
 

 

 

FriMiT  
Fritidsverksamhet med Media och IKT som verktyg 

 

INLEDNING 

Höstterminen 2014 inleder CMiT:s mediepedagoger i samarbete med fritidspedagogistorna ett 

skolutvecklingsprojekt: en IKT/mediepedagogisk satsning kallad FriMiT riktad speciellt till kommunens 

fritidspedagoger.  

FriMiT är ett projekt med processinriktad långsiktighet och måluppfyllelse gentemot Lgr11, och där 

hela arbetslag uppmuntras att ansöka för att stärka arbetslagstanken och det gemensamma lärandet.  

Projektet är auktoriserat av ledningsgruppen och kommer att löpa över tre läsår. 

UR LGR 11: 

Skolans uppdrag:  

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en 

snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap 

blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 

granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. 

 

Övergripande mål och riktlinjer, kunskaper:  

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik 

som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 

 

Normer och värden 

Skolans mål är att varje elev 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 

erfarenheter 

• respekterar andra människors egenvärde, 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

  



 

 

BAKGRUND 
 

Det är inte alltid lätt att få in modern teknik och digitala verktyg i fritidsverksamheten på ett naturligt 

och givande sätt. På fritidshemmen blir alltför ofta datorerna ”spelmaskiner”, om det inte helt enkelt 

råder förbud mot att använda dem. Stor tveksamhet märks också kring användandet av lärplattor i 

verksamheten, något som förmodligen beror på osäkerhet kring hur man använder de digitala 

verktygen, men också kring hur och varför modern teknik kan utveckla verksamheten. Med anledning 

av detta anser vi att det behövs utbildningsinsatser kring:  

 Hur vi kan använda digital teknik i verksamheten för att ta vara på barnens nyfikenhet att lära, 

utveckla demokratiska rättigheter/skyldigheter samt öka kreativiteten och förmågan att förstå 

omvärlden . 

 Hur vi bör förhålla oss till och intressera oss för elevers populärkultur, spelande och övrigt 

internetanvändande, t.ex. sociala medier och bloggar.  

 Hur vi på ett naturligt sätt tar upp frågor som rör källkritik, publicering/upphovsrätt, etiska 

frågor och säkerhet på nätet. 

 

Fritidspedagogerna har full frihet att välja vilka ämnen eller ämnesområden man vill fokusera på inom 

projektet. Man kan till exempel anknyta till pågående arbetsområden eller teman. Projektets 

verksamhet ska naturligtvis genomsyras av hållbarhetstanken. 

 

Teoretisk bakgrund och forskning 

 

”INTE BARA FÖR IPADENS SKULL” 

Oskar Erikssons rapport ”Inte bara för iPadens skull” (Karlstads Universitet 29 januari 2014): 

säger:  

”En kvalitativ intervjustudie om hur man använder iPads på fritidshem visar att 

på den skola som hade en medveten IKT-satsning skilde sig inte visionen för hur iPaden ska 

användas i fritidshemmet mellan rektor och personal. Av resultatet framkommer det att det är 

viktigt att ha uppsatta mål för arbetet med digitala verktyg. Detta skapar en struktur och 

möjligheter för användningen av iPads. När uppsatta mål saknas finns det inget att förhålla sig 

till eller utvärdera arbetet mot, och då används iPaden primärt som en ”spelmaskin”. 

 

Oskar Erikssons egna reflektioner: 

”Därför anser jag att man med större fördel kan satsa på en IKT-utbildning för att få en bredare 

kompetens i arbetslaget, hellre än att engagemanget för iPads hänger på en persons intresse.  

Min förhoppning är att fritidspedagoger får en bredare kunskap och utbildning i IKT-användning. 

Ska eleverna kunna dra full nytta av de tekniska framsteg som görs, så är det en förutsättning 

att de har handledning av någon som kan visa den fulla potentialen och användningssätt utanför 

det som de redan kan.” 

  



 

 

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i verksamheten på fritidshemmen. Granskningen visar att 

fritidshemmen behöver ta sitt pedagogiska uppdrag på större allvar och i högre grad stödja barnen i 

deras lärande i vardagen och i den personliga utvecklingen. Här ser vi att digitala verktyg och medvetet 

användande av modern teknik kan vara till mycket god hjälp. 

UTDRAG UT ”KVALITET I FRITIDSHEM 2010:3” 

 Huvuddelen av de granskade fritidshemmen skulle i högre grad kunna bidra till att stimulera 

barnens utveckling och lärande och ge dem redskap som de får nytta och glädje av när de så 

småningom slutar i fritidshemmet. (…) en hög kvalitet i fritidshemmens verksamhet gynnar 

elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. 

 Personalen behöver erbjuda fler inslag som utmanar barnens tänkande i identitetsfrågor eller 

som genom en utforskande metod ger barnen en vardaglig förtrogenhet med olika 

kunskapsområden, allt i det pedagogiska syftet att göra världen mer begriplig för barnen. 

