Resultat och utfall
RÖRELSE - GLÄDJE - KUNSKAP
Ett projekt för aktiva skolor

Snabbfakta:
Period för
genomförande

Antal deltagande
skolor i kommuen

Jan-Apr 2020

5 st

Antal rundor av
elever & lärare

Total
Distans

Total
Aktiv tid

1104

552 mil

138 h
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Mål och syfte
Projektet träﬀades första gången i september 2019 för att sätta upp mål
och riktlinjer utifrån en frågeställning

Följande parter i Trollhättans kommun har varit involverade i projektet.

- Sylteskolan (åk 4-6)
(Rektor Mona Uppström Lärare: Heidi Johansen / Cecilia Malm Boode)

Från Utbildninsförvaltningen:
- Jonas Berling
- Ann-Sofie Karlsson

- Sjuntorpsskolan & Upphärad Skola (åk 4-6)

Från det Trollhättebaserade

(Rektor Ann-Sofie Ericsson. Lärare: Mikaela Johansson,
Johanna Söderblom och Malin Tinderholt)

Utbildningsföretaget Trilo
Interactive
(Active Quiz)

- Paradisskolan & Björndalsskolan (åk F-6)

- Linus Lundberg

(Rektor Petra Dahllöf.
Lärare: Maria Sandblom, Johannes Öman)
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För att mäta eﬀekter av lärarna och rektorernas egna mål användes
följande struktur som kompletterades med lärarnas egna punkter:

Personlig Nivå

Processnivå

Vad duktig du är!

- Att motivera elever till rörelse

- Att skapa roliga gruppaktiviteter

och stärkt hälsa.
- Ett samarbete mellan äldre och yngre
- Att förebygga stress

elever / högre och lägre begåvade

- En förbättrad koncentration

- Ett kooperativt lärande

- En ökad inlärningsförmåga

- Att bli ett feedbackverktyg för mig som
lärare för framtida planering av
undervisning

Uppgiftsnivå

Metakognitiv Nivå

Du fick 15 rätt av 20!

- Att eleverna kan redogöra för innehållet

- Ett systematiskt kvalitetsarbete

i lektionen på ett lättare sätt
- Att jag som lärare kan nå fler barn med
ett nytt tillvägagångssätt

- Att eleverna använder kompisens/
gruppens resultat för fortsatt lärande
och utveckling.

- Att vi kan arbeta med “begreppslära”
inom olika ämnen på ett eﬀektivt sätt
- Jag som lärare får till ett smidigt och nytt
inlärningssätt
- En summativ bedömning
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Material och förutsättningar för utförandet:
Till sin hjälp har respektive skola haft
- Ett skolkonto hos Active Quiz
där alla lärare kunde skapa och schemalägga obegränsat antal
Active Quiz-aktiviteter med eget lektionsinnehåll och distanser. Vi har i
projektet inte krävt viss frekvens av användning, utan det har varit helt
frivilligt om det används 1 eller 100 gånger, vilket ar varit en viktig del av
projektets syfte.

- En Gamebox med GPS-paddor
- Boxen innehöll manual, inloggningsuppgifter och supportnummer.
Varje skola fick besök av en aktivitetsledare från Active Quiz vid minst två
tillfällen under utförandetiden.
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4 ARBETSSÄTT HAR VARIT UTGÅNGSPUNKT I
UTFÖRANDET PÅ SKOLORNA:

Baserat på målen ovan så satte vi under upptaktsträﬀen ihop 4 huvudaktiviteter. Lärarna
har även fått fri möjlighet prova sig fram med egna metoder för att nå målen genom
Active Quiz-verktyget. Men för att göra det enkelt för alla att gemensamt följa upp
eﬀekter och metoder fanns 4 tydliga riktningar att utgå från när en Active Quiz-lektion
planerades och utfördes.

