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

Mikael Bondestam,
Polhemsskolan, Gävle
Vem är du?
– Matematik och datalärare på Polhemsskolans gymnasium i
Gävle. Ingår i Mattekommissionen. Förstelärare med uppdrag att
utveckla IT-stöd för högre måluppfyllelse. Lägger ut all min undervisning på min YouTubekanal.
Flippar klassrummet.
Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
– Min kombination som matematik och datalärare har gjort att jag alltid har jobbat med digitala
hjälpmedel i undervisningen. Det som fick mig att på allvar börja använda nätet var när bredbandet
hade byggts ut så pass mycket att man kunde börja streama film. Höstterminen 2009 började jag
lägga ut all min undervisning på min YouTubekanal.
Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
– Jag har jobbat med modellen flippat klassrum och då använt de filmer som jag har på YouTube.
På vilket sätt tycker du att digitala arbetssätt har påverkat dina elever?
– Modellen med flippat klassrum har positiva följder på så sätt att eleverna slipper lyssna på mig
och mina långa föreläsningar under lektionstid eftersom de sett en kort föreläsning på YouTube.
Detta frigör i sin tur tid till elevaktiviteter som engagerar dem och gör dem mer uppmärksamma.
Vilket projekt som du gjort tillsammans med dina elever de senaste åren är du mest stolt över –
och varför?
– The Game of the book project med engelsklärarna. Eleverna har fått redovisa sin bokredovisning
som ett dataspel. De har programmerat spelen från början och hämtar sina idéer från de böcker
som de läst. Detta kreativa sätt att redovisa på stimulerar eleverna till mer analyserande bokläsning.
Bokläsning kan hjälpa en elev med att få ett gediget ordförråd, i ett språk eleven inte har som modersmål. Att kunna bidra till detta gör mig lycklig. F
ilm från redovisningen 2013: http://www.youtube.com/watch?v=7GV4wcz9u8I

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

