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▶ Rebecka Hällblad kombinerar gärna utom-
husaktiviteter med digitala arbetssätt. 

Filmade lekinstruktioner, ett 
digitalt novellbibliotek och 
fotoutställningar kopplade till 
skolundervisningen. Det är bara 
några av alla digitala projekt man 
genomfört på Lerbäcksskolans 
fritidshem.  

KLOCKAN ÄR STRAX EFTER två på eftermidda-
gen och i utkanten av skolgården pågår 
intensiv aktivitet. Det är elever i årskurs 
tre i Lerbäcksskolans fritidshem i Lund 
som konstruerar en koja med hjälp av 
grenar och en presenning. 

Arbetet dokumenteras noga av Carl, 
som är en av ”Veckans fotografer”. 

– Vi turas om en vecka i taget, berät-
tar Carl. Sedan skickar vi bilderna till 
Rebecka som lägger upp dem på skolans 
tv-skärm. Men det finns regler. Till 
exempel måste man alltid fråga den man 
vill fota först. 

Fritidsläraren Rebecka Hällblad för-
klarar:

– Redan i årskurs ett genomförde vi 
ett stort projekt med en fotoutbildning 

”Vi och eleverna lär av varandra”
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för eleverna, parallellt med arbetet med 
”Stopp min kropp”. Vi skapade en kurs 
som bestod av två delar, fotoin-
tegritet och fotokunskap. 
Den första delen var 
obligatorisk, den andra 
valfri. 

Efter kursen blev det 
högtidlig avslutning i 
matsalen, där eleverna 
fick varsitt diplom och en 
laminerad fotolegitimation att hänga 
runt halsen. 

– De kände så stor stolthet över att 
ha klarat kursen, säger Rebecka. Nu får 
de turas om att ”arbeta” som fotografer. 
Veckan efter rullar deras bilder på vår 
skol-tv. 

Förutom att dokumentera olika aktivi-
teter har man också experimenterat med 

porträttfotografering och olika tekniker 
för att förmedla känslor med bilder. 

Bodil Nilsson, som är IKT-pe-
dagog på Lerbäcksskolan, 

tillägger:
– Det här är ett suve-

ränt exempel på hur 
fritidshem och skola 

kan komplettera var-
andra! I bildämnet ska ju 

eleverna fotografera under hela 
sin skoltid, men det är så ofta man ser 
oskarpa bilder, eller bilder tagna på för 
långt avstånd. 

REBECKA HÄLLBLAD ÄR en flitig användare 
av Youtube och sociala medier privat och 
älskar att använda sina erfarenheter i 
arbetet. 

▶ Att skapa egen musik är en populär 
aktivitet på fritidshemmet. 

◀ Amanda har ett viktigt uppdrag som 
en av ”Veckans fotografer”.  

▼ Charlotta, Ashkan och IKT-pedagogen 
Bodil Nilsson testar ett nyinköpt digitalt 
uppfinningskit.

”Surfplattan är 
ett verktyg, inte 

målet i sig”
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EFTER EN KNAPP TIMME utomhus börjar 
eleverna droppa in på fritidshemmets 
avdelning och väljer själva vad som 
känns roligast att syssla med just idag. 

– Jag håller på med en hiphop-låt, 
berättar Sixten som lagt sig på en 

matta med sin lärplatta. Jag 
gick på trummor innan, 

men tröttnade. Det här 
är kul för att jag kan 
testa olika knappar 

och blanda själv så att 
det blir bra. Det är lätt att 

göra egna beats. 
Siri ställer upp dockor och bakgrun-

der för att fortsätta med sin film. 

även systemvetare i grunden. Från sin 
tidigare karriär har hon med sig ett starkt 
fokus på de digitala verktygens använd-
barhet. 

– Eleverna kan redan massor hemifrån, 
men vi har en jätteviktig roll i att förbereda 
deras digitala kompetens för fortsatt skol-
tid och för framtiden. Som IKT-pedagog 
måste man se helheten, hur kan vi nyttja 
det vi gör i fritids på skolan – och omvänt. 
Tidigare kunde det heta att ”Nu kommer 
Bodil för att ha IKT”. Nej, det ska jag inte. 

DIGITALA ARBETS SÄTT I URVAL
På Lerbäcksskolan i Lund satsar man mycket på digitala verktyg och 
samverkan mellan skola och fritidshem. Här är några av projekten som 
genomförts av Rebecka Hällblad, lärare i fritidshem, och IKT-pedagogen 
Bodil Nilsson. 

• Ett digitalt bibliotek för texter som 
eleverna skriver i skolan. Ett spännande 
och verklighetsanknutet sätt att skapa 
mottagare för elevernas berättelser. 

• Faktafilmer om rävar, direkt kopplade 
till skolans arbete med svenska djur. 

• Lekinstruktioner i filmformat. En rolig 
form av filmskapande och samtidigt 
ett sätt att se till att alla elever kan 
inkluderas i leken på raster och på 
fritidstid.