1. Promenad 100%
Målet är att skapa rörelseglädje och motivation till att slutföra promenaden och vilja ge sig ut igen! Gör
valfria frågor på valfri distans i systemet där målet är att alla grupper har 100% rätt svar. Det är bevisat
att man blir mer motiverad att fortsätta om man känner att man klarar av uppgifterna. Aktiviteten ska
vara en energiboost och inte ett “läxförhör”. Följ upp promenaden med resultatverktyget “Fråga-förFråga”.
2. Samarbete / Värdegrund
Fokusera på samarbete i valet av frågor och upplägg. Ni väljer själv antal frågor och distans i systemet.
Koppla gärna samman elever från olika årskurser eller kunskapsnivåer i samma lag och skriv frågor där
lagmedlemmarna får tänka till ihop. Väv gärna in en diskussion i frågan som laget kan prata om fram till
nästkommande fråga. Följ gärna upp promenaden med resultatverktyget “Fråga-för-Fråga”.
3. Begrepp
Här lägger du ett tydligt fokus på att frågorna i quizet ska handla om begrepp utifrån ditt ämne. Syftet är
att boosta elevernas språkutveckling. Denna frågestruktur passar sig väl för systemet med fyra
svarsalternativ, där ett är rätt och tre är fel. Ni väljer själva hur lång distans ni tar. Följ upp promenaden
med resultatverktyget “Fråga-för-Fråga” eller topplistan (om ni vill ha en tävling)
4. Individens motivation
Är det svårt att motivera vissa elever i dina lektioner? I denna aktivitet ska du använda Active Quiz som
ett alternativt inlärningssätt. Det kan exempelvis vara för elever som har svårt att koncentrera sig under
en hel lektion, eller för elever som glömt idrottskläder. Förbered frågor om lektionsinnehållet och be dem
gå en runda där du väljer distansen själv. När de är klara ber ni eleven visa resultatet för er. Då vet ni att
de varit ute den givna distansen och hur lång tid det tagit. Ni kan också i systemet gå in och se antal rätt
och fel svar för rundan för uppföljning.

De fyra aktiviteterna ska bidra till Ett Systematiskt Kvalitetsarbete för dig som lärare. Därför blir det viktigt
att ni följer upp och utvärderar de olika arbetssätten
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RESULTAT / UTVÄRDERING
Personlig Nivå
“De går utan att tänka på att de går.”

Sylteskolan
Det är superlätt att motivera eleverna till rörelse när de får med sig en platta. De går utan att tänka på att
de går. Vi har schemalagda brainbreaks då är plattorna ett bra verktyg att använda. Brainbreaken är ett
resultat av att vi läst forskning om rörelse och koncentration. Vi upplever att eleverna har lättare att
arbeta längre stunder på eftermiddagen efter rörelse. Vi använder plattorna både på gruppnivå och
individnivå då flera elever har active quiz inlagt som extra anpassning.

Upphärad- & Sjuntorpsskolan
På båda skolorna är vi överens om att Active quiz motiverar elever till både rörelse och att genomföra de
aktuella quizen, vilket resulterat i att eleverna fått träna på att läsa och lära om olika ämnen samtidigt
som de fått röra på sig. På våra skolor har vi märkt att elever rör sig allt mindre och att en del elever
därför tycker att det är jobbigt att behöva röra på sig. Att ett quiz där du arbetar med olika skolämnen
bygger på att du måste röra dig för att få frågorna och fullgöra lektionen gör att även de elever som, av
olika anledningar, inte vill motionera gör att dessa quiz får dem att röra på sig “på köpet” och på så sätt
träna upp sin kondition, utan att de kanske tänker lika mycket på det. Forskning visar att ökad rörelse
leder till en förbättrad koncentration och en ökad inlärningsförmåga, vilket vi på båda skolorna arbetar
med. Dock är det för tidigt att kunna dra några sådana slutsatser än, eftersom endast ett fåtal av lärarna
testat detta flera gånger och det inte är helt enkelt att mäta.

Paradis- och Björndalsskolan
Eleverna har efterfrågat Active quiz efter det att dom fick prova. Det blev elev-aktivt, alla var nyfikna på
nästa fråga. Eleverna tycker att det är ett bra sätt att utvärdera, träna på något när de samtidigt får röra
på sig.
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Uppgiftsnivå
“Active quiz ger direkt feedback till elever"

Sylteskolan
Vi vet att vi når fler elever genom olika arbetssätt. Några lärare har skapat egna quizar kopplade till
ämnesinnehåll. Det tror vi kommer få ringar på vattnet när fler känner sig trygga med verktyget och
märker glädjen hos de elever som är ute och quizar. De lärare som använder sig utav quizarna har hittat
många bra infallsvinklar till inlärning. Vi arbetar med läs och textsamtal varje dag och det är väldigt lätt
att bygga quizar kopplade till begreppslära. Vi har knappt använt bedömning summativ pga
nätverksproblem. Hoppas att det ska fungera bättre nu när tekniken fungerar.

