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Älvboda Friskola i Skutskär 
är en grundskola i ständig ut-
veckling. Med Microsofts Inn-
ovativa skolprogram, storyli-
nes och internationellt utbyte 
växer eleverna när deras egen 
kunskapsnivå tas tillvara i un-
dervisningen.

Alla föräldrar har säkert varit med 
om att barnens Internet- och da-
torkunnande ligger långt före våra 
egna. 
   Ett exempel från verkligheten i en 
annan skola kan illustrera en viktig 
tankegång i Älvbodas pedagogik. En 
elev satt längst bak i klassrummet 
med keps och var allmänt ointresse-
rad på engelskalektionerna - därför 
ett svagt betyg i ämnet. Föräldrarna 
ställde sig frågande. Det visade sig 
att eleven på sin fritid byggde upp 
en internationell webbplattform och 
hade dagligen internationella kon-
takt med andra likasinnade på in-
ternet. Det blev uppenbart att eleven 
egentligen behärskade en avancerad 
engelska, ofta vidare överlägsen lä-
rarens, men som inte fick utlopp i 
den traditionella engelskaundervis-
ningen.
   - Vi ska tvärtom erbjuda en ro-
lig och stimulerande undervisning, 
med anpassad pedagogik, i nivå 
med elevernas kompetens. Vi ska 
möta eleverna där de befinner sig, 
säger rektor Johan Sennerfeldt.

Microsofts Innovativa 
Skolprogrammet
Sedan snart tre år tillbaka ingår 
Älvboda Friskola i Microsofts Inno-
vativa skolprogrammet – en medve-
ten satsning för att höja kvaliteten 
i undervisningen med hjälp av ny 
teknik.
Mick Hellgren är lärare på skolan:
   - Genom ett vidgat samarbete 
inom lärarkåren skapar vi en ökad 
trygghet i att bedriva undervisning 
i en teknisk avancerad miljö. Med 
ett väl utarbetat lärarhandlednings-
program sprids goda pedagogiska 
idéer på skolan och undervisningen 
blir rikare. På Älvboda vill alla pe-
dagoger utvecklas i en öppen och 
nyfiken lärmiljö. Vi kommunicerar 
gärna med eleverna där de befin-
ner sig i sin vardag, på internet och 
Facebook.  Mycket kommunikation 
och även undervisning sker via In-
ternet, bloggar och Facebook. Det 
gör att vi finner ytterligare sätt att 
närma oss eleverna och det skapar 
en god social gemenskap som stär-
ker relationerna mellan pedagoger, 
skolledning, elever och föräldrar.

Lära för livet
Världen befinner sig i början av det 
globala kunskapssamhället. EU har 
definierat åtta nyckelkompetenser 
för framtiden och den nya Läropla-
nen (LGR 11) ställer högre krav på 
skolan och pedagoger att svara upp 
till en undervisningsnivå som för-
bereder eleverna för framtidens liv 
och arbetsmarknad. LGR 11 fram-
håller bland annat ämnesintegrerad 
undervisning och att alla ämnen ska 
aktivt arbeta med språket.

Storyline
Ett relativt nytt sätt att framgångs-
rikt bedriva modern undervisning 
är s.k. Storylines. 
   - Vi började redan 2003 att ta till 
oss Storyline som en spännande 
och kreativ undervisningsmetod. 
Det gör att vi ligger långt framme 

i Sverige. Vi är med och utvecklar 
Storyline i Sverige och vi har redan 
bidragit till två böcker i ämnet, sä-
ger lärare Michael Haglöf som även 
medverkat vid den senaste interna-
tionella konferensen i USA om Sto-
ryline. 

Aktivt kunskapssökande
Storyline är ett arbetssätt och ett 
förhållningssätt till elever och inlär-
ning. Typiskt för Storyline är att un-
dervisningen sker i form av en be-
rättelse som elever och lärare skapar 
i klassrummet. Under en Storyline 
startar man i elevernas förförståelse 
som utmanas och bearbetas genom 
arbete i grupp, individuellt och i 
helklass. Berättelsen utgör en röd 
tråd och skapar ett sammanhang för 
eleverna. Eleverna lever sig in i oli-
ka karaktärer och arbetar med dessa 
som utgångspunkt.

Ronja goes USA
Just nu jobbar Michael med Älvbo-
das elever i klass 6 med Storyline 
där Astrid Lindgrens bok Ronja Rö-
vardotter är den röda tråden.
   - Bokbaserad Sto-
ryline uppmuntrar 
ett kreativt och 
fritt skapande med 
tydliga ramar. Det 
sker tematiskt, 
ä m n e s ö v e r g r i -
pande, lustfyllt 
och med stor res-
pekt för elevernas 
egna förkunskaper som en resurs 
i skolarbetet. För att göra det ännu 
mer spännande samarbetar vi med 
en klass i Cleveland, USA. På vår 
gemensamma blogg lägger vi upp 
det fortsatta arbetet i text, bilder och 
filmer. Eleverna uppskattar att lära 
i ”verkligheten”, skoluppgifter pre-
senteras på webben med direkt feed-
back från andra sidan Atlanten. 
   Michael och Maria och deras 
samarbetspartners i USA kommer 
att redovisa projekten under nästa 
internationella Storylinekonferens 
som hålls 2012 på Island.
Rektor Johan fyller i:
   - Älvboda Friskola är en skola i 
verkligheten, mitt i världen. Vi har 
även inlett ett utbyte med en skola i 
Puna i sydvästra Indien och vi sam-
arbetar sedan flera år med Gävle 
Högskola där utländska lärarstu-
denter inom Erasmus gör arbeten på 

vår skola. Att det pratas engelska i 
korridorerna på skolan är vardag för 
oss. Ett gott betyg för oss är även att 
gamla elever gärna kommer tillbaka 
för att hälsa på.

           På Älvboda vill alla pedagoger 
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Älvboda – en skola med engagemang
”Vi förbereder eleverna för framtidens kunskapssamhälle”

På Älvboda Friskola uppmuntras kreativitet, talang och den personliga utvecklingen. En trygg och inspirerande 
skolmiljö ligger till grund för detta arbete. 
Storyline som pedagogiskt arbetssätt, internationella kontakter och högt tekniskt innehåll är några medel för att 
förbereda eleverna för framtidens kunskapssamhälle.
Klass 4 jobbar med en Storyline utifrån boken Edward Tulanes fantastiska resa, av Kate Di Camillo, tillsammans 
med en klass fån Hudson i Wisconsin, USA. Klass 6 jobbar med Ronja Rövardotter tillsammans med en skola i 
Cleveland, USA. Foton: Michael och Maria Haglöf.

Fakta Älvboda Friskola:  

Älvboda Friskola, en pedagogiskt fristående skola i södra Skutskär, 
erbjuder idag undervisning för klass F-9 samt skolbarnomsorg 
(fritids). Till höstterminens start 2011 öppnas även en förskola med 
16 platser. Vidare finns långt gångna planer på att bygga en fullstor 
idrottshall vid skolan.
   Totalt har skolan, som startade sin verksamhet år 2000, 295 elever.
   Eleverna erbjuds varje dag minst tre rätter, tillagade i skolans eget 
kök. 
   Föräldrar och elever anordnar varje år en vår- och julmarknad där 
alla intäkter går till gemensamma klassaktiviteter.
   Skolan är avgiftsfri.
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