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

Ingela Clarin,
Ängsdals skola,
Bunkeflostrand,
Vem är du?
– Jag är legitimerad lärare i svenska och engelska för år 4-9
(och lite till). Jag har jobbat på högstadiet i många år, men
sedan i våras arbetar jag i stället med år 4 och 5.
Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
– Jag har själv alltid varit intresserad av datorer, och redan under min utbildning (1995-2000) var
jag nyfiken på hur man kunde använda datorn i skolan, och skrev sedan mitt examensarbete om
detta. När jag sedan fick min första tjänst hade jag turen att hamna på en skola där man tidigt valde
att satsa på till exempel interaktiva skrivtavlor vilket jag gick in för med liv och lust.
Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
– De senaste åren har det ju äntligen börjat hända en del inom detta område, och när vi på min
förra arbetsplats fick en dator till varje elev så hände det ganska mycket. Det blev lättare att motivera eleverna till att skriva, och framförallt att bearbeta, texter. Plötsligt kunde vi på ett ganska enkelt
sätt välja nya sätt att presentera arbeten, till exempel genom stopmotion film.
På vilket sätt tycker du att digitala arbetssätt har påverkat dina elever?
– När vi började webbpublicera elevernas arbeten (texter, filmer, presentationer och annat) så blev
de väldigt motiverade att göra rätt och snyggt, eftersom de visste att det fanns andra mottagare än
bara jag eller klasskompisarna. De blev också bättre på att hjälpa varandra, och plötsligt var det
andra elever som var efterfrågade då de besatt andra kunskaper än de traditionellt skolaktiga.
Vilket projekt som du gjort tillsammans med dina elever de senaste åren är du mest stolt över –
och varför?
– Det är nog fortfarande Expedition Augustenborg eftersom det skapade en så stor arbetsglädje hos
eleverna. Dels tog de sig an de uppgifter jag gav dem med stor iver, men de kom också med egna
förslag på nya uppgifter. Deras arbete belönades dessutom med tredje pris i Webbstjärnans tävling
och gjorde att de fick pengar att åka på klassresa för!
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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.
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Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.
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