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

Birgitta Wollin
Björknässkolan,
Nacka
Vem är du?
– Jag är förskollärare och socionom och jobbar på Björkbacken på Björknässkolan i Nacka i en liten
undervisningsgrupp för elever med kognitiva och sociala svårigheter. Eleverna går i år 4-6.
Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
– Jag började använda datorer i undervisningen för att det är mycket motivationshöjande för mina
elever. Det är mycket som blir roligare och snyggare när man använder digitala verktyg.
Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
– Som lärare har jag utvecklats mycket under åren med datorer. Jag har lärt mig nya sätt att lära mig
och att jag inte måste ha svaren på alla frågor. Min viktigaste uppgift är att hålla färdriktningen mot
målen och att inte vara rädd att pröva nya saker.
På vilket sätt tycker du att digitala arbetssätt har påverkat dina elever?
– Mina elever som kan ha stora svårigheter i skolarbetet har glädje och nytta av sina datorer. De får
mer gjort och lär sig mera.
Vilket projekt som du gjort tillsammans med dina elever de senaste åren är du mest stolt över –
och varför?
– Mitt mest lyckade projekt är vår blogg. www.bjorkbackenc.se. Den har fått eleverna att utveckla
sitt skrivande men framförallt att bli källkritiska och att utveckla sin kompetens och vana att vara
på nätet.

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