 Personalen, särskilt de pedagogiskt utbildade, lägger ofta mycket kraft på tjänstgöringen i 

skolan och tenderar att släppa de pedagogiska ambitionerna för fritidshemmet. Grupper av de 

anställda uppfattar inte att fritidshemmet har ett lärandeuppdrag och det är alltför ovanligt 

med pedagogisk diskussion och reflektion. 

 

UTDRAG UR ”LÄRANDE PÅ HÅLLBAR VÄG” 

(Världsnaturfonden 2007, i samarbete med bl.a. universiteten i Uppsala och Linköping samt 

lärarutbildningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.) 

 Lärande för hållbar utveckling omfattar alla processer som främjar kunskaper, färdigheter, 

värderingar och attityder som berör individens, skolans och samhällets arbete med att skapa 

ett rättvist samhälle, ekonomisk trygghet, ekologisk bärkraft och demokrati. 

 Det kan handla om kunskaper om ekologins ramar, systemtänkande, energiflöden, olika 

kretslopp, samspelet i naturen och biologisk mångfald. Det kan också vara kunskaper om 

mänskliga behov, språk, kultur, skapande och frågeställningar kring etik och meningen med 

livet samt hur vi med tekniska lösningar kan möta framtidens utmaningar i energi- och 

resurssnåla konstruktioner. 

 Ibland måste vi stanna upp och ta oss tid för eftertanke. Reflektion kan vara av olika slag. (…) 

Formerna kan skifta: att lyssna, tala, skriva, konstnärligt skapande med mera är viktiga 

redskap i det reflekterande arbetet. Att dokumentera det man gör, att förhålla sig kritisk och 

ställa frågor är verktyg i reflektionens konst. Vi vet inte svaren på hållbar utveckling i det 

föränderliga samhället. Vi behöver ständigt tänka nytt, ifrågasätta nuvarande trender och sätt 

att tänka i en processinriktad undervisning. Detta inbegriper även pedagogerna: våga lära 

nytt! 

 Människan formar olika perspektiv beroende på när och var vi lever. Förr i tiden levde och 

verkade man i ett lokalt sammanhang. (…) Idag arbetspendlar vi och reser till andra sidan 

jordklotet på semester. När vi vill kan vi ta del av händelser i främmande länder. Vi kan 

kommunicera blixtsnabbt med mobiltelefoner och Internet. Vi lever stundtals i en gränslös 

värld, i en global by med hackan i ena handen och mobiltelefonen i den andra. För lärandet 

innebär detta en öppenhet för olika perspektiv och synsätt. 



 

 

”ATT FÖRÄNDRA SKOLAN MED TEKNIK” 

Åke Grönlund säger i sin rapport ”Att förändra skolan med teknik”, Örebro Universitet.(2014), 

att datorer eller iPads är i sig ingen silverkula - det krävs pedagogisk tanke med tydlig målbild 

och långsiktiga utbildningsinsatser för pedagogerna om satsningen på modern teknik ska bli 

framgångsrik. Han betonar särskilt vikten av stöd från skolledning, förvaltning och politiker i 

denna process. Grönlund uppmuntrar också skapandet av en gemensam kunskaps- och 

materialbank för att pedagogerna ska kunna samarbeta och lära av varandra. Framsteg som görs 

i arbetet med digitala verktyg ska dokumenteras, publiceras och föras ut till övriga pedagoger, 

inte gömmas undan. 

MÅLSÄTTNING / SYFTE 
 

Projektets mål är att utveckla lärmiljön samt förankra och sprida det IKT/mediepedagogiska arbetet i 

fritidsverksamheten. 

Fritidspedagogerna ska bli trygga i att nyttja den nya tekniken, kunna möta barnens digitala 

kompetens och erbjuda ansvarsfulla, kreativa och kommunikativa sätt att använda ny teknik och 

sociala medier. 

Projektet vill 

• visa på vilka möjligheter som ges för att ytterligare öka och stimulera elevernas nyfikenhet och 

lust att lära i samspel med varandra och andra lämpliga aktörer med IKT som verktyg 

• inspirera elever och pedagoger att upptäcka möjligheterna med IKT och media för att främja 

ämnesöverskridande arbete och ge ytterligare språk för utveckling och uttryck. 

• via ett medvetet mediepedagogiskt projektarbete stimulera elever att lära sig om 

demokratiska rättigheter/skyldigheter och öka förståelsen för omvärlden. 

• på ett naturligt sätt ta upp frågor som rör källkritik, publicering/upphovsrätt, etiska frågor och 

säkerhet på nätet 

• främja elevernas egen nyfikenhet, skapande, kreativitet och kommunikationsförmåga 

• främja arbetslagets gemensamma lärande 

• uppmuntra anskaffandet och användningen av modern teknik i det egna arbetet såväl som i 

verksamheten tillsammans med eleverna,  

• med processinriktad långsiktighet öka möjligheten att nå bred måluppfyllelse gentemot 

grundskolans läroplan 

• visa på vägar för fritidshemmet att interagera med s.k. Spelifierat lärande( Gameification). 

MÅLGRUPP 
 

Primärgrupp: 

Pedagoger inom fritidshemmen 

Sekundärgrupp: 

Barn i fritidsverksamhet 

 

http://spelifieralarande.se/


 

 

GENOMFÖRANDE 

 

Organisation  

FriMiT är ett treårigt projekt, tillstyrkt av Medie- och IT-rådet samt auktoriserat av 

Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp.  