Upphärad- och Sjuntorpskolan
I Upphärad har vi använt oss av Active quiz för att arbeta med begrepp. Tacksamt och kräver inte allt för
mycket arbete att skapa dessa quiz och ett bra sätt att träna på sådant elever behöver träna mer på.
Active quiz ger direkt feedback till elever, så att säga spelifierat lärande, som de flesta elever är vana vid
från sin fritid. Gör att det både kan vara motiverande och enklare för en del eftersom de kan känna igen
sig i upplägget. Vi har märkt skillnad på elever som har svårare att sitta still och arbeta i ett klassrum,
samt samarbeta i ett klassrum, att det varit enklare för dem att samarbeta med en kompis mot ett tydligt
riktat mål (enheten och att välja alternativ för att svara på frågorna) samtidigt som de fått röra på sig.
I de yngre åldrarna har vi sett att det varit enklare för eleverna om de varit två elever på en enhet, istället
för tre eller fyra. Då har de varit mer delaktiga. En eller två av eleverna kanske annars försvunnit iväg från
sin grupp för att hitta på annat.
Alla lärare tycker inte det är smidigt än, men vi ska jobba mer på det. Vi har tagit delar av en KU-dag till
att testa och gå igenom i personalen, samt skapa olika quiz. Vi har planer på att göra det igen och att
alla ska få skapa quiz som kan användas av många i olika årskurser, för att bara snabbt kunna ta till vid
behov och för att få en större quizbank. Vi har inte använt så verktyget för resultatsammanställning så
mycket utan gått igenom resultaten med elevgrupperna var för sig efter respektive quiz avslutats.

Paradis- och Björndalsskolan
Gällande samarbete så har jag (Maria) en klass där det är blandat med svensktalande och
engelsktalande elever. Det har gjort att de elever som ska lära sig svenska fått hjälp av sina
klasskamrater att förstå frågan. Frågor har också varit ställda så att någon är lite mer expert än andra
och då behövs alla i gruppen för att kunna svara.
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Processnivå
“ Ett kooperativt lärande? - Absolut “

Sylteskolan
Bra samarbetsövning och att träna sig på att kompromissa. Fritids har använt verktyget åldersblandat.
Nu i cornona-tider använder idrotten den mycket. Vi har inte använt det som feedbackverktyg eftersom
det var rätt sent in i projektet som vi började att logga rundor resultatmässigt. Hoppas på att utveckla
det nu. Vi har också använt Active quiz för att bidra till ökat läsintresse genom att eleven får läsa
frågorna på Active quiz eller i syfte att läsa en text innan för att sedan kan få frågor på texten tror vi kan
locka vissa elever.

Upphärad- och Sjuntorpskolan
Active quiz har varit ett uppskattat inslag på Upphärads kompisdagar, där vi nu gjort det till ett stående
inslag. Under kompisdagar får äldre och yngre lära tillsammans och av varandra i åldersblandade
grupper och olika aktiviteter. På dessa dagar och även i klass/gruppvis. Då har äldre/yngre elever, samt
läskunniga/icke läskunniga elever paras ihop och en del elever ges möjlighet att klara sådant de ännu
inte kunnat klara på egen hand.
Ett kooperativt lärande? -Absolut, Elever hjälps åt att läsa och svara på frågor de kan diskutera och
samarbetar och lär av varandra.
Genom att se elevers resultat får lärare en bild av var eleverna befinner sig och kan utifrån det planera
lektionerna framöver så att eleverna lär det de ska och når dit de ska. Vi har använt det i början av ett
arbetsområde och även när vi använder Active quiz i slutet kan lärarna se vad eleverna ev inte lärt sig för
att kunna ändra och utveckla sin undervisning kring det till nästa gång.
Eleverna vill göra quizen - alltså tränar de på att läsa utan att de egentligen tänker på det, ungefär som
att spela “mattespel”, lär genom lek och aktiviteter där de inte tänker på det på skola som i ett klassrum.

