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Abstrakt
Syftet med utvecklingsprojektet var att öka elevernas möjligheter till delaktighet på
fritidshemmet genom att bedriva en podcast tillsammans med eleverna. Arbetet tog
utgångspunkt i aktionsforskning där Tripps aktionsmodell låg till grund för processen.
Genomförandet gjordes på ett fritidshem bestående av 46 elever i årskurs 3-6 samt två
lärare. Totalt deltog 15 elever och två lärare i projektet som erbjöd möjligheter till
delaktighet för elever och lärare i form av inspelning, redigering och publicering.
Elevernas kommunikation samt relationen mellan lärare-elev var av vikt för att uppnå
projektets syfte. Utvecklingsprojektet förväntades bidra till att öka den digitala
kompetensen på fritidshemmet. Genom samtal, observationer och förenkäter anpassade
för lärare respektive elever på fritidshemmet framkom att både lärare och elever hade
bristfälliga kunskaper inom digital kompetens. Av efterenkäterna som fylldes i efter
avslutat projekt kunde utläsas att både elevernas möjligheter till delaktighet samt den
digitala kompetensen på fritidshemmet hade ökat i och med arbetet med podcast som
pedagogiskt verktyg.
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1. Introduktion
Syftet med utvecklingsprojektet är att öka elevers möjligheter till delaktighet på
fritidshemmet genom att bedriva en podcast. Podcasten kommer att användas som ett
pedagogiskt verktyg för att skapa förutsättningar för eleverna att öka deras delaktighet
och för att uppnå projektets syfte. Podcast, eller poddradio som det heter på svenska,
är ett enkelt sätt att spela in eller ladda ner ljudfiler (Wikipedia, 2018). I enlighet med
Läroplanens (Skolverket, 2017) mål om att fritidshemmet ska ge eleverna möjligheter
att bli initiativtagande och ansvarsfulla individer kommer podcastens innehåll att utgå
ifrån elevernas önskemål och intressen. Tanken med att bedriva en podcast är att
främja ett lustfyllt och meningsfullt lärande för eleverna. Projektet kommer även att
erbjuda eleverna möjligheter till delaktighet genom att kunna inta flera olika roller
under processen vid inspelning, redigering och publicering. I en granskning från
Skolinspektionen (2010) framkommer att flera fritidshem behöver öka elevers
delaktighet i verksamhetens utformning.
2017 reviderades Läroplanen (Skolverket, 2017) med förtydligande skrivningar om
fritidshemmets uppdrag att stärka elevers digitala kompetens och att lärare ska
använda sig av digitala verktyg i sin undervisning. Elevernas möjligheter till
delaktighet på fritidshemmet är i förgrund för projektet. Med hjälp av podcast som
pedagogiskt verktyg kommer arbetet även förväntas bidra till att öka den digitala
kompetensen hos lärare och elever. Resultat från tidigare forskning visar att lärares
kunskaper inom IKT ökar motivationen och således även viljan att arbeta med digitala
verktyg (Malmsten & Hedlund, 2013). Under processen kommer vi att handleda såväl
elever som lärare kring hur de kan arbeta aktivt med digitala verktyg och med podcast
som ett pedagogiskt verktyg i fritidsverksamheten. Våra förhoppningar är även att
utvecklingsområdet ska kunna öka lärarnas motivation till att använda digitala
verktyg.
Forskning lyfter att elevernas syn på sig själva är avgörande för huruvida eleverna
deltar eller inte (Elvstrand, 2009). Med utvecklingsprojektet vill vi stärka viljan och
att våga delta genom kommunikation och samarbete med andra elever i form av
berättande. Annan forskning visar att kommunikation i samspel med andra människor
är bärande vad gäller människors delaktighet i att beskriva världen och för att överföra
budskap till andra (Klerfelt, 2007). I projektet kommer eleverna ges möjligheter att ta
ansvar för sitt eget språkbruk.
Av vikt för arbetet med podcasten är dessutom att kunna erbjuda möjligheter till
relationsskapande och trygghet, vilket är centrala delar i vår pedagogiska
positionering. Elevers tillit till lärare är av vikt i relationen lärare-elev och för att lärare
ska kunna närma sig elever. Enligt tidigare forskning är förtroendefulla relationer
förutsättningar för att komma elever nära (Dahl, 2014). Förtroendefulla relationer
kommer vara betydelsefullt för projektet eftersom vi kommer att arbeta nära eleverna
under processen.
I arbetet används flera digitala begrepp. För att ge en helhetsbild av begreppet digital
kompetens behöver även begreppen digitala verktyg och digitala medier sättas i
relation till digital kompetens. Skolverket (2017:b) förklarar digitala verktyg som en
fysisk enhet i form av exempelvis en smarttelefon eller en dator.
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Även internetbaserade tjänster och programvaror hänvisas till begreppet.
Digitala medier definieras enligt Skolverket (a.a.) som verktyg för kommunikation.
Begreppet digital kompetens i sin tur omfattar en kritisk och säker användning av
informationssamhällets teknik och grundläggande färdigheter i kommunikations- och
informationsteknik i enlighet med EU:s definition av begreppet. I arbetet används även
förkortningen IKT, vilket är förkortning för kommunikations- och informationsteknik
(Europeiska unionen, 2006).

5

2. Syfte
Syftet med utvecklingsprojektet är att öka elevernas möjligheter till delaktighet på
fritidshemmet genom att använda podcast som pedagogiskt verktyg. Detta genom att
bedriva en podcast på fritidshemmet.
Utvecklingsprojektet förväntas bidra till att:
•
•

Öka elevernas möjligheter till delaktighet på fritidshemmet
Utveckla den digitala kompetensen hos lärare och elever på fritidshemmet
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3. Tidigare forskning
I det aktuella kapitlet presenteras tidigare forskning kring elevers delaktighet samt
digital kompetens hos lärare och elever. Även tidigare forskning kring elevers
kommunikation samt vikten av relationer i form av pedagogisk positionering
presenteras.

3.1 Elevers delaktighet
I en tidigare studie förs ett resonemang kring delaktighet och demokrati (Danell,
2003). Studien lyfter läroplanernas utveckling i takt med att demokrati blivit alltmer
tydligt. En demokratisk skola innebar redan i Lgr 69 att eleverna skulle skolas till
ansvar och delaktighet men har på senare år utvecklats till något som ska genomsyra
skolverksamheten (a.a.). En senare studie fokuserar på elevers möjligheter till
delaktighet i aktiviteter i förhållande till delaktighet i den fria leken (Haglund, 2015).
Den fria leken beskrivs som en aktivitet där lärare tar ställning utifrån elevernas
perspektiv kring beslutsfattande och demokratiska värden. Resultatet visar dock att
eleverna är mindre delaktiga gällande beslutsfattande i aktiviteter (a.a.). Detta stärker
projektets syfte att öka elevernas möjligheter till delaktighet på fritidshemmet.
Resultat från tidigare forskning belyser elevers möjligheter till delaktighet utifrån den
sociala miljön (Larsson, 2007). Respekt, tillit och trygghet framhålls som
nyckelbegrepp och förutsättningar för en ömsesidig och öppen kommunikation (a.a.).
En nyligen genomförd studie visar även att elever upplever delaktighet när de får välja
vem eller vilka kamrater i elevgruppen de vill arbeta tillsammans med (Andersson,
2017). Elvstrand (2009) kopplar barns rättigheter till FN:s barnkonvention i sin
forskning och menar att skolan är en av de viktigaste arenorna för att praktisera barns
rättigheter. Resultatet visar dock att barns rätt till delaktighet i skolan varken
synliggörs eller uppmärksammas i den mån som det borde göra (a.a.). Resultatet går
därmed emot Demokratiutredningen (2017) och deras syn på demokrati som en
livsform, vilket innebär att varje människa är lika mycket värd, har lika rättigheter och
att människans värdighet inte får kränkas.
Förtroendeskapande är också ett sätt att beskriva delaktighet och är en grundläggande
faktor för att kunna skapa delaktighet enligt forskning (Elvstrand, 2009). En dimension
i förtroendeskapande är vikten av att elever känner trygghet och vågar prata med
vuxna. Resultat visar på vikten av social delaktighet, som delvis handlar om att känna
tillhörighet genom att ha kompisar. Elevernas vilja att delta skapar också
förutsättningar för delaktighet (a.a.). Resonemanget stärks av Demokratiutredningens
(2017) tankegång att delaktighet kan uppnås i en process, där viljan att delta samt
tilliten till den egna förmågan blir centrala för att nå delaktighet.

3.1.1 Delaktighet i förhållande till demokrati
I tidigare forskning används demokrati som ett närliggande begrepp i förhållande till
delaktighet (Elvstrand, 2009). Demokrati ses som ett överordnat begrepp till
delaktighet men delaktighet behövs för att kunna uppnå demokrati. I Elvstrands (2009)
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studie används två olika typer av demokratiteorier i form av deltagande demokrati och
deliberativ demokrati. Deltagande demokrati innebär att vara tillsammans med andra
människor. Förutsättningar för att eleverna ska uppnå delaktighet är deras upplevelser
och känslor av meningsfullhet. Eleverna ska även göras medvetna om vad som sker i
verksamheten samt om vad som ska göras, och det är således av vikt att eleverna ges
möjligheter till en öppen insyn i verksamheten. Politisk jämlikhet kan dock vara
problematiskt för eleverna att uppleva eftersom det i skolans värld förekommer en
tydlig maktskillnad mellan lärare och elever (a.a). Demokratiutredningen (2017)
förespråkar den deliberativa demokratin. I den deliberativa demokratin har samtal
övervägande betydelse för demokratin. Skolan ses som en offentlig arena för samtal
där elever med olika sociala bakgrunder möter andra elever och vuxna (a.a.).
Samtalen definieras i annan forskning som kunskapsbildande samtal där varje elev har
rätt att uttrycka sina åsikter (Forsberg, 2011). Alla deltagande elever ska vara aktiva i
samtalet, få samma chans att uttrycka sig och när en elev pratar bör de andra deltagarna
lyssna. När en elev talar varken kritiserar eller avbryter de andra eleverna talaren
eftersom samtalets karaktär syftar till att försöka sätta sig in i hur någon annan individ
tänker (a.a.). Forskning belyser även den deliberativa demokratin ur en mer kritisk
synvinkel (Elvstrand, 2009). Eftersom ett mål med det deliberativa samtalet är att
parterna ska komma överens kan det bli problematiskt. Det finns grundläggande
intressekonflikter hos människor som gör det svårt att helt komma överens (a.a.).
I och med valet av podcast som pedagogiskt verktyg för att öka elevernas möjligheter
till delaktighet får eleverna öva på att lyssna och ta del av andra elevers tankar samt
rätt att uttrycka sina åsikter och därigenom göra sina röster hörda.

