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Anna
Fransson
–
Ålder: 43 år
Yrke: Utvecklingspedagog och
matematikutvecklare
Utbildning: Grundskollärare 1–7,
inriktning matte och NO.
Kommun: Sunne
Anställningstid: 7 år

Anna Fransson ser sig själv som en länk mellan ny fors
kning och klassrummet. Som utvecklingspedagog och
matematikutvecklare har hon tid att sätta sig in i nya
undervisningsmetoder, och förmedla dem till lärarna i
verksamheten.
Hennes roll är att fungera som ett stöd, och en re
surs, för de lärare hon arbetar tillsammans med. Hon
kan stötta och inspirera nya lärare, men även fungera
som en sporre till att använda ett nytt arbetssätt för ru
tinerade lärare.
Anna utbildade sig till lärare för att hon tycker att
det är roligt med barn, att de ger så mycket energi, och
att det är spännande att se när unga människor lär sig.
Specialintresset för matematikundervisning började
när hon träffade barn på mellanstadiet som hade svårt
för ganska enkel matte, och hon tyckte att det var spän
nande att se om det gick att ändra på det.
– Genom att lyssna på barnen och ta reda på hur de
uppfattar matematik kan man det.
Små barn har ofta ett stort intresse för matematik
men Anna Fransson säger att det kan avta snabbt. Hon
ser en utmaning i att få eleverna att behålla intresset
högre upp i åldrarna, men hon tror att det är möjligt ge
nom att arbeta med olika undervisningsmetoder.
– Lärandet är individuellt och vi behöver olika nyck
lar för att förstå och lära oss.
Anna säger att det bästa med jobbet är att se unga
människor utvecklas, se att de kan och tror på sig själva.
– Lärare är ett kreativt jobb där du får hitta på lös
ningar, och göra din egen arbetsdag. Läroplanen måste
följas men det är ingen som säger ”gör så här”, utan du
får själv styra över hur du ska lära barnen.

