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

Andreas Nordh,
Ekillaskolan, Sigtuna
Vem är du?
– Arbetar som IT-pedagog på Ekillaskolan i Sigtuna
kommun. Just i detta nu ser jag fram emot projektstarten i ett projekt för en åtta som är tänkt att kombinera svenska, hemkunskap, bild samt idrott och hälsa.
Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
– Jag älskar transparensen! Det är så lätt hänt att ens material blir liggande på det fysiska eller
digitala skrivbordet, men genom de projekt jag driver tillsammans med lärare och elever hoppas vi
inspirera resterande lärare och elever på min skola såväl som lärare och elever på andra skolor.
Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
– Den största förändringen är att samarbetet med andra pedagoger har utökats avsevärt. Då projekten är så transparenta märker självfallet andra lärare hur kreativa och givande projekten verkar vara
för eleverna och då vill de också vara med i sina ämnen. Dessutom har jag oerhört mycket roligare.
På vilket sätt tycker du att digitala arbetssätt har påverkat dina elever?
– Jag svarar genom att citera Linda, 9C2, som skriver om klassens projekt Om demokrati: ”Vi
har gjort saker som jag för ett år sedan inte trodde att vi skulle få göra. Vi har åstadkommit något
tillsammans, hela klassens idéer, kreativitet och personligheter samlade på ett ställe. Vi kommer att
kunna se tillbaka på den här tiden med glädje över att det har hänt […]”.
Vilket projekt som du gjort tillsammans med dina elever de senaste åren är du mest stolt över –
och varför?
– En stor del av projektet Om demokrati handlade om en bok och jag kunde inte bli mer stolt över
mina elever än när jag läste Lena Kjersén Edmans kommentar: ”När jag läser det fantastiska arbete
som Andreas Nordh och hans elever i Ekillaskolan gjort runt Om det var krig i Norden – då förstår
jag hur väldigt bra den svenska skolan är när den är som bäst!”
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