
Vinnande tankar
Ett inspirationsmagasin från Skolon 



Vem inspirerar dig 
i skolans värld?

Du håller just nu i ett magasin fullt av kunskap och 
inspiration, där vi har pratat med nio personer som 
på något sätt inspirerar i skolans värld. 

Vi på Skolon vill vara med och uppmärksamma de 
människor som gör det där lilla extra. Som kommit på 
en unik idé, tagit ett initiativ eller lyft våra skolelever till 
nya nivåer. Så läs och tänk efter; vem i skolans värld in-
spirerar just dig? Och finns det något som du kan göra 
för att inspirera andra?



”Jag vill att vi ska ha samma syn på lärare som 
på till exempel VD:ar och entreprenörer”

Hallå där, Beata Kull! Hur känns 
det att ha genomfört Sveriges 
första gala för lärare? 
Så roligt att så många fina lärar-
förebilder har blivit uppmärksam-
made och det bästa är att eleverna 
själva har fått hylla sina lärare. 
Nästa år blir det en ännu större 
gala, där fler lärare ska fram i 
rampljuset.

Vad är syftet med Lärargalan? 
Syftet är att uppmärksamma lärar-
yrkets positiva aspekter och hitta, 
samt hylla förebilder inom yrket 
- att inspirera. Jag vill att vi ska ha 
samma syn på lärare som på t.ex. 
VD:ar och entreprenörer. Jag vill 
att människor ska drömma om att 
utbilda sig till just lärare.

Vad är en bra lärare? Finns det 
några gemensamma nämnare för 
de nomineringar som kom in?
Lärare som är positiva och inspi-
rerar, som gör något extra av 
lektionerna och som hittar glädjen 
i att lära. Att läraren lägger sig på 
samma nivå som eleverna och 
tar in deras tankar för att enklare 
göra sig förstådd. En bra och nära 
kontakt med varandra är viktig.

Hur hyllar vi landets viktigaste yrke? Beata Kull funderade, tog saken i egna hän-
der och skapade Lärargalan - Sveriges första i sitt slag. Över 700 lärare nomine-
rades av sina gymnasielever runt om i landets skolor, och under galakvällen den 
29 augusti på Nalen i Stockholm delades ”Lärarskapspriset” ut till en lärare som 
utmärkt sig lite extra.

Beata Kull, initiativ-
tagare till galan.



Hanna Orrling
Gymnasielärare på ProCivitas 
Privata Gymnasium i 
Helsingborg

Vem är Hanna?
Biologilärare med bakgrund som molekylär-
biolog. För tillfället mammaledig med mitt 
andra barn. 

Vad är det som driver dig i allt du gör?
Att få dela med mig av min kunskap och 
den glädje jag känner för biologi.

”En verklighetsförankrad undervisning genom 
att hålla en tät kontakt med forskare och 
näringsliv är något som jag strävar efter”

Grattis till utmärkelsen “Årets lärare” på 
Lärargalan! Hur känns det? 
Helt fantastiskt! Så häftigt att mina elever tagit sig 
tiden att skriva om mig. Jag känner mig oerhört 
hedrad och glad.

Det är dina elever som har nominerat dig. 
Varför tror du? 
Nu kan jag ju inte svara för dem, men av de 
nomineringar jag läst så verkar det som att de 
uppskattar mitt engagemang och min passion för 
ämnet. Sättet jag förmedlar mitt ämne verkar gå 
hem. En verklighetsförankrad undervisning genom 
att hålla en tät kontakt med forskare och näringsliv 
är något som jag strävar efter.

Vad kännetecknar en bra lärare? 
Jag har valt att titta tillbaka på min egen skolgång 
och se vilka lärare som jag uppskattat. Deras 
inspiration, tydliga ledarskap och förmåga att sprida 
glädje över undervisningen är egenskaper som jag 
försöker använda mig av. 

Sedan tror jag på en lärarkår med blandad 
undervisningsstrategi. Det finns inget recept för hur 
en bra lärare ska vara. Det är ett oerhört komplext 
yrke och jag tror lärarens förmåga att vara flexibel, 
lyhörd för vad som funkar för gruppen är bland det 
viktigaste. Ena lektionen kanske kräver ett tydligare 
ledarskap från mig, medan den andra lektionen 
behöver mer praktisk tillämpning.

