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

Peter Jansson,
Nyboda skola,Tyresö
Vem är du?
– Jag arbetar som IKT-utvecklare och Ma/No lärare på
Nyboda skola i Tyresö. Jag har arbetat med datorer och undervisning sedan 90-talet och varit engagerad i olika IKT-satsningar inom privata och kommunala skolhuvudmän samt inom ItIS.
Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
– För mig är digitala verktyg i undervisningen en förutsättning att kunna arbeta mot läroplanens
mål och förmågor både i den förra och den nuvarande läroplanen. Utan digitala verktyg kan eleverna inte göra jämförelser, se sammanhang och olikheter eller arbeta med källkritik med mera på ett
ändamålsenligt sätt.
Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
– Jag har kommit närmare eleverna i deras arbete och kan följa deras kunskapsutveckling på ett helt
annat sätt. Genom delade dokument kan jag bedöma deras arbete formativt samt ha djupare och
bättre diskussioner runt deras arbeten. Det blir ett personligt arbetssätt där vi kan ha en dialog som
inte är möjlig i den vanliga klassrumssituationen.
På vilket sätt tycker du att digitala arbetssätt har påverkat dina elever?
– Eleverna blir mer självständiga i sitt arbete, de kan samarbeta på ett helt annat sätt och var och
en kan nå längre i sin kunskapsutveckling. Det är ett bra stöd för elever med läs och skrivsvårigheter och elever som tidigare varit begränsade av ett ändligt stoff kan nu uppnå högre kvalitéer och
kunskapskrav.
Vilket projekt som du gjort tillsammans med dina elever de senaste åren är du mest stolt över –
och varför?
– Ett projekt i hållbar utveckling där eleverna efter genomgången baskurs fick producera egna miljöer antingen i Minecraft eller med papper, färg, lera burkar osv. När de byggt upp sin värld fick de
dokumentera den med en film som de redigerade och satte speakertext till. I speakertexten tog de
upp de tankar och lösningar de gjort i sin värld med utgångspunkt från ett hållbart utvecklingsperspektiv.
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