3.2 Digital kompetens
Tidigare forskning visar att sociala medier påverkar elevernas vardagliga liv och kultur
och därför bör lärare ständigt hålla sig uppdaterade kring vad barn anser vara viktigt
(Malmsten & Hedlund, 2013). Studien poängterar även att IKT kan främja sociala
samspel för eleverna. Elever som upplevs ha svårigheter med kommunikation och
socialt samspel har möjligheter att utveckla sina kommunikationsförmågor med hjälp
av digitala verktyg (a.a.). I en annan studie framgår att elever har överseende med
lärares bristande digitala kompetens (Grape, 2015). Det framkom dock att eleverna
upplevde att ett hinder med digitala verktyg var deras egen brist på kunskap men
framförallt lärares okunskap. Eleverna var dock tydliga med att det finns möjligheter
att utveckla arbetssätten med digitala verktyg men poängterar samtidigt att det är
skolans och lärarnas ansvarsområde (a.a.).

3.2.1 Digital kompetens hos lärare
Malmsten och Hedlunds (2013) studie visar att lärares motivation och vilja att pröva
IKT ökar i takt med en djupare förståelse för hur IKT-arbete kunde användas inom
fritidshemsverksamheten. Studien visar att elevers kompetens inom digitala verktyg
huvudsakligen utgörs av socialt medieanvändande och att detta är något som lärare bör
vara medvetna om för att kunna skapa meningsfullhet. Lärares attityder till
användande av digitala verktyg har också studerats i tidigare forskning (Berg
Marklund, 2015). Resultaten visar att om lärare ska överväga att använda digitala
verktyg, framförallt spel, krävs det att spelen är pålitliga. Ur ett vuxenperspektiv ska
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spelen eller applikationerna vara enkla att använda. I avhandlingen beskrivs även
lärares inställning till nya digitala verktyg. Skolans stöd, organisation och attityder är
avgörande för införandet av nya digitala spel och digitala verktyg i verksamheten
(a.a.). Nyare forskning som gjorts visar att lärare har större handlingsutrymme när det
gäller att utforma sin undervisning utan exempelvis rektorers inblandning
(Willermark, 2018). Detta medför dock att det saknas tydliga mål och ramar för hur
lärare kan utveckla och förändra sin egen undervisning när det handlar om digitala
verktyg. Forskningen indikerar att det i nuläget inte finns svar eller lösningar på detta
eftersom det digitala användandet utvecklats och tagit vägar in i skolan och samhället
som varit svårt att kunna förutspå (a.a.).

3.2.2 Digital kompetens hos elever
En studie kring digitalisering i svenska skolor visar att elever som har tillgång till
digitala verktyg får förbättrade studieresultat som följd (Hylén, 2013). Digitala verktyg
kan öka motivationen hos eleverna och ökat användande av IKT i skolverksamheten
skulle även medföra färre disciplinära problem i elevgrupper. Elever som upplevdes
ha svårigheter med samspel och kommunikation med andra elever innan arbetet med
IKT började plötsligt ingå i olika socialisationsprocesser tillsammans med andra elever
(a.a). Andra forskningsresultat visar att elevers attityd till IKT kan kopplas ihop med
graden av det digitala användandet (Samuelsson, 2014). De elever som använde
datorer regelbundet var de elever som var mest positiva till IKT. Studien visar även att
pojkar var mer positiva till datorer än vad flickor generellt sett var. Dock var flickor
mer positiva till internetanvändning än pojkar samtidigt som pojkar rankade digital
kompetens högre än vad flickor gjorde. Trots detta var alla deltagare i studien överlag
positiva till användning av digitala verktyg och digital kompetens. I samma avhandling
framgick också genom intervjuer med elever på gymnasienivå att eleverna ansåg att
grundskolan inte hade lyckats kompensera tillgången och användandet av IKT. Vidare
pekar resultaten på att lärares kunskaper, eget intresse och attityder inom området är
avgörande för elevernas möjligheter att utveckla den digitala kompetensen (a.a.).
Sammanfattningsvis visar Malmsten och Hedlunds (2013) studier att elever anser att
de inte har tillräcklig kompetens inom IKT-området och att de därför önskar få denna
kompetens av lärare i verksamheten.

3.3 Elevers deltagande kommunikation
I tidigare forskning studeras elevers kommunikation ur ett sociokulturellt perspektiv
(Klerfelt, 2007). Kommunikation i form av samspel med andra människor ses som
centralt vad gäller människors delaktighet i att beskriva världen och när budskap till
andra människor ska överföras. I takt med att elever utvecklar sitt språkbruk och sina
uttrycksförmågor ökar också elevernas delaktighet i den egna vardagliga praktiken.
Språket fungerar nämligen som ett verktyg för att kunna delta i andra praktiker och
tillsammans med andra elever. Ett sociokulturellt perspektiv på kommunikation
belyser språket som ett gränsöverskridande verktyg som kan förena deltagare från
olika praktikgemenskaper (a.a).
Intersubjektivt meningsskapande innebär att eleverna skapar olika uppfattningar i en
dialog där de är beroende av respons från andra elever. Elevers sociala interaktion
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anses ha både en relationell och en rumslig dimension (Dahl, 2014). Den relationella
dimensionen utgår ifrån diskussioner mellan eleverna om vem som ska vara med vem
och om vilka deltagare som ska ingå i den bestämda aktiviteten. Den rumsliga
dimensionen innebär i sin tur att miljön och den fysiska platsen för aktiviteten också
har betydelse vad gäller kommunikationen och dess kvalitet (a.a.). Resonemanget är
av relevans för utvecklingsprojektet eftersom kommunikationen mellan elev-elev samt
den sociala interaktionen mellan lärare-elev är centralt i projektet.

3.3 Pedagogisk positionering
Under de senaste decennierna har läraryrket blivit mer krävande med ökade krav kring
lärares relationer till elever (Aspelin, 2010). Lärare förväntas finna en riktning för
undervisningen tillsammans med eleverna. En väg är att lärare i kommunikation
bygger relationer med sina elever med ambitioner att göra undervisningen intressant
för eleverna (a.a.). Vår pedagogiska positionering grundar sig i att lärande främjas
genom att som lärare handla i elevernas intressen och samtidigt uppmuntra och ge
eleverna möjligheter att ta ansvar. Vikten av trygghet i den sociala gemenskapen
betonas och framhålls för att främja elevers utveckling och lärande (Frelin, 2012).
Ett förhållningssätt som utgår från professionell närhet främjar relationen lärare-elev
och grundar sig i tillit och att som lärare vara tydlig. Lärare bör även vara rättvisa samt
ställa rimliga krav på eleverna för att inte minska elevernas motivation och vilja att
utföra något (a.a.). Utifrån Deweys (1998) syn på undervisning ingår i vår pedagogiska
positionering att eleverna lär sig av att laborativt få undersöka nya områden och själva
reflektera kring processen utan att lärare ger färdiga lösningar på problem.
En studie fokuserade på vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn
i förskolan (Emilson, 2008). Resultatet visade att makten mellan lärare och elever
fördelas mer jämnt när kommunikationen karaktäriseras av samförstånd och
ömsesidighet. Lärares närmande till eleven, emotionell närvaro samt lekfullhet
genomsyrar kommunikationen mellan lärare och elev (a.a.). Studien är genomförd på
förskolan men anses vara av relevans för fritidshemmets verksamhet och således även
för utvecklingsprojektet. Relationsskapande är en förutsättning för att möjliggöra
elevernas delaktighet. Vid projektstart var eleverna på fritidshemmet obekanta och
relationsskapande är därför centralt i projektet som syftar till att öka elevernas
möjligheter till delaktighet.
Vad gäller elevers möjligheter till delaktighet belyses vikten av en elevfokuserad och
kvalificerad återkoppling och kan te sig i form av samtal med elever (Frelin, 2012).
De grundläggande relationerna i undervisningen är elev-lärare-innehåll och nämns
som en förutsättning för elevernas delaktighet (a.a.). Av vikt i utvecklingsprojektet är
att sträva mot att eleverna blir delaktiga genom samtal med fokus på elevernas åsikter
kring hur arbetet med podcasten kan utvecklas i förbättringssyfte. Fokus är inte på
kunskap utan istället ska elevernas möjligheter till delaktighet uppmuntras genom att
vi som initiativtagare till projektet är tillgängliga och lyhörda för elevernas initiativ.
Vår pedagogiska positionering utgår från en autentisk syn på undervisning, vilket
innebär att eleverna ska bidra till undervisningens innehåll med förhoppningar om att
öka elevernas motivation till ökad delaktighet. Detta kan kopplas till Deweys (1998)
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syn på undervisning som utgår ifrån att elever har rätt till fri utveckling. Lärare bör
värna om elevernas samarbete tillsammans med kamrater i kombination med det som
kommer inifrån eleverna.
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4. Nulägesanalys
Utvecklingsprojektet genomfördes på äldrefritids, som omfattar 46 inskrivna elever i
årskurs 3-6 samt två lärare. Genom observationer på den aktuella skolan identifierades
att elevernas möjligheter till delaktighet kunde utvecklas. I en intervju med en av
lärarna på fritidshemmet lyftes skolans arbete med begreppet ansvar. Det framgick att
eleverna ansvarade genom att exempelvis tillaga eget mellanmål. Eleverna gjordes
även delaktiga i fritidsgympan genom att två elever ansvarade för planeringen och
sedan genomförde fritidsgympan för de yngre eleverna. Genom utvecklingsprojektet
vill vi vidareutveckla skolans arbete med ansvar genom att använda podcast som ett
pedagogiskt verktyg för att öka elevernas möjligheter till delaktighet.
I samtal med lärarna framkom att det rådde viss brist på digital kompetens bland
personalen, både på fritidshemmet och på skolan överlag. 2017 reviderades
Läroplanen (Skolverket, 2017) med förtydligande skrivningar om fritidshemmets
uppdrag att stärka elevers digitala kompetens. Det innebär att lärare ska använda sig
av digitala verktyg i sin undervisning. Flera lärare uttryckte sig positivt kring
utvecklingsprojektet och såg projektet som utmanande och utvecklande både för elever
och lärare. Trots det arbete som skolan redan gör gällande ansvar identifierades,
genom observationer, att elevers möjligheter till delaktighet kan utvecklas.
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5. Metod
Utvecklingsprojektet är inspirerat av aktionsforskning. I följande avsnitt beskrivs
utvecklingsprojektet med utgångspunkt i Tripps aktionsmodell (2003).
Vi skapade en egen tolkning av modellen där de fyra övergripande stegen i mitten
översattes till svenska. Det är dessa fyra steg projektet utgår ifrån. Modellen ansågs
vara mest lämpad vid planeringen av projektet samt för att på ett enkelt sätt kunna
beskriva processens olika stadier.
Aktionsforskning drivs av behovet att lösa praktiska problem och är inriktat på
förändringsfrågor. Forskaren identifierar något som upplevs vara problematiskt och i
behov av att förändras. De centrala personerna i en aktionsforskningsprocess är aktiva
deltagare framför passiva deltagare (Denscombe, 2016). Eleverna ska vara deltagare i
projektet och deras möjligheter till deltagande är centralt i processen. Elevernas
delaktighet och kunskaper är tänkt att uppmuntras och respekteras av oss som
initiativtagare till projektet. Processen i sig ska därmed vara demokratisk. Genom att
eleverna ges möjligheter att delge och yttra ämnen som är aktuella för dem skapas
också förutsättningar till delaktighet.
Aktionsforskning är dessutom till personlig nytta för de deltagande eleverna eftersom
det medför professionell individuell utveckling (Denscombe, 2016). Under processen
ska eleverna ges möjlighet att lyfta sina tankar och podcasten tar således itu med vad
aktionsforskningen kallar praktiska problem på ett positivt sätt.