Utöver en gala för läraryrket, hur lyfter vi våra 
viktiga lärare på bästa sätt? 
Lita på dem! Låt dem vara pedagoger och få gå loss i 
klassrummet. 

Hur har du tagit dig dit du är idag, hur har du hittat 
inspiration? 
Mina kollegor på ProCivitas är fantastiska! Vi lär av 
varandra och utmanar varandra. Jag har själv vuxit 
oerhört mycket av att jobba här i fem år.

Vad är det bästa med läraryrket? 
Att man kan få vara med och påverka ungdomars 
framtid. Att de ännu inte är formade och att du som 
lärare kan vara en del av den processen. Det tycker 
jag är coolt!

Om
Ålder: 34.
Bor: Lund. 
Fritidsintresse: Familj, vänner och 
just nu renovering av hus. 
Tror på: Hårt arbete och ibland lite 
tur.

5 Snabba 
Dator eller Platta
Papper eller Whiteboard
Mail eller Social media
Läsa eller Lyssna
Nutid eller Framtid

Utsedd till 
”Årets lärare” 

på Lärargalan! 

Foto: Martin Hejdesten

Psst! Läs mer om årets upplaga av Lärargalan 2017 på www.larargalan.se



Herman Katea
Förstelärare i matematik

Vem är Herman?
En entusiastisk gymnasielärare som brinner 
för att lära ut matematik och kemi. Älskar att 
gå till jobbet lika mycket varje morgon och 
möter alla med ett leende.

Vad är det som driver dig i allt du gör? 
Att se eleverna utvecklas, lära sig och lyckas. 
Och att leva upp till mina förebilder - mina 
lärare från gymnasiet och universitetet.

Om
Ålder: 32.
Bor: Farsta. 
Fritidsintresse: Cykling, matlagning, film 
& TV-serier. 
Tror på: Olikas lika värde och allas rätt till 
ett gott liv och utbildning.

5 Snabba 
Dator eller Platta 
Ingen av dessa enbart. 
Nu för tiden finns det 2-i-1-enheter.
Papper eller Whiteboard 
Både och. Ibland saknar jag kritan.
Mail eller Social media 
Helst mail, men kompletterar med sociala medier. 
Läsa eller Lyssna 
Läser facklitteratur och lyssnar på skönlitteratur. 
Nutid eller Framtid
Lever i nutiden för att forma framtiden. 

”Läraryrket ska jämställas med andra yrken 
som har motsvarande akademisk bakgrund”

Grattis till utmärkelsen “Årets lärare inom 
digitalisering”! Hur känns det?
Det är svårt att beskriva. Det känns som en slags 
kombination av att man känner sig hedrad och be-
kräftad. Det är roligt att få denna typ av “kvitto” på 
sina insatser och jag önskar samtidigt att alla duktiga 
lärare får uppleva denna underbara känsla. Att få 
en sådan utmärkelse ger drift och energi som räcker 
livslångt, samt öppnar upp en rad möjligheter och 
banor för ett framgångsrikt yrkesliv. 

Vad kännetecknar en bra lärare?
En bra lärare är en person som ser varje individ och 
möter den där den är. Som arbetar för att eleverna 
utvecklas till självständiga individer och involverar 
dem i arbetet, så att de känner sig delaktiga och har 
möjlighet att påverka och utveckla egna arbetssätt. 
Engagerad, har god relation till sina elever, har höga 
förväntningar på dem, ställer krav och är rättvis.

Hur arbetar ni digitalt på er skola?
Det är svårt att sammanfatta fyra års arbete i några 
rader. Summerat kan jag säga att vi kombinerar 
nyckelfaktorerna för lärandet med IKT för att nå 
undervisningsmålen. Med senaste forskningsresultat 
som stöd kombinerar vi olika digitala resurser i form 
av webbappar, hemsidor och program för att åstad-
komma ett komplett digitaliserat arbetssätt. Hela 
arbetet, d.v.s. planeringen och att synliggöra målen 
för eleverna, överblick och repetition, examination, 
återkoppling, samt själv- och kamratbedömning görs 
med digitala verktyg.

