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

Pia Davidsson,
Polhemskolan,
Lund
Vem är du?
– Jag har arbetat som gymnasielärare i 15 år och undervisar
i svenska och engelska på Polhemskolan i Lund. Jag håller
även i kursen ”The flipped classroom” som vänder sig till
pedagoger i Lunds kommun
Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
– Att jag började använda digitala verktyg i undervisningen kom sig av att jag snabbt upptäckte att
det underlättar både mitt och elevernas arbete. Något som jag gärna arbetar med är filmatiseringar. Många elever är idag vana vid film och detta kan med fördel användas som verktyg för bättre
förståelse.
Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
– Jag tycker att det i mitt arbete finns en tydligare röd tråd och en långsiktighet, då mycket av det
som är digitalt kan förbättras och återanvändas på ett enkelt sätt. Mitt jobb handlar även mycket
om att visa eleverna de enorma källor av material som finns på nätet och att hjälpa dem att på bästa
sätt sovra och använda de resurser som finns tillgängliga.
På vilket sätt tycker du att digitala arbetssätt har påverkat dina elever?
– Framför allt rustar den digitala vanan eleverna för framtiden i takt med att de lär sig att använda
digitala verktyg på olika sätt, exempelvis kompensatoriska hjälpmedel till dyslektiker. Jag ser en
enorm fördel med användandet av IT, eftersom det per automatik även medför diskussioner i klassrummet kring netikett, källkritik och vilka digitala avtryck vi lämnar.
Vilket projekt som du gjort tillsammans med dina elever de senaste åren är du mest stolt över –
och varför?
– Jag är alltid mest stolt över de projekt jag är mitt i och just nu arbetar mina elever med olika sätt
att uttrycka sig och beröra med hjälp av text. De läser och för både skriftlig och muntlig läslogg
digitalt. Att läsa en bra text, direkt kommentera den och kanske få respons från författaren, skapar
goda läsare och goda skribenter som förstår att via datorn kan även de nå ut och beröra!
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