Tripps aktionsmodell (2003) i Cohen, Louis, Manion, Lawrence & Morrison, Keith

(2011). Research methods in education.
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5.1 Planera aktionen
Planera aktionen är det första steget i Tripps aktionsmodell (2003). Eftersom både
podcast och elevgruppen var nya områden för oss lades stort fokus vid planering och
förarbete av projektet. I planeringsprocessen presenteras samtal med kunniga inom
IKT, inspelningsmiljö, etiska överväganden samt vår metapodd.

5.1.2 Kontakt med kunniga inom IKT
Vår egna kompetens inom podcast som område behövde utvecklas och därför bokades
ett möte med en IKT-ansvarig person från Linnéuniversitetet. Dessutom togs
mailkontakt med tidigare studenter som genomfört ett liknande utvecklingsprojekt
tidigare. Mötet och mailkontakten gav flera värdefulla och tänkvärda tips som berörde
den digitala delen av projektet. Under det förberedande mötet gav IKT-ansvarig tips
om applikationen Garageband både som inspelningsprogram och redigeringsprogram.
Garageband är en applikation skapad av företaget Apple som används för att skapa
musik, podcasts och redigera ljudfiler (Wikipedia, 2014). Garageband erbjuder
möjligheter till inspelning av ljud, infogande av olika ljudfiler och ljudeffekter samt
redigering av inspelade ljudfiler. Applikationen laddades ner på fritidshemmets enda
tillgängliga surfplatta i samband med vårt första tillfälle på fritidshemmet.
Förarbetet handlade sedan om att lära oss behärska Garageband i syfte att kunna
handleda elever och lärare på bästa möjliga sätt under genomförandet och processen.
IKT-ansvarig rekommenderade webbtjänsten Soundcloud till publicering, som även
finns tillgänglig som applikation. Soundcloud är en onlineplattform med fokus på att
publicera musik, podcasts och ljudfiler. Ljudfilerna som läggs upp på Soundcloud är
lättillgängliga och gratis att lyssna på. Det går även att dela ljudfilerna till andra sociala
medier som exempelvis Facebook (Wikipedia, 2017). Ett konto behöver inte skapas
för att ta del av det material som finns på Soundcloud. Valet föll på Soundcloud
eftersom tjänsten var enkel att använda för oss som initiativtagare till projektet men
även lättillgänglig och lätthanterlig för lärare, vårdnadshavare och elever.

5.1.3 Inspelningsmiljö
Under planeringen av projektet var vi angelägna om att skapa en studiolik och
inspirerande miljö som skulle kännas inbjudande till att spela in podcast. Skolans
musikrum i anslutning till äldrefritids lokaler kunde med fördel användas till
inspelning och bidrog till en studiolik miljö. Gällande utrustning var vi tidigt överens
om att införskaffa ett kvalitetsverktyg för inspelning med förhoppningar om att skapa
en professionell atmosfär kring podcasten och som ett intressant projekt för eleverna
att vilja delta i. Efter en del sökande på Internet införskaffades mikrofonen Snowball
Ice från varumärket Blue, tillverkad för att användas bland annat till podcast.
Mikrofonen krävde USB-sladd för att kunna kopplas till surfplatta och en sådan sladd
köptes för att projektet skulle kunna genomföras via surfplatta.
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5.1.4 Metapodd som sidodokumentation
I samband med det första handledningstillfället togs beslut om att använda
sidodokumentation i utvecklingsprojektet genom en metapodd. Dokumentation i form
av en metapodd innebär att samtala kring processen med reflekterande karaktär. I
metapodden sammanfattades våra egna reflektioner efter varje praktiskt tillfälle via
inspelning i röstmemon på iPhone. Varje dokumentationstillfälle i metapodden
avslutades genom att se över vad som behövde göras och förbättras utifrån de
eventuella utmaningar och dilemman som framkommit. Reflektionerna i metapodden
utgick ifrån de didaktiska frågorna hur, vad, varför, när och var i syfte att utveckla
och föra projektet i rätt riktning.

5.1.5 Etiska överväganden vid planering
Informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet
belyses av Vetenskapsrådet (2011) och innebär att ha flera etiska överväganden i
åtanke innan ett genomförande av ett utvecklingsprojekt kan påbörjas. I detta stadie av
arbetet utformades ett missiv (se bilaga 3). Elever och lärare som deltagare
informerades om syftet med utvecklingsprojektet i enlighet med informationskravet.
Det är även en skyldighet att informera vårdnadshavare och krav på att få
vårdnadshavares samtycke och underskrift om deras barns ska deltaga i projektet
eftersom barnen är under 15 år. Rektorns godkännande av projektet är också en
förutsättning.

5.2 Agera genomtänkt
Det andra steget i Tripps aktionsmodell (2003) innebär att agera genomtänkt. I följande
avsnitt presenteras tillvägagångssätt i samband med introduktionen av projektet.

5.2.1 Etiska överväganden under aktion
Det är inte etiskt korrekt att diskutera vad som helst i en podcast och detta gjordes
eleverna medvetna om under introduktionen. Etiskt korrekt i detta avseende innebär
vad som anses vara rätt eller vad som anses vara fel att diskutera i podcasten. En viktig
fråga som fanns i åtanke innan projektstart och under processen var Vad är lämpligt
att diskutera i en podcast? Under introduktionen gavs eleverna möjlighet att ge förslag
på diskussionsämnen som vi synliggjorde i form av en mindmap på whiteboard.
De fick även lämna förslag i podcastens förslagslåda alternativt lämna förslag till oss
muntligt.
Visionen innan projektet var att podcasten skulle bedrivas publikt och även då
behövdes forskningsetiska principer tas i åtanke. Publik publicering innebär att
inspelat material kan spridas och att podcastavsnitten sparas och arkiveras.
Utöver elever, vårdnadshavare och lärare på skolan var visionen att även utomstående
skulle ges möjligheter att lyssna på podcasten. Att framföra informationen om att
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elevernas namn inte skulle offentliggöras i podcasten var därför av yttersta vikt.
Information om anonymitet ingår i det så kallade konfidentialitetskravet.
Under introduktionen av projektet gjordes eleverna även medvetna om att andra
elevers namn på skolan inte fick nämnas i podcasten. I podcasten finns möjligheter för
utomstående att identifiera elevernas röster. I detta avseende gick vi emot vad
konfidentialitetskravet säger angående att det inte ska vara möjligt att identifiera
specifika deltagare. I missiven som delades ut till eleverna i samband med
introduktionen gav dock vårdnadshavare sina godkännanden att göra podcasten
publik. Missiven delades annars ut till eleverna för vårdnadshavares underskrift
gällande deras barns deltagande i projektet. Sammanlagt fick vi tillbaka 22
godkännande missiv. I enlighet med nyttjandekravet fick eleverna både skriftlig och
muntlig information om att podcastavsnitten skulle redigeras. De gjordes även
medvetna om att de kunde ta del av podcastavsnitten i efterhand genom att lyssna på
avsnitten. Eleverna har även rätt att veta hur länge podcastavsnitten är offentliga samt
vart inspelningarna arkiveras. Att informera eleverna sågs som en självklarhet
eftersom visionen var att eleverna och lärarna på fritidshemmet, vårdnadshavare samt
övrig personal och andra elever på skolan skulle ha möjligheter att lyssna på
podcasten.

5.2.2 Introduktion av podcast
Introduktionen av projektet ägde rum i skolans slöjdsal i anslutning till äldrefritids
lokaler och gjordes under vårt första tillfälle tillsammans med eleverna. Detta var i
samband med en studiedag efter mellanmål där 20 av 46 inskrivna elever samt
fritidshemmets två lärare närvarade.
Introduktionen var noga förberedd och handlade om att presentera upplägget och
marknadsföra projektet på ett spännande och tilltalande sätt för eleverna. Lärarna hade
förberett vår ankomst för eleverna genom att berätta att vi skulle komma till
fritidshemmet och bedriva en podcast. Vi hade en öppen och positiv inställning till
introduktionen, som inleddes med en presentation av oss själva. Eleverna informerades
sedan om varför vi skulle göra ett utvecklingsprojekt och vad utvecklingsprojektet
skulle handla om. Frågan Vad är en podcast? ställdes till eleverna. 3 av 20 elever var
bekanta med begreppet podcast och vad podcast var för något. 17 elever visste inte
vad en podcast innebar. Eleverna introducerades sedan för projektets huvudsyfte, att
öka deras möjligheter till delaktighet på fritidshemmet. Vi var tydliga med att berätta
för eleverna om flera olika roller i projektet som eleverna kunde göras delaktiga i.
Våra förhoppningar var att så många elever som möjligt skulle vilja delta men
poängterade samtidigt frivilligheten kring deras deltagande.
Under introduktionen användes tvåvägskommunikation. Detta tillvägagångssätt
innebär att involvera eleverna i introduktionen genom att ställa öppna frågor samt låta
eleverna reflektera och ställa frågor kring upplägg. Genom tvåvägskommunikation
synliggjordes elevernas tankar för oss och övriga i elevgruppen. Eleverna började
diskutera om att spela upp känd musik i podcasten, vilket gjorde att vi diskuterade
kring upphovsrättslagen och dess innebörd. Diskussionen kring upphovsrättslagen
hade vi dock förberett oss för redan innan introduktionen. Upphovsrättslagen bygger
på idén att den person som skapat ett verk har ensamrätt att bestämma hur verket får
användas (Wikipedia, 2018).
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Eleverna gjordes medvetna om att känd musikanvändning i podcasten inte var möjlig
på grund av dessa principer. Senare under processen fick dock eleverna vara delaktiga
genom att bestämma intromusik till podcasten, något som eleverna informerades om
under introduktionen. Vi köpte applikationen Malberts melodier för 20 kronor och
valde själva ut tre korta ljudfiler som eleverna fick möjlighet att rösta på till podcastens
intro.
För att samtliga elever skulle få möjlighet att komma till tals introducerades en
förslagslåda. I förslagslådan, som fanns tillgänglig på äldrefritids under hela
processen, kunde eleverna komma med skriftliga förslag på namn till podcasten,
ämnesförslag och vem eller vilka kamrater eleverna ville arbeta tillsammans med.
Forskning menar att det kan vara problematiskt att lyfta saker i elevgruppen med tanke
på att det alltid finns elever som inte gör sina röster hörda (Elvstrand, 2009).
Förslagslådan skapades således för de elever som ville påverka och vara delaktiga i
podcastens innehåll men som kanske inte ville eller vågade komma med förslag inför
elevgruppen.

