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

Susanne Nystedt,
Viskaforsskolan, Borås
Vem är du?
– Undervisar i svenska och spanska på Viskaforsskolan i Borås Stad. Nybliven förstelärare och
har varit samtalsledare i bedömning för lärande i Borås Stad.
Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
– I och med att bdöming för lärande blev en riktig framgång såg jag stora möjligheter till att bredda den formativa undervisningen med hjälp av digitala verktyg. När verktygen saknas tager man
vad man haver. Jag skannade bland annat in elevernas handskrivna texter och spelade in muntlig
feedback som de sedan fick lyssna på. Jag såg en hel del flippat material i sociala medier och testade
själv att flippa en del läsförståelsestrategier i svenska. En riktig höjdare!
Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
– Jag har spänt bågen! Jag måste hänga med i utvecklingen och jag märker att eleverna uppskattar
att man plockar in digitala verktyg, sociala medier och webben i undervisningen.
På vilket sätt tycker du att digitala arbetssätt har påverkat dina elever?
– De blir engagerade och inspirerade av att utöka sitt uttryckssätt med hjälp av proffsiga presentationer, bilder, filmer och serier.
Vilket projekt som du gjort tillsammans med dina elever de senaste åren är du mest stolt över –
och varför?
– Jag har mest arbetat med att bli bättre på att arbeta formativt så att eleverna hela tiden ska veta
målet, hur de ligger till i förhållande till det och vad som är nästa steg. Deras inscannade texter med
muntlig inspelad feedback var ett oerhört uppskattat inslag. Jag hade innan lagt ner lång tid på att
skriva utförlig feedback men nu sa flera elever att de lättare förstod vad jag menade när jag muntligt
förklarade och visade. Det här kommer jag definitivt att fortsätta med.

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

