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

Frida Matséus,
Fjällenskolan,
Järfälla
Vem är du?
– Jag arbetar på Fjällenskolan och undervisar i
matematik, naturvetenskap, teknik, svenska och bild
främst i år 4 och 5.
Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
– Jag började intressera mig för digitala verktyg när jag insåg vilka fantastiska möjligheter det innebär. Att på ett kreativt och roligt sätt kunna arbeta mot kunskapskraven samtidigt som det blir mer
på riktigt. Hela världen kan se våra arbeten när vi bloggar. Jag blev i början av 2011 inspirerad av
andra lärare som hade bloggar och då ville jag också prova.
Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
– När jag började använda digitala verktyg har jag lärt mig tillsammans med eleverna. Jag behöver
inte ha alla svar utan vi försöker hitta lösningarna tillsammans. Eftersom jag arbetar med elever
som går i år 4 och 5 så behöver de fortfarande mitt stöd och min hjälp för att kunna prestera så bra
som möjligt.
På vilket sätt tycker du att digitala arbetssätt har påverkat dina elever?
– Mina elever har fått större möjligheter att att visa sina kunskaper på olika sätt, de kan visa vad de
kan genom en film, ett ljudklipp eller genom att skriva. Det har också gjort mina elever medvetna
om vilka rättigheter och skyldigheter som finns när man arbetar på nätet. Jag känner att de är mer
redo för verkligheten (livet utanför skolan).
Vilket projekt som du gjort tillsammans med dina elever de senaste åren är du mest stolt över –
och varför?
– Jag är extra stolt över klassens blogg, fridasfemmor.se. Där har vi samlat både olika skolarbeten
men även det vi dagligen arbetat med. Det finaste på bloggen är de filmer som vi har gjort tillsammans, allt från reklamfilmer till matematik instruktioner.
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