Vilka hinder finns det för att digitalisera skolan?
När du ger dig ut i en okänd mark går det alltid trögt 
i början. Tekniken kan krångla eller sluta fungera. 
Eleverna är inte vana vid att arbeta med det 
nya verktyget och vissa vill inte göra det eller ger 
upp. Dessa är naturliga hinder som man så småning-
om kommer över. Det finns även “onaturliga” eller 
“onödiga” hinder, om man vill kalla det så. Det kan 
vara begränsningar, avtal, ekonomiska intressen och

politiker/chefer som saknar pedagogiska erfarenhe-
ter och inte har någon aning om vad som fungerar 
för lärare och elever. Dåliga datorer, irrelevanta pro-
gramvaror och dålig nätuppkoppling är några andra 
exempel. Det behöver inte vara dyrt för att det ska 
fungera. Låt lärarna välja sina arbetsverktyg istället.

Har du några tips att dela med dig av till andra som 
vill komma igång med digitalt lärande?
Du ska alltid börja med att sätta upp ett realistiskt 
och tydligt mål. När du vet vad du vill, söker du efter 
resurser och verktyg. Börja med en sak i taget, ar-
beta tillsammans med kollegialt lärande och erfaren-
hetsutbyte - det sparar tid. Var tålmodig och ge inte 
upp när tekniken krånglar eller eleverna vägrar. Testa 
ordentligt och utvärdera.

Hur vill du att framtidens skola ska se ut?
Jag vill att framtidens skola ska vara en statlig 
institution som sprider kunskap och erbjuder 
utbildning oberoende av socioekonomiska eller 
demografiska faktorer. Utbildningen ska inte 
påverkas av var skolan är belägen eller vilken 
huvudman står bakom. Läraryrket ska jämställas 
med andra yrken som har motsvarande akademisk 
bakgrund. Lärarna ska få vara experter och arbeta 
med vad de är utbildade till.

Hermans tips på digitala verktyg i skolan:
Planering: Kunskapsmatrisen, Evernote, YouTube

Undervisning: GeoGebra, Socrative 

Överblick och repetition: Kunskapsmatrisen, Evernote, 

YouTube, olleh.se, Dropbox 

Examination: Kunskapsmatrisen, GeoGebra och Excel 

Återkoppling/själv- och kamratbedömning: 
Kunskapsmatrisen, Dropbox

”Årets lärare inom 

digitalisering” på 

Lärargalan!  



DigiLabb - där den digitala kreativiteten flödar och alla är välkomna
Sofia Viklund, projektledare för DigiLabb Karlshamn och 
kommunikatör på Kultur Karlshamn är en engagerad per-
son. Minst sagt. Men vad är det egentligen som driver 
henne i allt hon gör?
– “Det ska vara kul! Det är det som driver mig” svarar 
Sofia utan någon betänketid och ler. 
Vi kommer snabbt vidare in på frågan om vad DigiLabb 
är och Sofia berättar att DigiLabb är som är en mötes-
plats dit det kommer besökare för att tillsammans skapa, 
bygga och utveckla sin digitala kompetens. 
– “DigiLabb är en s.k. ”skaparbibbla” eller ett makerspace 
på bibliotek. På DigiLabb kan man måla i 3D med Virtual 
Reality-glasögon, använda 3D-scanner och 3D-skrivare. 
Man kan också använda material som t.ex. LittleBits, 
MaKeyMaKey eller prova att programmera en robot.”

Hon berättar att många blir förvånade över att det finns 
ett ställe som DigiLabb i lilla Asarum utanför Karlshamn. 

Trots det, så hittar många dit och gensvaret har varit 
stort. Det är främst barn som besöker DigiLabb, men alla 
åldrar är välkomna och att det dessutom är gratis gör inte 
saken sämre. 