Beslutande och verkställande projektgrupp:  

• IKT/mediepedagogerna, CMiT 

• Fritidspedagogistorna  

• Projektledare: Ann-Christin Forsberg, CMiT.  

(Projektledarskapet inlemmas i CMiT:s befintliga resurser) 

Rådgivande styrgrupp: 

• Representanter från CMiT, 2 st 

• Fritidspedagogistor, 2 st 

• Ledningsgruppen: Lena Engström  

• Teknik: Boris Halatchev, IT-avdelningen 

Tidsplan 

Vårterminen 2014 

 Formulera projektbeskrivning 

 Auktorisera projektet i ledningsgruppen 

 Ansökan och uttagning, första året 

 Introduktionsmöte i juni eller augusti. 

 Inventera kostnader och pedagogiskt behov  

 Upphandling, beställning av teknik och litteratur 
 

Höstterminen 2014 

 Första utbildningsdag augusti-september 

 Samplanering och schemaläggning  

 Kollegiesamtal, handledning och dokumentation påbörjas 

 Kunskapsfestivalen: utbildningsdag 
 

Följande vårterminer: 

 Två utbildningsdagar 

 Informationsmöte för intresserade  

 Ansökan och uttagning av nästa års deltagare 

 Introduktionsmöte i juni 

 Inventera kostnader och pedagogiskt behov  

 Upphandling, beställning av teknik och litteratur 
 

Följande höstterminer: 

 Första utbildningsdag augusti-september 

 Samplanering och schemaläggning  

 Kollegiesamtal, handledning och dokumentation påbörjas 



 

 

 Kunskapsfestivalen/NorrLär: utbildningsdag 
 

Vårterminen 2017: 

 Avslutande utbildningsdagar 

 Utvärdering och avrapportering 

Ansökningsförfarande 

 
• Alla pedagoger anställda inom Piteå Kommuns fritidshem har rätt att söka projektet, gärna 

hela arbetslag. 

• 5 - 6 arbetslag (max 20 pedagoger) antas per läsår. 

• Ansökningen görs på särskild blankett.  

Den ska åtföljas av ett personligt brev där pedagogen beskriver sina skäl för att vilja delta och 

sina tankar kring hur projektet kan utveckla verksamheten.  

Stor vikt kommer i urvalsprocessen att läggas vid det personliga brevet.  

• Enda förkunskapskravet är genomgången PIM. 

Utbildningsinsatser 

 
Utbildningsdagar, litteraturstudier och kollegiesamtal kombineras med planeringsträffar och 

kontinuerlig handledning i klassrummet, allt enligt den framgångsrika modell som länge använts inom 

CMiT:s arbete.  

UR CMIT:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-13: 

”Satsningen på auktoriserade projekt, där vi arbetar ihop med färre pedagoger under en längre 

tid, bedömer vi som ett vinnande koncept som bör bevaras och utvecklas. Att projekten varit så 

uppskattade tror vi beror på att de varit auktoriserade av ledningsgruppen, haft en tydlig 

struktur med ett ansökningsförfarande, att innehållet legat rätt i tiden och synliggjorts både inåt 

och utåt som viktiga faktorer för skolutveckling.” 

Upplägg: 

 Utbildningsdagar, 2 heldagar och 4 halvdagar 

 Litteraturstudier 

 Kollegiesamtal, ca 1 gång/månad 

 Planeringsmöten och handledning i verksamheten 

 Eget digitalt skapande, t.ex. film, foto, musik, blogg, böcker/serier.  
 

Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att läsa aktuell litteratur och göra praktiska 

arbetsuppgifter.  

Handledningen ute i klassrummen läggs upp utifrån varje pedagogs/arbetslags behov, men i snitt 

beräknas den till 60 min/vecka. 

 

• IT/mediepedagogisk handledning:  CMiT:s IKT/mediepedagoger 

• Pedagogisk handledning: Fritidspedagogistorna 



 

 

EKONOMI 
 

I samband med projektstarten kommer en teknisk inventering att göras. Utifrån inventeringen, 

deltagarnas egna önskemål och storleken på tilldelade medel fördelas sedan teknik och digitala verktyg 

till fritidshemmen. Separat bilaga med ansökan om ekonomiska medel bifogas. 

DOKUMENTATION OCH UTVÄRDERING 
 

Projektet kommer att kontinuerligt dokumenteras i ljud, bild och text, följas upp genom 

kvalitetssäkrande sonderingar under projekttidens lopp samt sammanfattas i en större utvärdering 

efter projekttidens slut.  

CMiT ansvarar för att dokumentera och utvärdera projektet.  

 

Deltagarna kommer dessutom att löpande redovisa sitt praktiska arbete och sina studieuppgifter på en 

gemensam projektblogg. 

 

 

 

Ann-Christin Forsberg, IT/mediepedagog, CMiT, Piteå Kommun  

Projektledare 

ann-christin.forsberg@pitea.se 

mailto:ann-christin.forsberg@pitea.se

