enhetlig 
handlingsplan nationellt. Det kan vara en väg att gå för att fånga upp de pedagoger 
som upplever datorer och teknik som en fiende. 

Kritiska aspekter med dessa aktiviteter är att dels blir aktiviteterna känsliga för 
tekniska störningar och dels är det känsligt för fukt och regn. Eliasson (2013) talar 
om att endast använda tekniken när det finns ett mervärde, en risk med alltför stor 
satsning på IKT är att den används i för stor utsträckning till aktiviteter som kunde 
utföras lika väl utan teknik. Enligt Fleischer (2013) ger stort färdighetsfokus 
konsekvensen att hastighet på färdigheter och kunskaper premieras i högre grad än 
djupet på kunskapen, filmskapande är en sådan aktivitet där produktionen gick 
smidigt. Det är därför nödvändigt att som pedagog vara medveten om att låta 
produktionen och inehållet gå på djupet. 

7.1 Pedagogiska implikationer 
På fritidshemmet sker mängder av olika sorters lärande. Lärande via IKT och mobilt 
lärande kan ses som en arena för lärande bland många andra. En möjlig fortsättning 
efter min initiering av utvecklingsarbetet är att fortsätta utarbeta skolans 
handlingsplan för IKT-användande och i det dokumentet förtydliga fritidshemmets 
bidrag. Fritidshemmet ska komplettera skolan och när det finns en uttalad satsning på 
IKT, kan dess möjligheter vara en del av ordinarie verksamhetsmål. Fritidshemmet 
har möjlighet att utarbeta sin vision över hur de kan arbeta med IKT för att 
komplettera skolans undervisning. Utifrån de exempel jag har genomfört i min aktion 
kan rörelse och friluftsliv vara tänkbara områden att ha med i nämnda vision. 
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Bilaga 1 
Denna bilaga innehåller länkar till instruktionsfilmer och föreläsningar som förklarar 
aktiviteter närmare. Det kan vara ett stöd om du vill veta mer eller vill skapa egna 
aktiviteter. Med reservation för att utvecklingen går snabbt framåt och att länkarna 
kan bli inaktuella.  

Geocaching 
Geocaching.com som är den officiella hemsidan om geocaching har samlat 
informationsfilmer om geocaching. Denna länk går till en grundläggande förklaring 
om vad geocaching är: geocaching 101. Du kan navigera dig vidare om du vill veta 
mer.  

Geocaching 1 http://www.geocaching.com/guide/      

____________________________________________________________________ 
 

På AV-media Kalmar läns hemsida finns en inspelad föreläsning om geocaching, de 
beskriver den såhär: 

Geocaching kan liknas vid en modern version av skattjakt med hjälp av mobiltelefon, 
läsplatta eller GPS. Någon gömmer en burk eller liknande någonstans, med en 
loggbok och en penna som viktigaste innehåll. Koordinater till gömman publiceras 
på en webbplats på Internet och sedan är jakten igång! Intresserade kan sedan leta 
upp gömman, geocachen och anteckna sig i loggboken. Hur kan vi använda 
geocaching i skolan? Ta del av föreläsningen och du får svar på frågan! 

Geocaching 2 http://www.avmkl.se/genomforda-aktiviteter/177-en-modern-form-av-
skattjakt           
__________________________________________________________ 
QR-koder 
 
QR-rundan som jag skapade är producerad i en app som heter 7 scenes. 
Nedanstående länk går till IT-pedagog Mats Larsnäs. Han förklarar hur du kan skapa 
en egen runda med appen 7 scenes. 

QR 1: https://www.youtube.com/watch?v=dCtOKGO_okI    
____________________________________________________________________ 

Ordmolnet som användes i QR-rundan gjordes i en tjänst som kallas Answergarden. 
Tjänsten är nätbaserad, jag gjorde en fråga och kopplade en QR-kod till den och lät 
sedan eleverna svara. Nästa länk förklarar hur tjänsten kan användas i skolan 
 
QR 2: https://www.youtube.com/watch?v=KnRRhRv9CP8 
____________________________________________________________________ 
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Förstärkt verklighet med QR-koder och AR 
 
AV-Media Kalmar län sänder en timmes föreläsning om QR-koder och AR- 
augmented reality. Föreläsare är Johan Klavins IT-pedagog i Hultsfred.  
 

QR 3: http://www.avmkl.se/genomforda-aktiviteter/220-qr-koder 

____________________________________________________________________ 

Filmer i QR-rundan 
De filmer som användes i QR-rundan går att bevittna från följande länkar: 
  
Strandvaskaren 
http://youtu.be/1zBXU9yKI9k 

Sjömunken 
http://youtu.be/RjH7DZ6DzUA 

Piratkvinnan 
http://youtu.be/ba9lkv5HA4A 
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