Finns det då något enkelt sätt att komma igång och an-
vända dessa verktyg i skolans värld? Sofia menar att det 
första läraren eller skolan kan göra är att fråga andra som 
redan använder den här typen av verktyg, t.ex. andra 
lärare, en IKT-pedagog, en bibliotekarie på DigiLabb eller 
liknande. DigiLabb kan dela med sig av både kunskap, 
material och handledning. 
– “Att använda hårdvara som t.ex. 3D-skrivare, LittleBits 
eller mBots-programmeringsbara robotar är otroligt bra 
för att få en praktisk förståelse för sådant som kan vara 
klurigt att förstå i teorin. Ett exempel kan vara att pro-
grammera en robot där du får direkt feedback på koden. 
Ökar du värdet i koden, så rör sig roboten snabbare och 

minskar du värdet, så rör den sig långsammare. Det blir 
en tydlig koppling mellan det du skriver i koden och vad 
som händer med roboten! Detta är verktyg som kan 
främja lärandet” säger Sofia bestämt. 
Jag nickar instämmande. 
– “Kan vi vuxna lära oss något av barnen tror du?”
– “Ja, vi ska inte vara så jäkla rädda för att testa. Och så 
ska vi ha kul! Det behöver inte bli ett perfekt resultat. 
Bara kör. Var lite nyfikna!”

Sofia är även involverad i något som heter Makertjej. Jag 
blir så klart nyfiken och ber henne berätta mer om det.
– “Makertjej är ett nationellt nätverk för makerspace-
tjejer. Makertjej står för skaparglädje och deltagarkul-
tur. Under namnet Makertjej vill vi ordna workshops, 
sprida skapande projekt och öppna upp för inspirerande 
samarbeten; allt med syfte att introducera fler tjejer till 
den spännande makerrörelsen. Makertjej riktar sig till alla 

makertjejer i Sverige, oavsett juridiskt kön, bakgrund och 
tidigare kunskap!”
Följande fråga blir given. Jag frågar Sofia hur vi kan 
öka intresset för teknik och programmering för tjejer. 
Hon förklarar att om man vill att fler tjejer ska komma 
till sin workshop, så är det bra att t.ex. boka en kvinnlig 
workshopledare eller föreläsare. Att använda en kvinnlig 
förebild, ha tjejträffar, köra techjunta bara för tanter eller 
mamma/barn-robotprogrammering. Hon fortsätter: 
– “Fråga tjejerna vad de är intresserade av att göra. 
Ibland kan det passa att ha workshops med mer tjejigt 
kodade teman, t.ex. 3D-printa smycken eller annat tek-
nikpyssel.” 
Sofia bidrar även med tre enkla, men viktiga tips om vad 
vi ytterligare kan göra för att öka intresset hos tjejerna:
1. Anställ tjejer.
2. Boka tjejer.
3. Lyssna på tjejer.

Hur ökar vi 
teknikintresset 

för tjejer? 

DIGILABB-SOFIA: 
Sofia Viklund, projekt-
ledare för DigiLabb 
och kommunikatör på 
Kultur Karlshamn.

MELISSA KARLSSON



1. Hur ser du på barns användande av 
spel?
 
Som med allt annat, så är det toppen i lagom 
doser. Vad är en lagom dos? Det har man inte 
riktigt kommit fram till, så det är upp till var 
och en att bestämma och ta ansvar för hur 
mycket ens barn ska spela. 

Spel är ofta en fristad för barn. De känner sig 
trygga inom spelets ramar eftersom de vet vad 
som förväntas av dem och misslyckas de, så är 
de snabbt på banan igen för att pröva på nytt.

4. Hur gör vi för att barn inte ska fastna 
framför datorn, mobilen eller surfplattan? 

Allting handlar om struktur, förberedelse och 
förväntningar. Vi som vuxna måste ta vårt an-
svar och sätta upp ramar genom en dialog med 
barnen om när de får använda datorn, mobilen 
eller surfplattan. Har barnen tydliga ramar 
för när de ska använda IT-verktyg eller inte, 
blir det enklare för alla att förhålla sig och det 
uppstår inga överraskningar, vilket ofta leder 
till besvikelse och tjafs. 

