”Hela skolan arbetar
tillsammans”
På Nya Elementar är fritidshemmet
en självklar del av skolans arbete
med digitala arbetssätt. Skräddar
sydd fortbildning, samverkan
och behovsstyrd mjukvara är led
orden.
– MAJA, KOM! JAG BEHÖVER hjälp att hitta

bilder!
– Du kan leta på Pixabay, säger Maja.
De bilderna får man använda.
– Sedan vill jag att det ser ut som jag
flyger!
– Mmm, funderar Maja… Det kan nog
gå.
Det är tidig eftermiddag på Nya Elementar i Bromma norr om Stockholm. I
fritidshemmet jobbar man med filmskapande på temat superhjältar. Och det är
Maja, själv elev i årskurs 2, som håller i
undervisningen.
– Jag har iMovie på min mobil och har
lärt mig genom att testa mig fram, förklarar Maja. Jag brukar göra roliga filmer
hemma. Och ibland filmer som är mindre
roliga.
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Nästa vecka kommer Maja också att ha
workshop med elever i förskoleklassen,
berättar Anna Hermansson, som är
utvecklingslärare i fritidshemmet på Nya
Elementar.
– Det är ofta lättare när eleverna hjälper varandra, säger hon. De talar samma
språk.
– På fritids har vi också börjat med
”digimasters”, tillägger lärarassistenten
Andreas Einarsson. Det är elever som är
extra duktiga på att använda lärplattan
och som kan hjälpa andra elever.
NYA ELEMENTAR HAR PÅ senare år gjort en

stor och genomgripande satsning på digitala arbetssätt, berättar biträdande rektor
Sara Elvermåhr.
– Tidigare hade vi ”datavagnar” och
det var visserligen bra, men vi insåg att vi
missade det kreativa och egentligen aldrig skulle komma längre än till att eleverna skriver sina texter digitalt. Då såg vi

▶ Maja lär klasskamraterna Axel
och Stella grunderna i iMovie.
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◀ Temat är superhjältar
– och det är inte svårt att
hitta stillbilder som passar.

▶ Med en greenscreen kan
eleverna klippa in sig själva i
valfri bakgrund.

över strukturer och budget för att kunna
Andreas Einarsson håller med:
bli en en-till-en-skola och bestämde att
– På många skolor finns det inte en
satsningen skulle ske fullt ut i hela skolan
chans att en assistent eller barnskötare
och vara grundad på forskning.
får gå en utbildning i digitala
Dessutom med fokus på att
verktyg.
eleverna ska nå en högre
Personalen i
måluppfyllelse.
fritidshemmet
”Här finns en ledning
Anna Hermansson
får även tid till
som
verkligen
satsar
började på skolan för
egen fortbildning
på fritidshemmet”
ett knappt år sedan och
med digitala
upplever stor skillnad
workshops, som
mot tidigare arbetsplatser.
är skräddarsydd för
– Här finns en ledning som
verksamheten. De flesta
verkligen satsar på fritidshemmet, säger
kompetenserna hittar man internt på
hon. Som nyanställd fick jag två dagars
skolan, där olika pedagoger har ansvaret
introduktion till skolans digitala verktyg
inskrivet i sitt uppdrag. Varje arbetslag
och kunde vara helt förberedd när jag
har också egna representanter i skolans
började dag tre.
digitala utvecklingsråd.

▲ Irma arbetar koncentrerat med klippning av sin film.
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”Fritidshemmet
har unika
möjligheter”

▲ Sara Elvermåhr, Andreas Einarsson och Anna Hermansson på Nya Elementar.
– Men den digitala satsningen handlar
också om bra hårdvara, säger Sara Elvermåhr. Allt ska vara fräscht och fungera.
Det ska finnas tydliga rutiner om ett glas
på en lärplatta går sönder till exempel.
Och på samma sätt ska mjukvaran vara
enkel att använda och följa verksamhetens behov.
– Vi har valt att arbeta med Apple
Classroom, säger Anna. Där kan vi hela
tiden se vad eleverna gör eller till och
med hoppa in i deras Minecraft-spel
och vara med i leken. På samma sätt som
vi hade gjort ute på skolgården. Vi kan

också låsa deras webbläsare om vi ser
att det sker något olämpligt och direkt ta
diskussionen med eleven. Det är jättebra
både för tryggheten och ur ett källkritiskt
perspektiv.
– Eleverna älskar att arbeta digitalt och
tycker att det är väldigt lyxigt, fortsätter
Sara Elvermåhr. Men det handlar inte om
att ge dem fri tillgång till lärplattan. Det
ska alltid finnas en pedagogisk styrning.
För att stilla föräldrarnas oro kring att
barnen ”bara sitter med ipaden” ordnade
man en digital workshop under ett föräldramöte, berättar Andreas.