Förslagslådan fanns tillgänglig på
äldrefritids under hela processen.

I slutet av introduktionen synliggjordes elevernas förslag på diskussionsämnen på
whiteboard. I slutet av introduktionen delades missiv ut till eleverna eftersom
vårdnadshavares underskrift och godkännande krävdes för att det skulle vara möjligt
för eleverna att kunna medverka i utvecklingsprojektet. Lärarna på fritidshemmet
hjälpte till att maila missiven till vårdnadshavare vars barn inte var närvarande på
fritidshemmet när introduktionen ägde rum. Efter introduktionen upplevde både vi och
lärarna att eleverna visade intresse och nyfikenhet kring projektet. Senare under
eftermiddagen valde vi dessutom att stanna på fritidshemmet och integrera i deras fria
lek i syfte att skapa relationer och närma oss eleverna.

I slutet av introduktionen synliggjordes elevernas förslag på
diskussionsämnen på whiteboard.
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Eftersom det första introduktionstillfället gjordes i samband med en studiedag gjordes
ytterligare en introduktion för de elever som inte deltog under den första
introduktionen. En tredje introduktion av projektet ägde rum när inspelnings- och
redigeringsapplikationen Garageband introducerades på Smartboard. Lärare och
elever handleddes i hur redigering samt inspelning med den införskaffade mikrofonen
kunde gå till. Ett avsnitt av en podcast där barn är framträdande spelades också upp i
syfte att inspirera eleverna att vilja delta i projektet samt ge dem insikt i hur ett
podcastavsnitt kunde vara uppbyggt. Vi tydliggjorde att antal elever vid inspelning
skulle variera från två till fyra elever, men att behovet skulle tillgodoses om det fanns
elever som önskade att spela in på egen hand. Detta motiverades med att fyra elever
är bra för att alla elever ska kunna ges möjlighet till talutrymme samt även för att
avsnitten skulle kunna hållas inom tidsramen. Visionen innan projektstart var att spela
in tre till fem podcastavsnitt som skulle vara mellan 10-15 minuter.

5.3 Forskningsaktion
Det tredje steget i Tripps aktionsmodell (2003) innebär att under aktionen samla in
data för analys efter avslutad aktion. Data samlades in i form av enkäter, samtal och
vår egen metapodd. Datan användes sedan för att kunna mäta om utvecklingsprojektets
syften uppnåtts efter avslutad aktion. I följande avsnitt beskrivs aktionen i form av
inspelning, redigering, publicering och färdiga avsnitt.

5.3.1 Enkäter
En fördel med att använda sig av enkäter är att alla elever får samma frågor, vilket
utesluter att datan påverkas av interpersonella faktorer. Ännu en fördel är att enkäter
är lättillgängliga och att eleverna kan fylla i enkäten när de själva känner för det och
inte är beroende av någon tidsram (Denscombe, 2016). En nackdel med enkäter är att
de som besvarar enkäterna kan uppleva det som mindre krävande att kryssa i rutor och
samtidigt uppleva frustration och begränsningar kring svarsalternativen, vilket kan
leda till att enkäterna inte fullföljs helt sanningsenligt (a.a.).
Innan inspelningsprocessen besvarade eleverna en elevanpassad förenkät kring den
digitala kompetensen på fritidshemmet (se bilaga 1). Denna enkät jämfördes senare
med en efterenkät som delades ut innan fokussamtal med eleverna efter avslutad
aktion. När eleverna besvarade förenkäten behövdes vårt stöd eftersom flera digitala
begrepp var nya för dem. Flera elever hade dessutom inga erfarenheter av att svara på
enkäter sedan tidigare. Lärarna på fritidshemmet besvarade en för- och efterenkät
särskilt utformad för lärarna.

5.3.2 Inspelning av podcast
Visionen innan projektstart var att spela in tre till fem podcastavsnitt som skulle vara
mellan 10-15 minuter. Varje inspelningstillfälle varade mellan 30-45 minuter.
Totalt krävdes åtta inspelningstillfällen för att ha inspelningsmaterial till tre färdiga
avsnitt.
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Kommunikation i form av socialt samspel mellan eleverna eftersträvades i
inspelningsprocessen och därför fick eleverna redogöra sina diskussionsämnen samt
planera sina innehåll med hjälp av stödord innan inspelning kunde ske i applikationen
Garageband. Detta tillvägagångssätt gav oss även kontroll utifrån ett etiskt perspektiv
och vi kunde avgöra huruvida diskussionsämnena var lämpliga att diskutera i
podcasten eller ej. Det gjordes även för att underlätta elevernas kommunikation
eftersom deras erfarenheter av att spela in och prata i en mikrofon saknades.
Men jag, jag har aldrig pratat i en mikrofon innan.
Inte en sånhär iallafall. Vart trycker man om man
vill spela in?
- Fjaxe
Att eleverna enbart skulle improvisera första gången de spelade in framför en mikrofon
kändes därför varken pedagogiskt eller seriöst, vilket tydliggjordes för eleverna.
Vid varje inspelningstillfälle satt vi tillsammans med eleverna vid två sammansatta
skolbänkar i mitten av musiksalen med mikrofonen placerad i riktning mot de elever
som spelade in. Eleverna visade nyfikenhet kring den införskaffade mikrofonen, som
snabbt blev populär.
Hur mycket kostade den egentligen?
- Gurkan
Har ni köpt den här mikrofonen själva?
- Majsen

Eleverna höll gärna mikrofonen tätt intill sig
under inspelningsprocessen.

Under inspelningsprocessen var flera av eleverna nyfikna på podcasten men var
tveksamma till huruvida de vågade spela in eller ej. Dessa elever uppmuntrades då av
både oss och eleverna som skulle spela in att delta genom att sitta bredvid och lyssna.
När mer än en kamrat agerade publik blev dock atmosfären och inspelningsmiljön
stimmig, vilket även eleverna som spelade in material påpekade både under inspelning
och efter inspelning.
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Nu är det stimmigt här inne. Vi vill spela in.
Vi kan inte spela in om det är massa ljud
- Majsen
När samma elever spelade in utan kamrater som publik blev elevernas deltagande
under inspelning mer lugnt och fokuserat.

5.3.2.1 Etiska överväganden vid inspelning
Eleverna presenterade sig inte vid sina riktiga namn i avsnitten av etiska skäl och det
ansågs inte heller ha betydelse för podcasten som helhet. I samband med den första
inspelningen kom två elever med förslaget att använda sig av smeknamn i podcasten
istället för sina riktiga namn. Eleverna i fråga valde smeknamnen Gurkan och Majsen.
Innan projektstart var vi medvetna om att elevernas inspelningsmaterial eventuellt
skulle kunna mynna ut i diskussioner som ur ett etiskt perspektiv kanske inte skulle
vara lämpligt att publicera i en podcast på äldrefritids. Redan under den första
inspelningen ställdes vi inför ett etiskt dilemma. Godkännandet av Majsens
diskussionsämne spökhistorier fick oss att fundera kring huruvida materialet ansågs
vara lämpligt att publicera i podcasten eller ej. Majsens inspelning av spökhistorier
utmynnade i att eleven började prata om mord. Majsen tilläts fortsätta spela in utan att
avbrytas. Scenariot övervägdes att tas upp med lärarna på fritidshemmet men eftersom
Majsen självmant ville radera spökhistorierna på grund av missnöje med sin röst vid
inspelningen ansågs att inga åtgärder behövde vidtas. I och med Majsens beslut att
radera ljudklippet valde vi att inte förklara för Majsen att spökhistorierna ansågs som
olämpligt material att publicera ur ett etiskt perspektiv. Vi ansåg att det kunde vara
känsligt att diskutera mord i en podcast på äldrefritids eftersom eleverna var under 15
år.

5.3.3 “Hej och välkomna till Västlundapodden!”
Innan det första avsnittet var redo att publiceras på Soundcloud samlade vi de 20 elever
som var närvarande i årskurs 3 för att rösta fram ett namn på podcasten samt en introlåt
till podcasten. De fem förslag på namn som fanns i förslagslådan vid detta tillfälle
gavs eleverna möjlighet att rösta på. Tre förslag till intro valdes ut av oss på förhand.
Innan eleverna tilldelades varsin röstlapp poängterades återigen vikten av att allt
deltagande i processen kring podcasten var frivilligt. På röstlappen skrev eleverna ett
nummer från 1-5 på lappens ena sida, där varje förslag till namn på podcasten
representerade en siffra. På baksidan fick eleverna skriva en bokstav från A-C,
där varje bokstav representerade en introlåt. 11 av 20 elever valde att rösta i årskurs 3.
Innan ett demokratiskt resultat i form av majoritetsbeslut kunde presenteras
genomfördes ytterligare en samling och en röstning eftersom eleverna i årskurs 4
anslöt till fritidshemmet senare än eleverna i årskurs 3. Sex elever i årskurs 4 närvarade
och samtliga sex elever röstade. Även elever som inte varit delaktiga i varken
inspelnings- eller redigeringsprocessen tidigare valde att rösta och fler elever blev
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således delaktiga i projektet. När sammanställningen av resultaten var gjord samlade
vi återigen eleverna för att presentera resultatet. Västlundapodden fick 8 av 16 röster
och blev därmed namnet på podden. Introlåt C fick 13 av 17 röster. I samband med
samlingen frågade vi vilka elever som ville vara med och spela in Hej och välkomna
till Västlundapodden! som vi berättade skulle placeras efter podcastens intro för att
skapa mer dynamik och professionalitet till podcasten. 10 av 25 närvarande elever
valde att delta genom att spela in detta i skolans musiksal.

5.3.4 Redigering
Även vid redigering användes applikationen Garageband. Redigeringsprocessen
inleddes med att surfplattan kopplades upp mot Smartboard. Efter det hade vi en
genomgång och eleverna fick en inblick i hur Garageband kunde användas och hur
klippning, inspelning, radera ljudfiler samt addera olika ljudfiler gick till. Eleverna
gavs sedan möjlighet att vara delaktiga genom att själva redigera ljudfilerna som de
spelat in samtidigt som vi agerade som stöd och uppmuntrade deras initiativ till
delaktighet. Eleverna fick välja vilka ljud som skulle tillsättas samt vad som skulle
redigeras och raderas från sitt inspelningsmaterial. Det fanns inga särskilda
förväntningar på redigeringsprocessen, men vi upplevde att eleverna uppskattade att
redigera. De var företagsamma och kom med egna idéer om hur inspelningsmaterialet
skulle redigeras. Dessutom upplevde vi att eleverna kommunicerade med varandra och
var måna om att sina kamrater skulle få göra sina röster hörda.