Det är även viktigt som vuxen att vara en god 
förebild och därmed reflektera kring sina egna 
IT-vanor eller t.ex. TV-vanor. Hur ofta sitter 
man som förälder med mobilen när barnen är i 
samma sociala rum?

7. Vad tror du är största skillnaden mellan 
att växa upp i dagens digitala samhälle, 
jämfört med uppväxten av din genera-
tion?
 
Information. Den finns överallt i dagens sam-
hälle. När jag var liten fick man slå i kartboken 
för att veta var städer eller länder låg. Idag 
hittar jag det i fickan. 

Vi har helt nya utmaningar i dagens samhälle 
eftersom information kan spridas och läsas så 
gott som överallt. Vi som pedagoger behöver 
ge elever verktyg till att hantera all den här in-
formationen och hur de ska förhålla sig till den. 
Det betyder även att vi måste forma om vår 
uppfattning om hur vi kan använda information 
och kunskap. 

Felix Gyllenstig Serrao
 
Vem är du: Jag är en legitimerad lärare 
som föreläser, bloggar och skriver en 
läromedelsbok som ”Spelläraren”, samt 
älskar att hitta kreativa och nya sätt att 
lära ut kunskap på. 
Arbete: Förstelärare på Frölundaskolan, 
föreläsare, bloggare och författare till 
boken ”Minecraft - ett pedagogiskt 
verktyg”.
Vad är det som driver dig i allt du gör: 
Att se eleverna lyckas i skolan när de 
får nya kreativa sätt att arbeta utifrån.

ALLT OM SPEL 
I SKOLAN MED
SPELLÄRAREN

Hur kan man
använda spel i
skolans värld?

2. Vilka fördelar finns det för gamifica-
tion, d.v.s. spelifierad undervisning?
 
Gamification handlar om att man använder 
samma mekaniker som spelen använder sig av 
för att skapa en mer lustfylld och meningsfull 
tillvaro. Jag tror att dessa mekaniker kommer 
att ha en stor påverkan på både samhället och 
undervisningen i framtiden. 

Elever kan uppleva skolarbetet som mer 
meningsfullt och det blir enklare för dem att 
se sina framsteg och vad de behöver göra för 
att utveckla sina kunskaper. Det är en nöt som 
skolan arbetar med just nu, eftersom elever 
kan uppleva skolan som meningslös och diffus.

3. Kan man använda spel i undervisning-
en för elever med särskilda behov och i 
sådana fall, hur? 

Genom att använda spel för elever med sär-
skilda behov i skolan gör vi skolan lustfylld och 
enklare att ta till sig. Det skapar inte samma 
motstånd eftersom de känner sig trygga i 
spelens kontext. 

Pokemon GO, t.ex. Det fick många som annars 
kände en otrygghet i att vistas ute, att ta sig 
ut för att fånga Pokemons, eftersom spelet 
skapade ramar i verkligheten som barnen och 
ungdomarna enkelt kunde förhålla sig till. Det 
blev även enklare för dem att socialisera, efter-
som de hade ett samtalsämne att utgå ifrån när 
de träffade andra spelare.

5. Kan vi vuxna lära oss något av barns 
kunskaper kring IT, spel och sociala me-
dier?

Helt klart! Vi vuxna har inte längre kunskaps-
monopol vad det gäller hur vi hanterar våra 
IKT-verktyg, utan ofta vet eleverna mer än oss. 
Därför förespråkar jag att pedagogerna ska 
fråga eleverna om de har lösningar eller nya 
idéer om hur man till exempel kan använda 
Minecraft inom ett visst ämnesområde. 

Elever har ofta väldigt många idéer och tankar 
som vi lärare kan sätta i praktiken utifrån hur 
vi planerar hur vi ska arbeta mot mål och för-
mågor. Så när det kommer till exempelvis spel, 
så är eleverna de bästa konsulterna. 

6. Om man som lärare vill komma igång 
med spel i skolan, men inte vet hur man 
ska börja, har du några tips att dela med 
dig av?
 