Paradis- och Björndalsskolan
Har inte använt det som tävlingsmoment. Men de engelska eleverna lär sig många nya svenska begrepp
genom att det är flera alternativ. Åk 1 har tränat på begrepp inom matte, exempel geometriska former.
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Metakognitiv Nivå
“Om man tränar mer kan man lära sig mer"

Upphärad- och Sjuntorpskolan
Genom Active Quiz kan vi få reda på VAR eleverna befinner sig, vi vet VAR vi ska och vi kan använda
resultaten som grund för att planera undervisningen framåt, ändra och utveckla vår undervisning, dvs
HUR går vi vidare för att eleverna ska nå kunskapskraven/målen.
Eftersom vi inte använt resultat-sammanställningarna så mycket än har vi inte kunnat utvärdera utifrån
detta förhållningssätt så mycket, men indirekt genom att lärarna planerar kommande undervisning utifrån
parens/gruppernas resultat. Eller att elever som missat på några frågor vill göra quizet igen, (främst gällt
elever på 4-6 Upphärad Skola) för att nå 100%. Under mötet kom vi också in på synen på lärande kan
ändras genom detta, att vi kan visa att det är okej att göra misstag, men om man tränar mer kan man
lära sig mer och göra om för att förbättra sina resultat.
Vi har tankar om att fritids ska göra quizen igen senare under veckan för att eleverna ska få repetera,
vilket gör att det kommer in under fritids kompletterande/kompensatoriska uppdrag i att stötta elevers
kunskapsutveckling.

Sylteskolan
Eleverna har använt kompisens/gruppens resultat för fortsatt lärande och utveckling.
Vi kommer att testa experimentet att låta halva gruppen svara på frågor “sittandes” i klassrummet och
halva gruppen svara på frågorna i en Active quiz utomhus för att se vilket resultat det ger.

Paradis- och Björndalsskolan
Som helhet är det är mycket bra komplement till klassrumsundervisningen. Eleverna är alltför
stillasittande. Men vi behöver bli mycket bättre på att använda verktyget. Det har varit mycket annat
denna termin så det är ambitionen att driva detta mer nästa läsår.
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Faktorer som bör tilläggas kring utförande och resultat

Olika mängd plattor
När projektet startades fick resp. skola tillgång till en Gamebox innehållande 5 eller 9 enheter. Då
projektet i huvudsak gått ut på att använda Active Quiz-paddorna i grupper om 2-5 personer har alltså
resurserna varierat. Exempelvis har en Gamebox med 9 enheter kunnat ge en uppdelning om 3
personer/grupp i en klass om 27 elever. Lärarna ombeddas skapa ett lånesystem utifrån en A4-lista i
Gameboxen, varpå logistiken varit mer eller mindre komplicerad mellan de olika skolorna.
- Sylteskolan: Egen Gamebox med 9 enheter
- Upphärad- och Sjuntorpskolan: Delat på en Gamebox inehållande 9 enheter,
som fraktats mellan skolorna).
Paradis- och Björndalsskolan: Delat på en Gamebox innehållande 5 enheter.

Nätverksproblem
Enheterna använde inledningsvis Trollhättan Stads Gästnätverk för att komma åt quizarna. Detta
gästnätverk kräver ny inloggning vid varje nytt handhavande från en elev/lärare. Det skapade ett extra
moment där inloggning till wifi krävdes som tillägg varje gång en lektion skulle startas. Efter stor
frustration från vissa och enhällig feedback från samtliga lärare ändrades detta efter halva
utförandetiden. Då skapades istället av IT-avdelningen på utbildningsförvaltningen, ett enskilt nätverk
som hette “UTB Active Quiz” och som var öppet för projektets skolor. Därmed krävdes enbart en wifiinloggning vid första tillfället vilket sparade stor uppstartstid och ett frustrationsmoment var utsuddat.
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Utvecklingspotential ( - )
Sylteskolan
Nätverk och att inte kunna logga in via enhet har varit problematiskt. Hoppas att utveckla det nu. Vi tror
det kommer att ge resultat. Nätverksproblem har gjort att vi varit segstartade och att vissa lärare
tappade sugen att använda sig utav plattorna. Vi har sett en skillnad redan nu senaste veckan då den
nya unika wifi-inloggningen från IT-kontoret kommit oss till handa. Ett ökat intresse från lärarna på
skolan. Eleverna har varit positiva hela tiden (och en klick av lärarna). Önskemål inför framtiden är att
kunna få texten uppläst för de elever som behöver det. Även att kunna lägga in widgetbilder + “vanliga
frågebilden” för särskolans målgrupp. Önskemål om att kunna lägga in en bild i svarsalternativen. Vi
önskar kunna göra frågesamlingar utan ett “rätt svar”. Vi tror att i den bästa av världar skulle vi ha en
klassuppsättning. Men minst en Gamebox-låda för F-3 och en för 4-6. Nu har vi haft en Gamebox med 9
enheter för hela arbetslaget F-6.