– Vi ordnade med olika rum där de fick
testa både programmering och ett dansspel. Det var väldigt uppskattat.
Eleverna har också gjort veckobrev i
form av en nyhetssändning med roliga
effekter och turats om att vara ”nyhetsankare”.
– De gångerna känns det som att föräldrarna faktiskt läser veckobrevet, säger
Andreas och ler.
HUR HAR DÅ PERSONALEN på skolan reagerat

på den stora och genomgripande digitala
satsningen?

– De allra flesta har tyckt att det varit
bra och roligt, säger Sara. Det finns en
förståelse för varför vi gör detta. Visst
har det varit en del svordomar och tårar
på vägen när man upplevt att tekniken
krånglat. Men då har alla hjälpts åt att
stötta varandra och ingen har kastat in
handduken.
Hos de mindre teknikvana kollegerna
har det framför allt handlat om en oro
att göra fel, berättar Anna och Andreas.
”Tänk om allt försvinner om jag trycker
på fel knapp”.
– Det är fint att kunna stötta andra,
säger Andreas. Det är en rolig och
utvecklande pedagogisk process.
CAROLINA MARTINEZ ÄR lektor i barn och

ungdomsvetenskap vid Malmö universitet och forskar om barn och digitala
medier. Hon är även ansvarig för kursen
Digital kompetens och lärande i fritidshemmet och starkt engagerad i utvecklandet av digitala arbetssätt.
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◀ Ludvig och Otto
har gjort en film
med sig själva som
superhjältar.

tipsrunda med QR-koder. Möjligheterna
Bör inte fritidshemmet framför allt
är oändliga.
främja lek och utomhusverksamhet?
Vad vinner skolan på att inkludera fritids
– Fritidshemmet har utrymme för det
hemmet i en digital satsning?
också, det är variationen som skapar
– Omkring 83 procent av
en allsidig verksamhet och som
eleverna i F-klass till
kan fånga upp elevers olika
årskurs 3 deltar
intressen och behov,
i fritidshems
säger Carolina Marti”Vi vet att lärandet
verksamhet,
nez. Det finns heller
fördjupas när det är
vilket gör den till
ingen motsättning
mer
autentiskt”
en
viktig arena för
mellan att vara ute och
lärande. Men det
leka och att använda
finns
även unika förutdigitala verktyg. Man kan
sättningar
i
fritidshemmets
till exempel fotografera och skapa
miljö som kompletterar lärandet i
en konstutställning eller sätta ihop en

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

skolan – det är mer upplevelsebaserat,
praktiskt orienterat och grupporienterat.
Vilket stöd finns i forskningen?
– Vi vet att lärandet fördjupas när det
är mer autentiskt och bygger på elevernas intressen. När det gäller forskning
om digitala arbetssätt i fritidshemmet
finns få studier i Sverige, men däremot
flera undersökningar från USA:s så
kallade after school-programs. Där är
det vanligt att använda digital teknik
och det finns intressanta resultat om hur
det skapar motivation för lärande hos
grupper från socialt utsatta miljöer, till

exempel när det gäller naturvetenskap
och matematik.
Hur kan rektor och skolledning stötta i
arbetet?
– Genom att ge fritidshemmet en given
plats i det digitala arbetet. Inventera
de intressen som finns hos personalen,
någon har säkert kunskap om programmering, en annan om fotografering. Det
betyder jättemycket för motivation och
trivsel att bli sedd. Fånga upp kompetensen och synliggör den i de kollegiala
samtalen. Men samla gärna ansvaret för
processen hos någon enskild, annars är
det lätt att uppdraget försvinner. ●
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