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

Peter Zier,
Vuxenutbildningen,
Kristianstad
Vem är du?
– Astrid Lindgrens figur, Karlsson på taket, beskrev det
så bra: En lagom tjock och klok man i sina bästa år, allt
annat är världsliga saker. Utbildad grundskolelärare (åk 4-9) med inriktning mot de samhällsorienterande ämnena men har på senare år arbetat som IT-utbildare inom ramen för vuxenutbildningen.
Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
– Egentligen började det utifrån den enkla tanken om att en Whiteboard har sina begränsningar.
Vidare sträcktes den tanken mot att kunna sprida min erfarenhet vidare till en större publik snarare
än förmedla erfarenhet/information vid ett givet tillfälle, i ett fysiskt rum.
Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
– Numera individbaserar jag lärandet för mina studerande på ett förhoppningsvis naturligt sätt. En
viktig insikt och utmaning är att min roll allt tydligare går mot att underlätta lärandet, att få elever
att hitta strategier för sitt lärande i en värld som konstant förändras
På vilket sätt tycker du att digitala arbetssätt har påverkat dina elever?
– Många av mina elever har invandrarbakgrund. När jag pratar med dem så tycks de uppskatta
mina videoklipp eftersom de kan lyssna och se dem om och om igen. De förstår förhoppningsvis att
lärandet friställs från tid och rum. De kan lära sig när det passar dem.
Vilket projekt som du gjort tillsammans med dina elever de senaste åren är du mest stolt över –
och varför?
– En av utmaningarna har varit att få mina elever att själva bli producenter av sitt material. Att våga
publicera på Youtube eller i en blogg, att våga dela med sig publikt. I ett par av mina kurser ingår
detta som delmoment/projekt. Att se vuxna elever överbrygga farhågor kring detta har varit oehört
stimulerande.
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