Jag skulle vilja ha någon melodi här
- Hästen
Ska vi ha en kanske lite lång trumvirvel innan där?
Där som det blev att hon behövde tänka
- Elev utan smeknamn 2 kommunicerar
med Hästen under redigering

5.3.5 Översikt för delaktighet i avsnitten
Det låg mycket jobb bakom arbetet med podcasten och för att kunna publicera tre
färdiga avsnitt. Syftet var inte att producera en perfekt podcast utan öka elevernas
möjligheter till delaktighet. För att tydliggöra elevernas och lärarnas delaktighet i
processen kring avsnitten har vi sammanställt delaktigheten i fyra tabeller. Totalt
deltog 15 elever och en lärare vid inspelning, redigering samt publicering. De två
lärarna på fritidshemmet kallar vi för Lärare 1 och Lärare 2. De elever som deltog
under inspelning men inte ville spela in kallar vi Elev utan smeknamn 1 och Elev utan
smeknamn 4. En elev som enbart deltog vid redigering kallar vi Elev utan smeknamn
2 och den elev som enbart deltog i samband med publicering kallar vi Elev utan
smeknamn 3.
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Figur 1.1
AVSNITT 1
TILLFÄLLEN:
DELTAGARE:

INSPELNING

REDIGERING

PUBLICERING

3

3

1

8

4

2

Alfonsina Strada,
Raichu, Pikachu, Pichu,
Majskakan, Hästen,
Elev utan smeknamn 1,
Lärare 1

Alfonsina Strada,
Raichu, Hästen, Elev
utan smeknamn 2

Elev utan smeknamn 3,
Lärare 1

INSPELNING

REDIGERING

PUBLICERING

2

2

1

4

2

2

Kattugglan, Rotin,
Fjaxe, Elev utan
smeknamn 4

Kattugglan, Rotin

Gurkan, Tomaten

INSPELNING

REDIGERING

PUBLICERING

3

2

1

4

2

2

Gurkan, Majsen,
Tomaten, Kattugglan

Gurkan, Tomaten

Gurkan, Tomaten

INSPELNING

REDIGERING

PUBLICERING

8

7

3

15

8

4

14 elever, Lärare 1

8 elever

3 elever, Lärare 1

Figur 1.2
AVSNITT 2
TILLFÄLLEN:
DELTAGARE:

Figur 1.3
AVSNITT 3
TILLFÄLLEN:
DELTAGARE:

Figur 1.4
AVSNITT 1, 2, 3
TILLFÄLLEN:
DELTAGARE:

5.3.6 Färdiga avsnitt
Att skapa färdiga avsnitt krävde mer arbete än vad vi hade förväntat oss. Efter avslutad
aktion hade vi önskat att fler än tre färdiga avsnitt hade publicerats, men det viktigaste
var att eleverna var nöjda med sina verk och att projektet uppfyllt syftet om elevernas
ökade möjligheter till delaktighet.
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Avsnitt 1 “Mytologi, fantasy, humor”
I Västlundapoddens första publicerade avsnitt deltog sammanlagt åtta elever och en
lärare. Avsnittet krävde tre inspelningstillfällen med tre olika grupper samt tre
redigeringstillfällen innan det kunde publiceras på Soundcloud.
Först ut att redigera detta avsnitt var Pichu som spelade in material tillsammans med
sina kamrater Pikachu och Raichu. De andra två eleverna var dock inte närvarande på
fritidshemmet vid redigeringstillfället. Pichu ville på eget initiativ addera ljud till
ljudfilen och valde att skapa egna ljudklipp genom att använda Garagebands alternativ
till instrument i form av banjo och piano. Redigeringen tog ungefär 25 minuter.
Nästa redigeringstillfälle var tillsammans med Alfonsina Strada, som deltog i
podcasten genom att under inspelningsprocessen berätta en historia från vikingatiden.
Historien krävde inte mycket redigering utan mest att radera onödiga ljud och pauser
där eleven var tyst. Eleven tillfrågades om att lägga till musik och trumljud, men valde
att avstå. Redigeringen tog ungefär 15 minuter.
Näst på tur att redigera var Hästen. Hästen spelade in tillsammans med Majskakan,
som dock inte var närvarande på fritidshemmet vid detta redigeringstillfälle. Hästen
redigerade istället tillsammans med en elev som inte använde något smeknamn
eftersom eleven enbart intresserade sig för redigering. Denna elev kallar vi för Elev
utan smeknamn 2. De båda eleverna klippte, raderade och flyttade ljudfiler samt
spelade in trumvirvlar. Redigeringen tog 45 minuter.

Jätteroligt, det var jättekul att redigera
– Pichu

Alfonsina Strada inleder avsnittet med en berättelse från vikingatiden.
Då gick dom till Freja och dom sa att…
och då frågade dom Freja om dom fick ha fågeldräkter,
å det fick dom om dom betalade med silver eller guld.
Å dom betalade med silver.
Å sen flög Loke till jättarnas land…
Och efter det kom han äntligen till Trim,
som var jättarnas kung å han var nöjd och höllde på att
fläta gräs och hårstrån till sina damer.
Å efter det frågade han om han hade tagit hammaren.
Och då sa han: jag har tagit hammaren,
den är tre mil ner i marken...

Efter Alfonsina Strada pratar Raichu, Pikachu & Pichu om Pokémon.

- Det finns en liten, liten larv som heter Weedle
(skratt), den e väldigt, väldigt liten. Så eeeh den
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kanske är nåra centimeter hög bara.
Skulle du prata nu Raichu? (Pikachu)
- Alla Pikachus utvecklingar och Pikachu är eltyper.
Och det är som våra namn, Pichu, Pikachu och
Raichu, det är alla Pikachus utvecklingar (Raichu).
- Det finns även Alola Raichu.
Om ni inte visste det så finns det Alola Raichu och
den är aah, den kan flyga på sin svans (Pichu).

Majskakan & Hästen avslutar sedan avsnittet med roliga historier och intervjuer.

- Skulle du äta chips eller godis hela livet?(Hästen)
- Godis (Majskakan).
- Okej, skulle du ha stövlar eller sandaler hela livet?
(Hästen)
- Stövlar (Majskakan).
- Okej, varför då? (Hästen)
- För att stövlar kan man ha
på sommaren också och det blir inte lika kallt på
vintern (Majskakan).
- Okej, äter du köttbullar eller korv helst? (Hästen)
- Köttbullar (Majskakan).
- Okej, ehm gillar du katter eller hundar mest? (Hästen)
- Båda lika mycket (Majskakan).

En elev som deltog i avsnittet ville inte spela in utan deltog istället genom att agera
coach till Majskakan och Hästen i deras förberedelser inför avsnittet. Denna elev kallar
vi Elev utan smeknamn 1. En elev och en lärare deltog i samband med publicering av
avsnittet. Eleven kallar vi Elev utan smeknamn 3 och läraren kallar vi Lärare 1.
Pikachu rockar fett!
– Raichu

Avsnitt 2 “Djur och natur, mytologi”
Nu ska kattugglan prata om mysterier
– Gurkan

I Västlundapoddens andra publicerade avsnitt deltog sammanlagt fyra elever.
Avsnittet krävde två inspelningstillfällen med två olika grupper samt två
redigeringstillfällen innan det kunde publiceras på Soundcloud. En elev som inte ville
spela in deltog genom att sitta med som publik och lyssna vid inspelning. Eleven kallar
vi för Elev utan smeknamn 4. Först ut att redigera var Fjaxe, som spelade in material
till det andra avsnittet tillsammans med sin kamrat Rotin, som dock inte var på
fritidshemmet vid redigeringstillfället. Fjaxe tillfrågades att addera ljudfiler till det
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inspelade materialet. På eget initiativ skapade Fjaxe sedan en trumvirvel som
placerades ut i ljudfilen. Redigeringen tog ungefär 35 minuter. Eleven med
smeknamnet Kattugglan ansåg att dennes material inte behövde redigeras utan var
nöjd med det ursprungliga inspelningsmaterialet.

Här vill jag lägga in en trumvirvel Fjaxe under redigering
Kattugglan inleder avsnittet med att prata om sin favoritfågel kolibri följt av mysteriet
Bermudatriangeln.

- Hej, nu ska Kattugglan prata lite om kolibris, så över
till Kattugglan! (Gurkan)
- Jo, kolibris är då en fågelart som inte.. som nynnar,
inte sjunger. Nynnandet kommer från, eh.. flaxet med
deras vingar.
Eh, för dom, för dom, dom, dom flaxar otroligt fort.
Dom kanske ser snälla ut men dom slåss om
deras nästan viktigaste, ehm ja… viktigaste grejen
i deras liv, mat! (Kattugglan)

Fjaxe & Rotin fortsätter på samma spår som Kattugglan genom att börja prata om
Bermudatriangeln följt av fler mysterier och teorier.

- Å bermudatriangeln är ett område i något hav
någonstans… en triangel i Atlanten, tror jag (Rotin).
- Och den är i närheten eller så ligger Bermuda i den,
det är därför den heter Bermudatriangeln.
De e så att det sägs att det är massa båtar och flygplan
som störtar och sjunker vid Bermudatriangeln
men det är inte helt säkert att det är så att det är extra
många just där för vår lärare som…
eller vår fritidslärare säger att det bara är så att det har
blivit en myt där… (Fjaxe)

Kattugglan avslutar sedan avsnittet genom att prata om olika hybrider som fångat
elevens intresse.

Jag älskar att prata om hybrider
– Kattugglan
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Avsnitt 3 “Snabba frågor, intervjuer och drömmar”
Nu ska Gurkan berätta om sina favoritdjur,
varav två är väldigt komplicerade
– Majsen

I Västlundapoddens tredje och sista publicerade avsnitt deltog sammanlagt fyra elever.
Avsnittet krävde tre inspelningstillfällen med två olika grupper samt två
redigeringstillfällen innan det kunde publiceras på Soundcloud. Detta avsnitt
redigerades av Majsen och Tomaten, som spelade in material till det tredje avsnittet
tillsammans med Gurkan, som dessvärre var sjukanmäld vid detta redigeringstillfälle.
Redigeringen handlade mest om att radera onödiga ljud samt klippa bort pauser där
eleverna var tysta. Eleverna visades även hur ljudfiler flyttades. Eleverna var
självgående och tog egna initiativ. Redigeringen tog ungefär 35 minuter.
Det är kul när vi skrattar, det ska inte klippas bort
– Gurkan
I avsnittet intervjuas Gurkan av Majsen. Gurkan berättar olika saker om sig själv,
exempelvis favoritgodis och favoritdjur.

- Vad är ditt första favoritgodis då?
(Majsen)
- Jag tycker om såna här melonhalvor, eh,
som man kan köpa på Netto.. mm.. dom har
såhär lite surt pulver på sig.. mm.. de e mina
favoriter, eller min favorit.
Å sen tycker jag om zoo-bomber.
De e som en karamell och sen är det pulver i
och sen tycker jag om sånhär Dumlechoklad… (Gurkan)

Efter Majsens intervju med Gurkan blir det frågestund med Tomaten där Gurkan &
Majsen tillsammans frågar Tomaten om diverse olika ämnen.

