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

Anna-Karin Olsson,
Tomtaklintskolan, Trosa
Vem är du?
– Jag tog jag ämneslärarexamen 1975 vid Lärarhögskolan
i Linköping och har sedan dess undervisat framför allt på
högstadiet. Jag har under alla år haft ambitionen att utveckla och på olika sätt förbättra min undervisning och elevernas lärande. På senare är har digitala verktyg kommit att spela en viktig roll.
Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
– Jag blev intresserad, när jag upptäckte vilka möjligheter digitala verktyg erbjuder för lärande. Jag
såg/ser det också som en självklarhet i ett modernt samhälle och jag retade mig oerhört på indelningen ”gamla” och ”unga” lärare i samband med modern teknik. Jag ville visa att digitala verktyg
är något som ”gamla” lärare kan tillägna sig och använda precis lika bra och effektivt som ”unga”.
Genom olika kurser skaffade jag mig en bas för att utveckla mina färdigheter och min förståelse.
En senare distanutbildning hos Spsm har gett mig hjälp vid arbetet med inkludering av alla elever i
klasserna.
Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
– Min undervisning har blivit mer transparent och tillgänglig för alla (elever, inte bara mina klasser,
andra lärare, skolledning och föräldrar). Den har blivit mer kreativ med hjälp av lättanvända och
praktiska verktyg och jag har mycket större möjligheter att individualisera arbetet. Jag har också
lyckats bättre med att inkludera alla elever i mina klasser.
På vilket sätt tycker du att digitala arbetssätt har påverkat dina elever?
– De har fått större möjligheter att arbeta kreativt och entreprenöriellt. Lärandet är i större utsträckning oberoende av tid och rum. Åtkomsten av information, möjlighet till samarbete, utbyte
av tankar och erfarenheter, publicering och feedback sträcker sig lång utanför den fysika skolbyggnaden.
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