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

Ruby Larsson,
Djupdalsskolan och
Sollentuna International
School, Sollentuna
Vem är du?
– Jag heter Ruby Larsson och är matte och IKT-pedagog på Djupdalsskolan (en skola för funktionshindrade barn), parallellt jobbar jag även på Sollentuna International School.
Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
– Eftersom jag jobbar med elever med funktionshinder så vill jag att arbetssätt och undervisning
ska anpassas till varje elev. Jag vill också utmana eleverna att arbeta så självständigt som möjligt –
oberoende av tid och plats.
Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
– Min lärarroll har förändrats genom att se olika möjligheter och vägar för varje elev ska nå sin
högsta kapacitet med sitt lärande.
På vilket sätt tycker du att digitala arbetssätt har påverkat dina elever?
– Genom att eleverna använder de digitala verktyg som passar för var och en har det blivit lättare
för dem att genomföra sitt skolarbete. Eleverna blir mer självständiga.
Vilket projekt som du gjort tillsammans med dina elever de senaste åren är du mest stolt över och varför?
– Vi har provat olika sätt att lära matematik genom att använda en webbaserad plattform som
Google-Apps och webbplatser med interaktiv matematik. Eleverna fick sedan utvädera i slutet av
terminen om det gav något effekt för deras lärande i matematik. Eleverna var stolta över att öka
sina måluppfyllelse genom att använda Google-apps och de interaktiva mattesidorna på nätet.

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