- Idag så har vi en gäst, Tomaten, kul att vi har dig här! (Majsen)
- De e kul att vara här! (Tomaten)
- Hmmhmm, jaa (Majsen skrattar)
- Aa och vi hade tänkt ställa några frågor till Tomaten så nu tycker
jag att vi kör. Mm, vad är din favoritmat? (Gurkan)
- Jag tror nästan att det är min favos.. Eh kebab (Tomaten).
- Kebab. Och vilket är ditt favoritgodis? (Majsen)
- Mörk choklad (Tomaten)
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Gurkan frågar därefter Majsen om lite olika djur och detta avslutar det tredje och sista
avsnittet av podcasten.

Någon gång vill jag rädda en människas liv
– Majsen

5.4 Analys av data
Totalt var 15 elever och en lärare delaktiga under inspelnings- redigerings- och
publiceringsprocessen. Visionen var att så många elever som möjligt skulle delta i
processen och att eleverna skulle delta i samtliga tre delar. Tabellerna visar en översikt
kring delaktigheten i projektet.

5.4.1 Analys av delaktigheten i processen
Delaktigheten hos de elever som deltog under inspelnings- och redigeringsprocessen
uppfattade vi som hög. Eleverna bestämde själva vad som skulle spelas in och hur det
skulle redigeras. Genom att eleverna själva fick ansvara för planering och
genomförande av inspelning gavs de ytterligare möjligheter till delaktighet. Detta
kopplas till tidigare studier som visar att elever behöver känna meningsfullhet för att
uppnå delaktighet (Elvstrand, 2009). Vid frågor och funderingar fanns vi som
handledare nära till hands för att hjälpa till. Under redigeringsprocessen var eleverna
företagsamma och ville pröva det mesta som Garageband hade att erbjuda. Elever som
ville fick deltaga vid publicering av avsnitten, men deltagandet här var inte lika högt
som vid inspelning och redigering. Processen erbjöd även möjligheter till delaktighet
genom att rösta fram podcastens namn Västlundapodden samt framröstning av
podcastens intro.
Det mesta av deltagandet skedde i samband med inspelningsprocessen. Samtliga
elever som spelade in material visade även intresse för att redigera. Flera av eleverna
som var delaktiga under inspelningsprocessen var dock av olika anledningar
frånvarande från fritidshemmet när deras inspelningsmaterial skulle redigeras. När
vissa elever saknades från inspelningsgruppen öppnades istället möjligheterna till
delaktighet för elever som enbart ville delta i redigeringsprocessen. Det har visat sig
att processen med podcasten synliggjort flera exempel på delaktighet. Tidigare studier
(Elvstrand, 2009) om barns rättigheter visar att delaktighet i skolan inte synliggörs
som den borde. Utvecklingsprojektet med podcast som pedagogiskt verktyg har
bidragit till att förbättra detta.

5.4.2 Analys av den digitala kompetensen i processen
Vad gäller den digitala kompetensen blev det tydligt att eleverna kände sig mer
bekväma med den delen av projektet ju mer de fick arbeta med det. Eleverna var
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nyfikna på att lära sig vilka möjligheter som fanns med användandet av digitala
verktyg och applikationen Garageband. Detta stärker vad tidigare forskning
(Samuelsson, 2014) nämner angående att elever har en positiv inställning till digitala
verktyg. Sammanfattningsvis kan vi tydligt se hur podcast kan användas som ett
effektivt pedagogiskt verktyg för att öka möjligheterna till delaktighet för eleverna.
Centralt för detta påstående är att eleverna styr samtalsämnen, upplägg och roller i
projektet. Avgörande för att delaktighet ska uppnås är att vuxna uppmuntrar elevernas
initiativförmåga och är öppna för förändringar av upplägg.

5.5 Utvärdera aktion
Utvärdera aktionen utgör det fjärde och sista steget i Tripps aktionsmodell (2013).
Efter avslutad aktion sammanställdes och analyserades all data från samtal respektive
elevenkäter och lärarenkäter för att kunna mäta och se om utvecklingsprojektets syften
var uppnådda.
Efter aktionen påbörjades efterarbetet innehållande kartläggning och reflektioner kring
utvecklingsprojektet för att se om genomförandet gett önskad effekt. Enkäterna
besvarades av 15 elever och gjordes för att efter avslutat projekt kunna kartlägga
resultatet och genomförandet av projektet och för att kunna mäta en förändring
gällande den digitala kompetensen på fritidshemmet. Ökade eller minskade den
digitala kompetensen genom utvecklingsprojektet?

5.5.1 Elevenkäter
Elevenkäterna innehöll sammanlagt 16 frågor som var noggrant formulerade och
delades enbart ut till de 15 elever som deltog under inspelnings- redigering- eller
publiceringsprocessen (se bilaga 1). Resultatet av elevenkäterna visade att den digitala
kompetensen hade ökat hos eleverna efter processen. Av 15 elever ansåg 11 elever att
deras kompetens när det gäller redigering, inspelning, använda en surfplatta eller att
publicera hade ökat. Resultaten av elevenkäterna innebär således att
utvecklingsprojektets syfte om ökad digital kompetens på fritidshemmet uppnåddes.
8 av 15 elever svarade dessutom i förenkäten att de frågar kamrater framför lärare vid
behov av hjälp med något som berör digitala verktyg. Av detta kan utläsas att eleverna
anser att det råder viss brist på digital kompetens bland lärarna på fritidshemmet. Även
i efterenkäterna fyllde 7 av 15 elever i att de frågade kamrater framför lärare när de
behövde hjälp kring användandet av digitala verktyg. Resultaten stärker därmed
projektets nulägesanalys samt våra egna upplevelser av att utvecklingsprojektet var
relevant och nödvändigt att genomföra. I enkäterna fick eleverna själva bedöma sina
kompetenser inom inspelning, redigering, publicering och användning av surfplatta
från en skala 1-5. Vi valde att räkna ut och jämföra medelvärdet för elevernas digitala
kompetens i för- och efterenkäterna för att få fram ett resultat.
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Figur 1.5
Diagrammet är utformat utifrån de enkäter eleverna fyllde i innan och efter avslutad aktion. I figuren
ovan presenteras medelvärdet för 15 elevers digitala kompetens innan jämfört med efter avslutad aktion.

5.5.2 Lärarenkäter
I den anpassade enkäten för lärarna på fritidshemmet fyllde båda lärarna i att de ville
kunna använda sig mer av digitala verktyg i fritidsverksamheten innan projektstart.
Av förenkäterna kunde utläsas att lärarna ansåg att de använde sig av digitala verktyg
på fritidshemmet men med bristande kunskaper inom digitala verktyg. När förrespektive efterenkäterna sattes i förhållande till varandra kunde konstateras att
resultaten inte hade förändrats.

Vi får se om jag fyller i enkäten sen
– Lärare 2 i samband med ifyllning av efterenkäten

Okunskap och rädsla att använda sig av digitala verktyg i utbildningssyfte kan ha
påverkat resultaten. Sammanfattningsvis har inte den digitala kompetensen hos lärarna
ökat i och med genomförandet av projektet utan är oförändrad jämfört med innan
projektstart.

5.5.3 Fokussamtal med elever
Fokusgrupper används för att fånga en grupp människors tankar, känslor, idéer och
uppfattningar inom ett specifikt ämnesområde. Genom att författaren som moderator
uppmuntrar eleverna att delta och diskutera ämnet förstår författaren lättare elevernas
resonemang och synpunkter (Denscombe, 2016). Den ideala gruppstorleken för
fokussamtal är sex till nio deltagare. I mindre projekt är antal deltagare mindre
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eftersom fokusgrupper kan vara tidskrävande att arrangera (a.a.). I våra fokussamtal
var eleverna max fyra elever i varje grupp.
För att få en uppfattning om elevernas upplevelser kring möjligheterna till ökad
delaktighet hade ökat efter avslutad aktion genomfördes fokussamtal med de elever
som deltagit i inspelnings- och redigeringsprocessen. Under fokussamtalen ställdes
öppna frågor till eleverna, vars svar dokumenterades skriftligt och sedan användes som
underlag för analys. Fokussamtalen genomfördes med elevgrupper innehållande max
fyra elever. Det mest utmärkande som kunde utläsas av fokussamtalen var att eleverna
var betydligt mer bekanta med teoretiska begrepp som redigering, inspelning och
publicering och hur dessa kunde omsättas i praktiken.
I fokussamtalen samtalade eleverna kring digitala begrepp.
Alltså sånthär har vi inte gjort innan och nu, nu kan..
Nu vet jag lite hur man kan redigera.
Jag ska nog visa pappa, för han har en kompis som
spelar i något musikband.
- Pichu
Jag tror nog att jag kommer ihåg hur man tar saxen och
raderar något man inte vill ha
– Majsen
Eleverna uppskattade av följande citat att döma även delaktigheten i projektet.
Jag älskade att presentera och så,
aa,vara programledare och fråga saker till nån
- Majsen
Det var kul när man fick liksom prata om sånt som...
det är kul att prata om särskilt Kolibris.
Jag älskar kolibris och även alla möjliga hybrider!
Ligrar... Ligrar är söta!
- Kattuglan
Man fick bestämma vad man ville prata om och ifall
man kunde bli intervjuad
- Tomaten
Vi tolkar fokussamtalen som att de deltagande elevernas digitala kompetens har ökat.
Eleverna uppskattade även att de fick agera programledare och bestämma innehållet i
podcasten genom att prata om vad de själva ville. Elevernas upplevelser av ökade
möjligheter till delaktighet kom därmed också till uttryck i samtalen.
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Att döma av följande elevcitat har arbetet med podcasten även bidragit till något att
roa sig med på fritiden och utanför skolans väggar.

Jag lyssnar faktiskt på podcast varje
kväll innan jag ska sova nu
- Majsen

5.5.4 Samtal med lärarna
Vår roll var att handleda lärarna under processen. Halvvägs in i projektet tog en av
lärarna eget initiativ till handledning och att lära sig Garageband. En halvtimmes
handledning avsattes tillsammans med läraren innan läraren tog med sig
fritidshemmets surfplatta hem i samband med helgledighet.
Eleverna har massvis med idéer
och vill fortsätta att spela in avsnitt nu
- Lärare 1 under processen
Flera elever uttryckte intresse för podcasten när vi inte var på fritidshemmet och
läraren var således angelägen om att fånga elevernas intresse och motivation till
podcasten här och nu. Samtidigt medgav läraren att okunskapen kring digitala verktyg
var det som kändes mest skrämmande gällande användandet av digitala verktyg i
undervisningen.
Man skulle ju behöva gå massa kurser
för jag kan ju inte sånthär.
Det är bra att ni är här så kan man
passa på att lära sig lite
- Lärare 1 under processen

I samtal med de båda lärarna efter avslutad aktion framkom att lärarna ansåg att arbetet
med podcasten hade inneburit en ny dimension i verksamheten. De berättade att
podcast som pedagogiskt verktyg kunde vara ett komplement till fritidshemmets egen
tidning.
Barnen är så trötta på att skriva i tidningen som vi har.
Nu kan vi ju spela in lite istället.
Om vi får behålla mikrofonen (skratt)
- Lärare 2 efter avslutad aktion

31
Lärarna berättade i samtal under processen att flera elever spontant ville ta tag i
podcasten och jobba vidare med den.
Gurkan är ju helt uppe i varv.
Det är det enda Gurkan pratar om,
vad dom ska prata om i nästa avsnitt
(Citatet är ändrat. Lärare 1 nämnde elevernas riktiga
namn men vi väljer att skriva elevernas smeknamn)
Citaten tyder på att elevernas möjligheter till delaktighet har ökat i och med projektet.
Lärarna säger inget direkt i samtalen om att deras generella digitala kompetens har
ökat. Det mest intressanta vi kan utläsa av lärarsamtalen är att deras nyfikenhet till att
lära sig mer om ämnet har vuxit. Detta hoppas vi ska leda till att lärarna fortsätter med
projektet efter att vi avslutat det.

