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ÄLVÄNGEN. Skriver sig 
till läsning.

Det är vad eleverna i 
förskoleklass på Äl-
vängenskolan gör.

Nyligen hade de be-
sök av IKT-pedagogerna 
och tillika förstelärarna 
Anna Larson och Maria 
Stranne som lät barnen 
bekanta sig med både 
datorer och läsplattor.

IKT står för information 
och kommunikationsteknik. 
Förstelärarna Anna Larson 
och Maria Stranne har 20 
procent av sin arbetstid av-
satt för att föra 1-1-satsning-
en i kommunens grundsko-
lor framåt.

– Syftet är att stötta andra 
pedagoger i användandet av 
digitala verktyg, att öka lus-
ten att lära och därigenom 
öka måluppfyllelsen i Ales 
skolor, säger Maria Stranne.

Inspirerade av Arne Tra-
geton, bland annat författare 
till boken ”Att skriva sig till 
läsning”, har Anna Larson 
och Maria Stranne skapat en 
egen modell för lustfyllt lä-
rande som förskoleeleverna 
på Älvängenskolan fi ck ta del 
av förra fredagen.

– Vi formar koncept efter 
behov. IT och datorn är i 
fokus för vårt arbete. Bland 
annat har vi fått i uppdrag 

att utbilda lärare i Windows 
8 när eleverna i årskurs 4-6 
får sina nya datorer, berättar 
Anna Larson.

När lokaltidningen hälsar 
på i Älvängenskolans för-
skoleklass är nyfi kenheten 
stor. Eleverna delas in i tre 
grupper.

– Hos mig kommer ni att 
få spela piano på tangentbor-
det. Ni använder båda hän-
derna på tangentbordet. Se-
dan kommer vi att skriva ut 
ert ”pianospel”, säger Maria 
Stranne.

Barnen fi ck dessutom ge 
sig ut på bokstavsjakt, leta 
efter bokstäverna i sitt namn. 

Övriga stationer erbjöd 

språkträning med appar på 
ipads samt ritande av ett 
självporträtt. Sist men inte 
minst fi ck eleverna bygga sitt 
namn med så kallade kaplas-
tavar.

– Mycket handlar om att 
individualisera undervis-

ningen för eleverna med IT 
som verktyg i klassrummet, 
avslutar Anna Larson.

JONAS ANDERSSON

– Med IT som verktyg i klassrummet
Lustfyllt lärande

FÖRSTELÄRARE

• Är legitimerad lärare
•Kan genom dokumentation 
redovisa minst fyra års väl 
vitsordat arbete med un-
dervisning inom ramen för 

 era anställningar 
inom skolväsendet
• Har visat en särskilt 
god förmåga att förbättra 
elevernas studieresultat och 
har ett starkt intresse för att 
utveckla undervisningen
• Även i övrigt av hu-
vudmannen bedöms som 

 cerad för 
undervisning och uppgifter 
som hör till undervisningen.

Källa: Skolverket

Ale kommuns skolledare och förstelärare samlade.

Anna Larson demonstrerar läsplattan för förskoleeleverna Arvid 
Samuelsson, Kevin Paring, Moa Sandblom och Albin Ygberg.
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