Välj ett spel som du vet att många andra har 
använt sig av, men som också är populärt bland 
eleverna, som t.ex. Minecraft. Sök upp på nätet 
vad andra har gjort och hur de använt spelet i 
undervisningen. Bestäm dig för ett ämnesom-
råde och fråga eleverna hur de skulle kunna 
tänka sig att man tar sig an det i Minecraft och 
skapa en lektionsplanering utifrån det. 
 
Ett annat tips är att ta en gammal lektions-
planering och se om man kan komma på nya 
kreativa sätt att sätta in det i spelets kontext 
eller fråga eleverna.

8. Hur tror du att framtidens lärande och 
skola ser ut? Hur digitala är vi?

Jag tror att digitaliseringen kommer att ta 
stora steg framåt och mycket på grund av alla 
nya unga lärare som kommer ut i skolorna. De 
har inte samma motstånd till att ta till sig våra 
IKT-verktyg som av förklarliga skäl den äldre 
generationen har, som gått igenom flera olika 
IKT-verktyg och plattformar.  

I slutändan är det även en budgetfråga. Hur 
många IKT-verktyg kan en skola köpa in och 
har alla läsplatta eller datorer? Jag tror att vi 
behöver nya klarare strategier om vad vi köper 
in och hur vi ska använda det, så att det blir en 
mer stringent användning av IKT i undervis-
ningen. 

9. Till sist, hur blev du “Spelläraren”?
 
Det började med att jag använde mig av ana-
loga lösningar där elevernas spelintresse blev 
kontext för att skapa verktyg för att de skulle 
klara av kunskapsmål och skolvardagen. Det 
kunde vara allt från spelscheman, där jag bytte 
ut måndag-fredag till level 1 upp till level 5. 
Kopplade sedan olika uppdrag och uppgifter 
till spelet Counter Strikes kontext för att elev-
erna skulle lära sig att lösa ekvationer. 

På BETT-mässan för några år sedan pratade de 
mycket om vad det var som gjorde en unik som 
lärare och då började jag att blogga om hur 
spel kan användas i pedagogiskt syfte.



”Hänger du med i språket är det enklare att hänga med på både lektionerna och rasterna!”

MELISSA KARLSSON

Pratstart
Är ett webbaserat läromedel i svenska för nyan-
lända. Finns tillgängligt till 18 olika språk och går 
att använda från förskolenivå upp till vuxennivå.

Anna Granlund
PR- och marknadsansvarig för 
Pratstart som är ett läromedel 
från Liber, ett av Nordens 
största förlag.

Anna Granlund, PR- och marknadsansvarig för Pratstart, 
är en kreativ idésprutande norrlänning som går igång på 
utmaningar. Hon älskar fysiska böcker lika mycket som 
de möjligheter digitala lösningar och läromedel ger, och 
Anna tror på att en bra balans i den kombinationen är 
den främsta framgångsfaktorn för skolorna, lärarna och 
eleverna. 

Vi hoppar rätt in på första frågan. 
– “Anna, vad är Pratstart?”
– “Pratstart är ett världsledande digitalt verktyg som är 
nytt på den svenska marknaden sedan våren 2016. Det 
är nog ett av de enklaste och snabbaste sätten för en 
nyanländ att börja lära sig svenska, och samtidigt få stöd 
på sitt eget modersmål, hela 18 stycken. Med Pratstart 
får man dessutom träna på alla färdigheter, även uttal.” 

Anna menar att så gott som alla kan använda Pratstart. 

En styrka är att Pratstart är åldersoberoende och att 
inga förkunskaper krävs, eftersom allt är illustrerat. Hon 
fortsätter:
–”Eleverna kan arbeta självständigt på sin nivå med sina 
utmaningar och vi vet att det är väldigt värdefullt för 
eleverna att få stöd på sitt eget modersmål när de ska 
lära sig svenska. Som lärare får man en tydlig överblick 
över elevernas progression och framgångar och kan 
dessutom lägga till egna ord och fraser i teman som är 
intressanta för respektive skola och/eller ämne.”