5.5.5 Publiceringssiffror
Det första podcastavsnittet som publicerades via Soundcloud spred en av lärarna på
fritidshemmet vidare via mail till både vårdnadshavare samt övrig personal på skolan
på eget initiativ. Lärarna spelade även upp avsnittet i en samling för eleverna på
äldrefritids. Efter en vecka hade avsnittet cirka 50 lyssnare och podcasten hade fått
flera följare. Innan projektstart fanns ingen vision om hur många lyssnare och följare
podcasten skulle få utan enbart förhoppningar om att sprida avsnitten till
vårdnadshavare och övriga på skolan. 50 lyssningar på första avsnittet efter en vecka
var över förväntan.
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6. Diskussion
Här nedan följer en diskussion över de mest intressanta resultaten från projektet utifrån
huvudsyfte och mål.

6.1 Öka elevernas möjligheter till delaktighet på fritidshemmet
Elevernas delaktighet har varit huvudsyftet i projektet och varit utgångspunkten under
hela processen.
Vi har erbjudit möjligheter till delaktighet för eleverna genom samtliga steg under
processen. Genom att låta eleverna förbereda sitt inspelningsmaterial skapades
förutsättningar för eleverna att inspelningarna skulle bli mer kvalitativa och
fokuserade, vilket tillförde ökad delaktighet. Under samtliga tillfällen för redigering
kom elevernas möjligheter till delaktighet till uttryck. Eleverna fick komma med
förslag kring hur deras inspelningar skulle redigeras och även vem eller vilka de skulle
arbeta tillsammans med. Detta bidrog till att uppnå syftet med projektet. Detta stärks
även av nyare forskning som poängterar att elever upplever delaktighet när de fritt får
välja vem eller vilka kamrater de vill arbeta tillsammans med (Andersson, 2017).
Under redigeringsprocessen fanns projektets huvudsyfte i åtanke framför att producera
en felfri podcast, nämligen att öka elevernas möjligheter till delaktighet.
Under inspelningsprocessen kom Gurkan och Majsen med förslaget att använda sig av
smeknamn i podcasten. Vi uppmuntrade elevernas initiativ och berömde dem för deras
företagsamhet. Eleverna gjordes uppmärksamma på att deras förslag angående
smeknamn i podcasten innebar möjligheter till delaktighet. Eleverna var även
företagsamma vid inspelningsprocessen och ville själva agera programledare samt
presentera varandra i avsnitten. På förhand hade vi räknat med att vi skulle inta roller
som programledare, men vi kom omgående underfund med att våra röster inte alls
behövde höras i podcasten. Våra roller var istället att agera som stöd och handleda
eleverna vid inspelning. Vi påpekade flera gånger under processen att deras idéer och
tankar var centrala i projektet samt att det skulle kännas lustfyllt. Tidigare studier
(Elvstrand 2009) visar att elever uppnår delaktighet när de känner att det de gör är
meningsfullt för dem.
I tidigare forskning (Elvstrand, 2009) behandlas två typer av demokrati och hur dessa
är kopplade till delaktighet, den deltagande samt den deliberativa demokratin.
I projektet ingick båda delarna. Eleverna fick känna meningsfullhet och deras samtal
var i fokus. Meningsfullheten representerar den deltagande demokratin och samtal i
fokus representerar den deliberativa demokratin.
Flera elever valde dessutom att spendera extra tid på fritidshemmet för att kunna delta
i inspelnings- och redigeringsprocessen, vilket tyder på att podcasten lyckades fånga
elevernas intresse. Det fanns en medvetenhet hos oss redan från början att projektet
hade potential till olika typer av delaktighet. Under processen upptäcktes tillsammans
med eleverna ännu fler sätt att uppnå delaktighet och det ser vi som en stor bonus.
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Relationer påverkar elevernas vilja att vara delaktiga och vi är av uppfattningen att
flera av eleverna som inte deltog i podcasten delvis tog avstånd på grund av att
relationerna till oss varit för svaga. Alla individer är olika och vissa elever kräver tid
att komma nära samtidigt som andra elever visade nyfikenhet redan under vårt första
tillfälle på fritidshemmet.
Jag skulle vilja berätta om fler hybrider för er,
men då behöver vi inte spela in
- Kattugglan

6.2 Utveckla den digitala kompetensen hos lärare och elever
på fritidshemmet
Att öka den digitala kompetensen hos elever och lärare sågs av oss som en viktig
förutsättning för att uppnå ökad möjlighet till delaktighet i projektet. Som tidigare
nämnt var det få elever som var bekanta med begreppet podcast. Elevenkäter och
lärarenkäter som delades ut innan aktion visade att den befintliga kompetensen
gällande redigering, inspelning och publicering var låg. Med utgångspunkt i
enkätsvaren ansåg vi därför att vi var tvungna att förbereda eleverna väl samtidigt som
vi ville ge eleverna utrymme att lära sig under processen. Tidigare studier (Klerfelt,
2007) belyser att digitala verktyg kan öka sociala samspel och förbättra
kommunikationen hos elever som har svårigheter med kommunikation. Ett tydligt
exempel på detta i projektet var en elev i det första avsnittet av podcasten som tog för
sig och samtalade betydligt mer än vanligt enligt lärarna i fritidshemmet. Detta kan
bero på att eleven tyckte det var roligt att sitta tillsammans med sina kompisar och
prata om ett ämne som var meningsfullt för eleven. Tidigare forskning (Samuelsson,
2014) kring digital kompetens visade även att lärares engagemang och kompetens är
viktigt för att elever ska ges möjligheter att utveckla den digitala kompetensen.
Eleverna var redan från början mottagliga för att få kunskap och kompetens inom
området. Eleverna visade flera gånger under processen tacksamhet över att delta i
projektet och det märktes att vårt engagemang ökade elevernas motivation och intresse
till podcasten. Att utveckla den digitala kompetensen var även av vikt för oss som
initiativtagare till projektet eftersom processen och Garageband som applikation var
områden vi inte arbetat med tidigare.
Vi får inte podda mer, man blir ledsen.
Hejdå lilla Poddis…
- Majsen under inspelningsprocessen
samtidigt som eleven klappar mikrofonen.
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6.3 Metodkritisk diskussion
Både under processen och efter processen har vi reflekterat kring metoder och
tillvägagångssätt som hade kunnat genomföras annorlunda för ökade möjligheter att
uppnå utvecklingsprojektets syften.
Innan projektstart ansåg vi att förberedelserna inför projektet var noggrant planerade.
Reflektionerna efter avslutad aktion är dock att förberedelserna kunde varit bättre.
Gällande den tekniska delen av projektet införskaffades en mikrofon av hög kvalitet
men för att kunna koppla den till fritidshemmets surfplatta krävdes en adapter som
införskaffades i sista stund innan första inspelningstillfället. För att undvika onödig
stress skulle mer förberedelser gjorts gällande den tekniska delen av projektet.
Lärarna var medvetna om sina okunskaper inom digital kompetens och i samtal med
en av lärarna under processen framkom att det fanns en viss rädsla att arbeta med
digitala verktyg i undervisningen. Vi måste samtidigt vara metodkritiska gällande
lärarnas distans till projektet. Med facit i hand skulle lärarna ha erbjudits att delta i ett
eller två handledningstillfällen innan introduktionen med fokus på att lära sig
Garageband och Soundcloud. Under processen fanns varken tid eller utrymme att
handleda lärarna på samma sätt som vi hade kunnat göra innan projektstart. Detta hade
möjligtvis ökat lärarnas deltagande och engagemang till projektet.
I enlighet med projektets syfte om att öka elevernas möjligheter till delaktighet genom
att bedriva en podcast fanns förhoppningar om att så många elever som möjligt skulle
deltaga i processen. I samband med introduktionen var det sju elever som uttryckte en
önskan om att redigera men efter avslutad aktion var det bara tre av dessa som deltog.
Tio elever ville spela in men bara fem av dessa elever deltog under
inspelningsprocessen. Det var flera elever som valde att inte delta alls, vilket fick oss
att reflektera kring varför dessa elever inte valde att delta. Dessa elevers uteblivna
delaktighet i processen kan grunda sig i att våra relationer till eleverna inte var
tillräckliga. En reflektion är att elevernas möjligheter till delaktighet hade ökat om vi
först hade tillbringat en vecka i verksamheten innan projektstart. Detta i syfte att lära
känna elever och fångat de som inte kände sig bekväma med att vi var på
fritidshemmet. Podcast som projekt var dessutom ett helt främmande område för de
flesta eleverna. Anmärkningsvärt är att bara 3 av 20 elever visste vad en podcast var
när vi introducerade projektet. Visionen med projektet var även att publicera avsnitten
och vi tror att publiceringen kan ha fått vissa elever att ta avstånd. Våra ansträngningar
för att skapa fler och starkare relationer kunde varit större och vi tror att dessa
ansträngningar kunde medfört att fler elever skulle valt att delta i projektet.
Delaktigheten i publiceringsprocessen var inte lika hög som vid inspelning och
redigering. Det beror dels på att det var få elever som var intresserade av att publicera,
dels för att vi inte marknadsförde just denna delen av processen tillräckligt bra jämfört
med inspelning och redigering.
Att arbeta med podcast som ett pedagogiskt verktyg var ett nytt område för oss och
innebar att flera ändringar gjordes i projektet under processen. I metapodden kunde vi
reflektera och synliggöra våra tankar kring processen. Metapodden var ett intressant
tillvägagångssätt och ett smidigt dokumentationsverktyg som var till stor hjälp under
processen eftersom vi kunde gå tillbaka och lyssna när som helst under processen.
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Vi upplever att vi kunde tänka kritiskt och synliggöra vad vi gjorde bra eller mindre
bra och vad vi kunde göra bättre. Metapodden som sidodokumentation visade sig vara
ett betydelsefullt underlag för utvärdering. Även Tripps modell (2003) har hjälpt oss i
arbetet med podcasten. Modellen har bidragit till att vi hållit en tydlig struktur under
processen.
Inför projektet var känslan att tiden skulle räcka till för vår planering men med facit i
hand skulle vi ha planerat tidsramen bättre. Förutse problem och hinder är svårt men
att förvänta sig att komplikationer kommer uppstå är något vi kunde haft med oss från
början. Möta dessa olika hinder har dock gett oss mer erfarenhet som kommer vara till
stor nytta i vårt kommande yrke.
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7. Pedagogiska implikationer
I projektet har stor vikt lagts vid att synliggöra möjligheterna till delaktighet för
eleverna. I samband med introduktionen poängterades att det fanns många roller för
eleverna att fylla i podcasten. Här nedan följer en punktlista på de erfarenheter vi tagit
del av när det handlar om ramfaktorer.
•
•