Upphärad- och Sjuntorpskolan
Det varierar hur många gånger Active quiz använts och hur många lärare på skolorna som testat. Tyvärr
var det mycket krångel i början, bl a med vissa enheter och med uppkopplingen, vilket resulterade i att
det tog mycket tid och kraft i början och skapade en viss frustration. En konsekvens av den starten är
troligtvis att en del lärare dragit sig för att testa något nytt digitalt de inte känner sig helt bekväma med,
av rädsla för att det ska krångla igen under lektionstid. Vi har tyvärr inte fått till någon bra struktur än för
hur och när enheterna ska fraktas mellan skolorna, vilket också bidragit till att enheterna inte använts så
mycket som vi önskat. De som testat har däremot fått positiva upplevelser och vill gärna göra det fler
gånger framöver på båda skolorna.
Vi konstaterar att det är viktigt med tydliga ramar och en tydlig struktur när vi använder Active quiz med
elever - t ex var de får gå/springa, enklare att skicka ut de äldre - kräver inte lika mkt koll från personal/
lika mkt ramar som för de yngre.
Dock har vi märkt att det går för långsamt att avsluta ett quiz, backa tillbaka och starta quiz igen för
nästa grupp som tar över enhetet. Vi skulle önska en “play again” knapp för att förenkla detta.
Ett annat önskemål vi har från Sjuntorp är att kunna ha bilder i stället för text som svarsalternativ.
T ex har vi bestämt att äldst i paret/gruppen håller i enheten - de får då träna på att ta ansvar och vara
gruppledare.
Vi har märkt att det varit enklare att skicka ut de äldre eleverna (4-6) och att Active quiz varit till hjälp vid
personalbortfall bra vid, om man t ex behöver slå ihop klasser. Då kräver det förhållandevis lite av
pedagogen, för det är relativt enkelt att skapa ett quiz. T ex slog vi ihop två klasser i olika årskurser på
Upphärad i idrott. Eleverna fick ett quiz om allemansrätten, vilket sedan även de äldre eleverna fått
genomföra. Bra med quiz som passar alla årskurser! Tidssparande och kräver mindre planering.
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TIDSOMFÅNG
Projektet “Rörelse - Glädje - Kunskap” hade följande projektdelar:
Augusti 2019: Information och anmälan
Presentation av projektet i “Digit-gruppen”. De 5 första skolorna som anmälde
sig fick vara med.
Oktober 2019 Upptaktsträﬀ och mål
Dec 2019 - Jan 2020 Utlämning av material och skolorna började arbeta aktivt
med verktyget med start VT-20.
Mars 2020 Nätverksändring (wifi-inloggning) genomförd
April 2020 Utvärderingar inskickade
10 Juni 2020 Projektsammanställningen publicerades.

Kontaktinformation och frågor
Från Trilo Interactive / Active Quiz
Grundare av tjänsten: Linus Lundberg, 0734220793, linus@triloappar.se
Från Utbildningsförvaltningen
Skolutvecklare: Ann-Sofie Karlsson, ann-sofie.karlsson@trollhattan.se
IT-samordnare: Jonas Berling, jonas.berling@trollhattan.se
Önskar du komma i kontakt med någon av lärarna i projektet kan vi hänvisa vidare
vid kontakt ovan.
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