Hon berättar också att eleverna tycker det är roligt att 
arbeta med Pratstart, eftersom de tydligt kan se sin egen 
utveckling och framgång med det poäng- och medaljsys-
tem som motiverar dem att lära sig mer. 
– “Eleverna behöver inte vänta på läraren för att exem-
pelvis få återkoppling på sitt eget uttal. De lär sig hela 
tiden nya svenska ord och fraser och utvecklar ett första 

självförtroende i språket. Möjligheten till individualisering 
och viss mekanisk återkoppling frigör mer kvalitativ tid 
mellan lärare och elev. Det tror jag är en stor fördel när 
vi pratar om att digitalisera skolan.”
  
Hur kan då digitaliseringen i skolan kan underlätta för 
just nyanlända?
– “Här är digitalt en fördel, framför allt med möjligheten 
att få ord och fraser upplästa. Det snabbar på processen 
med att ta till sig ett helt nytt språk. Ett ytterligare plus 
är att de på ett enkelt och lättillgängligt sätt kan få stöd 
i övriga ämnen, där det finns en hel del nya och svåra 
begrepp de måste kunna. Men det gäller inte bara sko-
lans ämnen, för hänger du med i språket, är det enklare 
att hänga med både på lektionerna och rasterna! Det är 
också många elever som även vill arbeta med Pratstart 
hemma, vilket engagerar hela familjen” avslutar Anna.



”Vi drömmer lite om att göra en TV-show. 
Tänk vilken grej - att få lyfta fram lärare som 
är fantastiska på bästa sändningstid!”

De två lärarna Anna och Philip blev trötta 
på den negativa bilden av den svenska sko-
lan, synen på läraryrket och bestämde sig 
för att göra något åt saken. Hur skulle man 
kunna vända denna bild och istället vara 
med och skapa något positivt? Så föddes 
idén till Anna och Philips lärarpodcast, som 
nu är en av landets mest populära poddar.

Anna och Philip, vilka frågor lyfter ni i avsnitten? 
Vad är ert syfte med podcasten?
Syftet med vår podcast är att utmana bilden av den 
svenska skolan och utveckla den till något attraktivt. 
Idag får vi höra så mycket negativa saker om skolan, 
så vi tänkte ändra på den trenden! Nu är det dags att 
lyfta skolan och alla fantastiska människor som på ett 
eller annat sätt har med skolan att göra.

Vilka lyssnar på er podcast?
Vår huvudsakliga målgrupp är lärare och folk som på 
ett eller annat sätt jobbar med eller mot skolan, men 
det är även många föräldrar som lyssnar. Vi har mel-
lan 2000-5000 lyssnare i veckan och är uppe i snart 
80 inspelade avsnitt. 

Kan er podcast vara med och förändra på något sätt 
i skolans värld, och i sådana fall hur?
Ja, vi kan påverka i debatten kring skolan. Vi ser och 
hör mycket som så ofta handlar om det som inte 
fungerar. Det blir en självuppfyllande profetia. Vi 
vet att om vi bara ser på det negativa, blir det ald-
rig en förändring. Börjar vi tala om skolan i positiv 
bemärkelse är vi säkra på att det kan vända. Vi har 
t.ex. träffat utbildningsministern och vi vet att det är 
många politiker som lyssnar på vår podcast. 

Vem skulle vara drömgästen och varför?
Det var Fridolin till en början, för att det var viktigt 
att få med skolministern, men sedan när vi hade haft 
honom som gäst, så kom det nya personer som vi 
ville träffa. Allt från Kjell Enhager, Petter eller Niclas 
Zennström som grundade Skype och alla pedagoger 
som gör skillnad i Sverige. Nu börjar vi klura på nya 
drömgäster som vi vill ha med. 

Ni är båda verksamma lärare. Vad har ni själva fått 
ut av erfarenheten med en egen podcast och era 
gäster?
Oj, SÅ mycket. Detta måste vara den bästa kompe-
tensutvecklingen någonsin. Att varje vecka få sitta 
ner en timme med otroligt kompetenta personer är 
en ynnest. Vi har fått ut både nya kunskaper som 
pedagoger, tips till den egna undervisningen. Mer 
inblick i regeringen och andra verksamheter som 
Skolverket, SKL, med flera. Även erfarenheten att 
reflektera över sig själv på ett helt annat sätt. 