•
•
•
•
•

Att tänka på i arbete med podcast är att skapa goda förutsättningar för sig själv
och övriga deltagare.
Att ha den materiella delen förberedd. Se till att allt är inköpt och fungerar.
Vara medveten om tillgänglighet av lokaler på platsen där projektet ska
bedrivas
Lärarna bör göras delaktiga redan från början genom exempelvis handledning
Att kunna gå in i ett nytt projekt med en öppen inställning till förändring och
hinder. Vara flexibel.
Att som initiativtagare till projektet hela tiden visa engagemang och uppmuntra
elevers initiativförmåga
Värdesätta relationen mellan initiativtagare till projektet och elev
Dokumentation under processens gång
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Bilagor
Bilaga 1

Elevenkät om Digitala verktyg på
äldrefritids
Digitala verktyg = surfplattor, dator, appar, mobiltelefoner
Digitala verktyg på äldrefritids
Vi vill se vad ni elever på Västlunda fritidshem har för kunskaper om digitala
verktyg och hur ni använder digitala verktyg.
NAMN:
____________________________________________________________________

1. Hur ofta använder du digitala verktyg på äldrefritids?
Varje dag
1-2 gånger i veckan
3-4 gånger i veckan
Aldrig

2. Vilka digitala verktyg finns tillgängliga på äldrefritids?
Surfplatta
Dator
Mobiltelefon
Annat
_________________________________________________________________

3. Vilka digitala verktyg använder du på äldrefritids?
Surfplatta
Dator
Mobiltelefon
Annat
_________________________________________________________________

2
4. Vad använder du digitala verktyg till?
Spelar spel
Filmar
Tar kort
Spela in
Annat:
__________________________________________________________________

5. Vad skulle du vilja göra med digitala verktyg på äldrefritids?
Svar:________________________________________________________________

6. Vad tycker du om din användning av digitala verktyg på äldrefritids?
Det är bra som det är
Jag vill kunna arbeta mer med digitala verktyg på äldrefritids
Jag vill arbeta mindre med digitala verktyg på äldrefritids

Hur bedömer du dina kunskaper inom digitala verktyg? 1 är sämst, 5 är bäst

7. Jag bedömer att mina kunskaper att använda en surfplatta är...
1

2

3

4

5

8. Jag bedömer att mina kunskaper att spela in ljud är...
1

2

3

4

5

9. Jag bedömer att mina kunskaper att redigera ljud är...
1

2

3

4

5

10. Jag bedömer att mina kunskaper att publicera är...
1

2

3

4

5

3
11. Hur ofta använder lärarna på fritidshemmet digitala verktyg?

Varje dag
1-2 gånger i veckan
3-4 gånger i veckan
Aldrig

12. Känner du dig osäker när du använder digitala verktyg på fritidshemmet?
Ja
Nej

13. Vad känner du dig osäker på?
Svar:
____________________________________________________________________

14. Hur har du lärt dig det du kan om digitala verktyg?
Jag har lärt mig själv
Hemma, av föräldrar
Jag har lärt mig av kamrater
Hemma, av syskon

15. Vilka digitala verktyg skulle du vilja bli bättre på att hantera?
Svar:
____________________________________________________________________

16. Hur gör du om du behöver hjälp att använda ett digitalt verktyg?
Frågar mina lärare
Frågar mina kamrater
Vet inte
Frågar föräldrar
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Bilaga 2

Lärarenkät om Digitala verktyg på
äldrefritids
Digitala verktyg = surfplattor, dator, appar, mobiltelefoner
Digitala verktyg på äldrefritids
Enkäten används som underlag till samtal med er lärare på Västlundas fritidshem
Namn:
___________________________________________________________________
1. Hur ofta använder du digitala verktyg på äldrefritids?
Varje dag
1-2 gånger i veckan
3-4 gånger i veckan
Aldrig

2. Vilka digitala verktyg finns tillgängliga på äldrefritids?
Surfplatta
Dator
Mobiltelefon
Annat
_________________________________________________________________

3. Vilka digitala verktyg använder du på äldrefritids?
Surfplatta
Dator
Mobiltelefon
Annat
_________________________________________________________________

5
4. Vad använder du digitala verktyg till?
Svar:_______________________________________________________________

5. Hur skulle du vilja utveckla användandet av digitala verktyg på äldrefritids?
Svar:________________________________________________________________

6. Vad tycker du om din användning av digitala verktyg på äldrefritids?
Det är bra som det är
Jag vill kunna arbeta mer med digitala verktyg på äldrefritids
Jag vill arbeta mindre med digitala verktyg på äldrefritids

Hur bedömer du dina kunskaper inom digitala verktyg? 1 är sämst, 5 är bäst

7. Jag bedömer att mina kunskaper att använda en surfplatta är...
1

2

3

4

5

8. Jag bedömer att mina kunskaper att spela in ljud är...
1

2

3

4

5

9. Jag bedömer att mina kunskaper att redigera ljud är...
1

2

3

4

5

10. Jag bedömer att mina kunskaper att publicera är…
1

2

3

4

5

6
11. Hur ofta använder eleverna på äldrefritids digitala verktyg?
Varje dag
1-2 gånger i veckan
3-4 gånger i veckan
Aldrig

12. Vilka utmaningar stöter du på när du använder digitala verktyg?
Svar:_______________________________________________________________

14. Hur har du lärt dig det du kan om digitala verktyg?
Svar:______________________________________________________________

15. Vilka digitala verktyg skulle du vilja bli bättre på att använda?
Svar:
____________________________________________________________________
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Bilaga 3

Hej alla vårdnadshavare på äldrefritids!
Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar som är inne på vår sista termin
på lärarprogrammet innan vi kan titulera oss som grundlärare i fritidshem i juni
senare i år. Vecka 8-12 och vecka 18-22 genomför vi vårt självständiga arbete i
pedagogik. Syftet med vårt utvecklingsprojekt är att öka elevernas delaktighet i
fritidshemmet med hjälp av digitala verktyg och vi har valt att bedriva en podcast på
fritidshemmet. Utöver att öka delaktigheten vill vi även påvisa vilka möjligheter
digitala verktyg kan ha för verksamheten i fritidshemmet.

Barnens delaktighet och deltagande är centralt för vårt projekt och vi hoppas att så
många barn som möjligt kan vara delaktiga kring arbetet med podcasten. Det finns
flera roller i projektet som ska fyllas. Barnens röster kommer att spelas in via en
mikrofon kopplad till en surfplatta. Det inspelade materialet kommer även att behöva
redigeras och vi kommer således att behöva både redigerare och ljudproducenter. Det
finns alltså flera möjligheter och olika sätt för barnen att vara delaktiga på i detta
projekt.
I samband med projektet kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets
forskningsetiska principer, vilket i enlighet med samtyckeskravet innebär att
vårdnadshavare måste lämna godkännande om deltagande för sitt/sina barn under 15
år. Barnens deltagande är frivilligt och barnen kan lämna projektet när de vill. Redan
publicerade avsnitt kommer ej att tas bort. I podcastens avsnitt kommer inga namn
att nämnas och det gäller även den skriftliga delen av vårt arbete. Vi vill dock göra
det möjligt för er vårdnadshavare att kunna lyssna på avsnitten och därför kommer
avsnitten göras tillgängliga på Soundcloud. Eftersom vi publicerar avsnitten kan vi
därmed inte garantera att materialet bara kommer att vara tillgängligt för er. Genom
att informera er vårdnadshavare uppfylls även informationskravet.
Vi ber er vänligen att fylla i nedanstående formulär huruvida du vill att ditt/dina barn
ska deltaga i projektet. Vi skulle vara tacksamma för svar senast fredag vecka 9,
alltså den 2/3.
Vid frågor maila oss på
Tobias Sundenäng, ts222gn@student.lnu.se
David Olivares, do222ci@student.lnu.se

Jag godkänner att mitt/mina barn deltar i projektet
JA
Barnets namn: ___________________Vårdnadshavares underskrift:____________
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Bilaga 4

Utvecklingsarbete på äldrefritids
Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar som är inne på vår sista termin
på lärarprogrammet innan vi kan titulera oss som grundlärare i fritidshem i juni
senare i år. Vecka 8-12 och vecka 18-22 genomför vi vårt självständiga arbete i
pedagogik. Syftet med vårt utvecklingsprojekt är att öka elevernas delaktighet i
fritidshemmet med hjälp av digitala verktyg och vi har valt att bedriva en podcast på
fritidshemmet. Utöver att öka delaktigheten vill vi även påvisa vilka möjligheter
digitala verktyg kan ha för verksamheten i fritidshemmet.

Barnens delaktighet och deltagande är centralt för vårt projekt och vi hoppas att så
många barn som möjligt kan vara delaktiga kring arbetet med podcasten. Det finns
flera roller i projektet som ska fyllas. Barnens röster kommer att spelas in via en
mikrofon kopplad till en surfplatta. Det inspelade materialet kommer även att behöva
redigeras och vi kommer således att behöva både redigerare och ljudproducenter. Det
finns alltså flera möjligheter och olika sätt för barnen att vara delaktiga på i detta
projekt.
I samband med projektet kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets
forskningsetiska principer, vilket i enlighet med samtyckeskravet innebär att
vårdnadshavare måste lämna godkännande om deltagande för sitt/sina barn under 15
år. Barnens deltagande är frivilligt och barnen kan lämna projektet när de vill. Redan
publicerade avsnitt kommer ej att tas bort. I podcastens avsnitt kommer inga namn
att nämnas och det gäller även den skriftliga delen av vårt arbete. Vi vill dock göra
det möjligt för vårdnadshavare att kunna lyssna på avsnitten och därför kommer
avsnitten göras tillgängliga på Soundcloud. Eftersom vi publicerar avsnitten kan vi
därmed inte kontrollera vilka som kan komma att lyssna på avsnitten. Vi behöver ditt
godkännande för att få genomföra detta projekt.
Vid frågor maila oss gärna på:
Tobias Sundenäng, ts222gn@student.lnu.se
David Olivares, do222ci@student.lnu.se
Rektors underskrift:_________________

