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Guldäpplet 2013 delas ut den 29 oktober kl 10.30 på
Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö. Välkommen!

Anki Demred,
Backaskolan, Ystad
Vem är du?
– Jag heter Anki Demred och just nu är jag tjänstledig från Backaskolan i Ystad, och jobbar istället
centralt som it-pedagog. Det är jättespännande eftersom jag bland annat får vara med och vidareutveckla det jag brinner för.
Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
– Jag har alltid varit nyfiken på det senaste inom skolutveckling och alltid rätt så tekniskt intresserad. Inte av tekniken i sig, men hur jag kan använda mig av den för att utveckla mig som lärare,
och utveckla elevernas lärande. Den stora ögonöppnaren för mig var när jag gick en 7,5 poängs
fortbildningskurs på Malmö högskola för fyra, fem år sedan: Medier och estetik och lärande och
skolutveckling. En oerhört givande utbildning, med många både praktiska och teoretiska moment
som förändrade min syn på vilken sorts uppgifter vi ger våra elever i skolan. Jag fortsatte för att jag
såg att lusten hos eleverna ökade och att de i större utsträckning upplevde skolan som meningsfull
och relevant.
Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
– Jag upplever att jag på ett ännu tydligare sätt förankrar det jag gör i styrdokumenten, Lgr11. Det
har stärkt mig och jag tycker att jag preciserar mitt uppdrag (att vara lärare 2013) bättre.
På vilket sätt tycker du att digitala arbetssätt har påverkat dina elever?
– Alla inkluderas på ett annat sätt än tidigare. Alla kan lyckas, fler vill – vill arbeta, vill lära sig, vill
utvecklas. Självförtroendet och självkänslan ökar och bevaras hos de allra flesta. De upplever större
meningsfullhet, eftersom vi i mångt och mycket befinner oss på deras arena. Det är så många år
våra elever ska gå i skolan. Känner de glädje, trygghet, lust och stolthet när de lämnar klassrummet
för dagen så är jag en bra bit på vägen mot att lyckas med mitt uppdrag.
Vilket projekt som du gjort tillsammans med dina elever de senaste åren är du mest stolt över –
och varför?
– ”Bloggresan” (ivarkikare. se) jag gjorde tillsammans med min klass förra läsåret kommer jag nog
aldrig att få göra om under min lärarkarriär. Bloggen tog med oss ut i vida världen på fler än ett
sätt, både bokstavligen och bildligt talat. Nu när jag är it-pedagog har jag dessutom fått möjligheten
att utbilda andra i webbpublicering, med stöd från Webbstjärnan. Det känns otroligt kul och inspirerande att få vara med och visa på webbpubliceringens alla möjligheter till lärande och kommunikation, i ett större sammanhang.
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