Vad har ni för planer framöver för er podcast?
Vi önskar att kunna gå ner i tid och resa runt mer i 
Sverige för att kunna träffa alla lärare som hör av sig. 
Vi drömmer lite om att göra en TV-show. Tänk vilken 
grej - att få lyfta fram lärare som är fantastiska på 
bästa sändningstid!

Lärarna med
en av landets
populäraste

poddar! 

Vem är Anna?
Namn: Anna Sterlinger Ahrling.
Arbete: Lärare och poddare. 
Ålder: 39.
Bor: Huddinge. 
Fritidsintresse: Läsa, umgås med familj 
och vänner.  

Vem är du: Jag är lärare år 4-9, förste-
lärare i entreprenörskap och föreläsare. 
Vad är det som driver dig i allt du gör: 
Att göra skillnad i skolan.
Tror på: Att med en bra inställning 
kommer du längre i livet.

Vem är Philip?
Namn: Philip Hjalmarsson.
Arbete: Idrottslärare och poddare.
Ålder: 30.
Bor: Kungsholmen.
Fritidsintresse: Umgås med sambo, familj, 
vänner, gå på fotboll, spela golf, podda och 
hänga med i skoldebatten.  

Vem är du: En person som ser möjligheter!  
Vad är det som driver dig i allt du gör: 
Att få människor jag möter att må bra! 
Tror på: Djurgården.

Mer om Anna och Philips podcast:
Twitter: @annaochphilips
Hemsida: annaochphilipslararpodcast.com



FEM SNABBA  
 

med Micael Hermansson - föreläsare och idémakare till ”Grej of the day”

Inspiratör
i fokus

4. Du är ute och föreläser om GOTD. Vad får 
du för gensvar från publiken, från lärare och 
andra som du möter?
Det är fantastiskt att få föreläsa. Gensvaret är 
jättebra och numera gör jag ju det på heltid, så 
jag lägger ner massor med tid och kraft på att 
just det mötet ska bli väldigt roligt, spännande, 
lärorikt och bra. Jag har en vilja att sprida känslan 
av att kunskap är coolt.

5. Om man som lärare har en idé, precis som 
du hade, hur förverkligar man den? Hur går 
man från tanke till handling?
Det handlar, som så ofta, om att våga TRO. Att 
inte fastna i något slags ”inte ska väl lilla jag”. 
Våga testa, ta kontakt med människor som kan 
mer. Bestäm dig för att ge det en ärlig chans. 
Det gäller att våga tänka lite annorlunda ibland - 
det är då det kan hända riktigt fantastiska saker!

1. Vad är Grej of the day?
Grej of the day, GOTD, är en 
serie av vad man kan kalla mik-
rolektioner och som kickstartar 
dagen för eleverna. Läraren 
väljer ett ämne som blir dagens 
grej för eleverna att lära sig mer 
om. 8-10 minuter per dag och 
ämne kan räcka för att väcka 
ett stort intresse och nyfiken-
het hos eleverna!

2. Hur kom du på idén med
GOTD?
Jag behövde något som tog mig 
förbi muren av ”jag vill inte” och 
”måste vi?” i klassrummet. Jag 
testade många olika idéer och 
GOTD fungerade från dag ett. 
Vill man som lärare få tips på 
ämnen man kan inleda dagen 
med, så finns otaliga tips i Face-
bookgruppen ”Grej of the day”.

3. Vad har du fått för gensvar 
från eleverna?
”Det jag gillar mest med sko-
lan!” har jag fått höra. Jag har 
också märkt ett större intresse 
för skolan generellt. Större 
allmänbildning, ökat intresse 
för nyhetsbevakning och en 
ny förmåga för att kunna länka 
kunskap - att man märker att 
kunskap hör ihop.

Exempel på dagens grej:
John F Kennedy, Apollo 11, Marianergraven, 
Marie Curie, Bockstensmannen, Cullinandiaman-
ten - tänk fritt och brett bland val av dagens grej!

”Jag har en vilja att sprida känslan 
av att kunskap är coolt”

Micael Hermansson

Foto: Studentlitteratur




