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

Anna-Carin Wiberg,
Trollbacksskolan,
Västerås
Vem är du?
– Jag arbetar som klasslärare i klass 4B på Trollbacksskolan i Västerås. I min nuvarande klass har jagarbetat med
eleverna från år 1.
Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
– Jag blev intresserad av digitala verktyg från första stund jag slog igång smartboarden och såg
reaktionen från mina elever. Jag insåg direkt att de digitala verktygen är ett komplement som tillför
ytterligare en dimension till lärandet. Jag når ut till fler elever samtidigt och vi lär av varandra när vi
arbetar och provar oss fram i den digitala världen.
Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
– Jag når ut till elever och föräldrar på ett nytt sätt som jag inte gjort innan, det synliggör lärandet
på ett nytt sätt. Kreativiteten och kunskapsinhämtningen känns oändlig med de nya digitala verktygen vilket medför nya utmaningar mig och mitt eget lärande.
På vilket sätt tycker du att digitala arbetssätt har påverkat dina elever?
– De vågar ge sig på nya utmaningar och komma med olika kreativa lösningar till de arbeten de vill
publicera eller visa. De ger sig på texter som jag aldrig skulle ge dem utifrån svårighetsgrad. Genom
sina olika sätt att redovisa, inspirerar och lär de genom och av varandra.
Vilket projekt som du gjort tillsammans med dina elever de senaste åren är du mest stolt över –
och varför?
– Klassbloggarna har varit ett stort lyft i undervisningen. Eleverna har själva valt vad de vill arbeta
med och hur de vill publicera sina arbeten. De känner att det finns en mottagare för sina arbeten
genom kommentarerna de får av kamrater och föräldrar. Att få vara delaktig i denna kreativa process är lycka för mig som lärare.
Lärarpriset Guldäpplet
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.
Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund,
Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Tieto Sweden Healthcare and
Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.
www.diu.se/guldapple

