
Anson Primary school, BETT 

Jag fick fördelen att åka på två skolbesök där Anson var det första. Skolan ligger i Brent, ca 30 

minuter utanför London, i ett område som är socioekonomiskt tungt. Skolan har 370 elever och 37 

olika språk, vilket tillsvarar 90 % av eleverna som har engelska som andraspråk.  

Skolan är inte 1:1 skola, men det finns många andra digitala verktyg som de jobbar med och är 

integrerat i allt de gör. Skolan har exempelvis en egen radiostation där eleverna spelar in program 

som läggs ut på deras hemsida. Rektor Ms Lansiquot berättar att de jobbar mycket med att läsa och 

skriva som de ser som mycket viktigt, men också att bli goda talare och lyssnare. De satsar mycket på 

att visa upp sitt arbete för föräldrar och de har en egen scen där de ofta bjuder in föräldrar till teater 

och musikuppvisningar.  

Alla uppträdan dokumenteras och filmas av elever. Även det läggs ut publikt eftersom de på skolan 

resonerar att det ger mening att jobba och göra när man vet att det ska ses av andra. Det är dock i 

klassrummet som det mesta av det digitala sker. Barnen jobbar med det verktyg som passar dem 

bäst eftersom man lär sig på olika sätt och det kan lika gärna vara traditionellt som digitalt.  Oftast 

jobbar de i grupper och får välja hur de vill dokumentera sitt arbete. Innan de startar får de en 

introduktion i ”upplevelse rummet”; ett fantastiskt rum med interaktivt golv, storbild på väggen, 

rökmaskiner och buller och skakningar i bänken som du sitter på! Ett helt fantastiskt rum…!  

 Mr Pile är biträdande rektor och IKT-ansvarig på skolan. Han är Apple Distinguished Educator och är 

mycket drivande i det digitala lärandet. Han anser att det inte är lärarna som är hjältarna, de har bara 

i uppgift att stötta och hjälpa eleverna så att de kan bli det. (Tänk liknelsen 

Yoda – Luke Skywalker. Luke skulle inte vara hjälte om han inte haft Yoda 

). 

Förutom det vanliga skolarbetet har de även olika projekt; bland annat web 

lab där barnen får uppleva styrkan med att samarbeta i kombination med 

digitala verktyg. Några olika experiment som de kunde testa var: skype-

station, följa färgcirklar på golvet utan att titta. Varje cirkel gav ifrån sig ett 

speciellt ljud i de hörlurar som du hade på dig och som var kopplade till en smartphone. 

Min reflektion: 

Anson var en fantastisk skola med många intryck. Det som kändes bra var att se hur de blandade 

traditionellt arbetssätt med nytt. De utgick ifrån barnen och på vilket sätt de bäst lärde sig. Att kunna 

erbjuda olika sätt att redovisa och att inget sätt ansågs bättre eller sämre än det andra gjorde att det 

digitala flöt in i verksamheten naturligt, därför att det pedagogiska var det viktigaste! 


