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

Anna Fransson,
Sunne
Vem är du?
– Jag är en 1-7 lärare som har ett stort intresse för lärande och
som särskilt brinner för hur yngre elever lär matematik. Jag
jobbar som utvecklingspedagog för kommunen i förskoleklass
och åk 1 till och med åk 6 och har även uppdrag som matematikutvecklare. Mitt arbete handlar bland annat om att utveckla
undervisningen, i främst matematik, tillsammans med lärare och deras elever. Det sker både på
skolorna i klasserna och vid fortbildningsträffar med lärare från olika skolor.
Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
–Den digitala tekniken öppnar upp för så många möjligheter att göra undervisningen intressant och
varierad, det är hjälpmedel som är svåra att avstå från när man väl börjat se vad som går att göra.
Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
– Jag har blivit duktigare på att skala bort arbetsmoment som inte leder till ett lärande för eleverna.
Kanske för att jag formar min undervisning mer på egen hand nu än tidigare när jag mer använde
färdiga läromedel.
På vilket sätt tycker du att digitala arbetssätt har påverkat dina elever?
– Eleverna har blivit mer engagerade i uppgifterna. Det är ofta kortare väg från elevens ide till det
färdiga resultatet, det blir något genast. De är noga med hur deras arbeten presenteras och det ska
vara tydligt och snyggt. Att träna på rutinuppgifter med hjälp av en dator går oftast lättare än om det
ska göras med papper och penna.
Vilket projekt som du gjort tillsammans med dina elever de senaste åren är du mest stolt över –
och varför?
– Det är nog arbetet med räknehändelser där vi använt datorerna till att skriva text och lägga till
bilder. Vi började filma eleverna när de berättade sina räknehändelser och det gav en utveckling i
språket som vi inte hade räknat med innan. Tysta, blyga barn började berätta för kameran och växte
rejält när kamraterna kunde förklara deras mattespråk rätt när vi sedan visade filmen. Att sen samtala om en räknehändelse på IST och tillsammans reda ut de matematiska begreppen i bilden har
hjälpt till att hålla fokus även för de yngsta eleverna.
Lärarpriset Guldäpplet
Guldäpplet är ett lärarstipendium som utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av
IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt
verksamhetsfält.
Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund,
Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Tieto Sweden Healthcare and
Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.
www.diu.se/guldapple