• Stop motion-filmer kopplade till 
olika ämnen. Till exempel har man 
dokumenterat hur en fjäril blir till larv 

och hur en teknikkonstruktion med 
kapplastavar både byggs upp och 
raseras. 

• Ett fotoprojekt om skräp och saker som 
inte hör hemma i naturen, i samband 
med undervisning om allemansrätten.

• Ett fotoarbete där eleverna fått 
manipulera bilder för att lära sig om 
källkritik och bilder på nätet.

• Internationellt samarbete med en 
engelsk skola, där man framför en 
konsert för varandra online. Nästa 
steg är skolorna ska spela in en låt 
tillsammans.

▲ Siri har skapat dockor och kulisser till en egen film.

”Börja utifrån 
egna intressen”

Jag ska ha svenska. Och sedan vi fick en 
läroplansdel för fritidshemmet har vi 
större mandat att jobba med de här frå-
gorna under fritidshemstiden. 

Skolledningen har ett stort ansvar här, 
poängterar Rebecka. 

– Det är inte ens självklart 
på alla skolor att fritids 
får tillgång till lärplattor. 
Men de är ju inköpta 
till eleverna! Här får vi 
stort stöd från ledningen. 
Vi får till exempel ha 
fyra hela planeringsdagar per 
termin för fritids. Vi har också avsatt tid 
för planering, workshops och kollegialt 
lärande.

– I den digitala världen blir undervis-
ningen mindre statisk. Det är så roligt, 
för det som jag inte kan, det kan eleverna 
– och då lär vi varandra. Men det är 
viktigt att poängtera att surfplattan är ett 
verktyg, inte målet i sig. I vårt pågående 
projekt med filmskapande var de tre 
första veckorna bara handfast pyssel med 
förberedelser och rekvisita innan vi ens 
rörde en skärm. 

IKT-pedagogen Bodil Nilsson är både 
grundskollärare och förskollärare, men 
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mer upplevelsebaserat, praktiskt orien-
terat och grupporienterat, säger Carolina 
Martinez. Med den pedagogik man redan 
arbetar utifrån kan man använda de digi-
tala verktygen till att bygga lärandet på 
elevernas egna intressen.
Hur kan man börja utveckla sina digitala 
arbetssätt?

– Jobba tillsammans och diskutera i 
arbetslaget, hela ansvaret får inte vila på en 
individ. Vad kan vi redan och vad tycker vi 
är intressant? Inkludera också eleverna. Vad 
tycker ni är roligt? Vad vill ni göra? Det finns 
säkert elever som är duktiga på program-
mering, till exempel. Barn är vana vid att 
vi vuxna inte alltid är digitala experter och 
vi tappar inte vår auktoritet för det. Börja 

– Jag kan spela Blinka lilla stjärna, 
säger Ashkan. Fast inte med ett äpple…

– Jo, det kan du faktiskt! säger Bodil 
och skrattar.

– Ja, det får bli nästa projekt! konstate-
rar Rebecka. 

CAROLINA MARTINEZ ÄR LEKTOR i barn och 
ungdomsvetenskap vid Malmö univer-
sitet och forskar om barn och digitala 
medier. Hon är även ansvarig för kursen 
Digital kompetens och lärande i fritids-
hemmet och starkt engagerad i utveck-
landet av digitala arbetssätt.

– Det finns unika förutsättningar i 
fritidshemmets miljö som kompletterar 
och fördjupar lärandet i skolan – det är 

– Jag och min kompis Charlie tänkte 
först ha en traktor som körde på en ham-
ster så att föraren hamnade i fängelse. 
Sen skulle det komma en ängel och heala 
hamstern så att den levde igen. Men nu 
har det ändrats lite… Det handlar om 
huvudpersonerna Ella och Sara som får 
åka med en tomte till ett sommarland. 

I ett klassrum intill har Bodil Nilsson 
plockat fram en Makey Makey – ett 
digitalt uppfinningskit – och får snart 
nyfiket sällskap av Ashkan och Charlotta. 
Bodil kopplar kretskortets sladdar till ett 
uppskuret äpple.

– Tror ni att det här kan bli ett instru-
ment? undrar hon.  

smått och försök lokalisera resurser. Skol-
verket har till exempel väldigt bra kurser. 
Har du några bra exempel på konkreta 
verktyg?

– Man kan nyttja elevernas spelintresse 
och kombinera det med fysisk aktivitet, 
till exempel genom att använda Pokemon 
Go. Gör digitala tipsrundor eller disku-
tera källkritik utifrån reklam i sociala 
medier. Jag vet en fritidslärare som har 
ett stort personligt intresse för Minecraft. 
Han gjorde ett demokratiprojekt med 
eleverna, där de fick bygga sitt eget digi-
tala miniatyrsamhälle. På så sätt fick de 
diskutera frågor om rättvisa, men också 
lära sig om teknik och naturvetenskap. ●

▶ Carolina Martinez 
forskar om barn och 
digitala medier vid 
Malmö universitet. 
Hon har även en 
gymnasielärar-
utbildning i botten.

◀ Bodil Nilsson, 
IKT-pedagog och 
Rebecka Hällblad, 
lärare i fritidshem. 




