
Guldäpplet 2016 på Skolforum

Varmt välkommen!

Hülya Basaran och Anna Kaya,  
Guldäpplejuryns särskilda pris 2016.

Martin Löfgren, språklärare, och Per 
Ahlkvist, SO-lärare, Karlshamn, finalist till 
Guldäpplet 2016.

Anton Fagergren, förskollärare, Västerås, 
finalist till Guldäpplet 2016.

Jonas Hall, lärare i matematik, Norrtälje, 
finalist till Guldäpplet 2016. 

Måndag 31 oktober

Prisutdelning kl 11.00 på Östra scenen
Prisutdelning med Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarför-
bundet och Svante Tideman, vice ordförande Lärarnas Riksför-
bund samt Peter Becker, DIU, Guldäpplejuryns ordförande

Årets pristagare: Hülya Basaran och Anna Kaya, Anton 
Fagergren, ,Jonas Hall, Martin Löfgren och Per Ahlkvist

Lärare i framkant – årets  
Guldäpplepristagare delar med sig
kl 14.00-15.50 på Östra scenen

Den digitala förvandlingen av skolan kommer inte av sig själv. 
Helt nya vägar ska banas. Digitalisering är inte en fråga om appa-
rater och teknik. Undervisningen och lärandet måste stå i fokus 
– varför, till vad, hur? Det behövs banbrytande pedagoger, både 
kloka och modiga, och det behövs ledare som skapar förutsätt-
ningar. 

Här möter du årets vinnare och pristagare till lärarstipendiet Gul-
däpplet, som delar med sig av sina erfarenheter. Här växer den 
beprövade erfarenheten

Tisdag 1 november
 
Guldäppleeftermiddag kl 14.00–16.00 på Östra scenen,  
möt tidigare pristagare samt två av årets nominerade.

Gåspennan – att lära med musik och rörelse 
kl 14.00-14.30 på Östra scenen
Om att att kombinera pedagogisk musik och kunskap för elever 
från förskoleklass till årskurs 3, i projektet Gåspennan.
Peter Holgersson och Johannes Tigerström, lärare åk F-3 på Lärasko-
lan I Håbo, Guldäpplenominerade 2016

Vad tror du hände sen?
14.40-15.20  på Östra scenen
En reflektion över livet tre år efter Guldäpplet och efter arbete 
med nationell strategi för skolans digitalisering – hur kan det se 
ut i min klassrumstillvaro i dag? Med en reflektion över nya villkor 
för läsande i e-bokens värld.
Katarina Lycken Rüter, lärare i svenska på Mediagymnasiet Nacka 
strand och Guldäpplepristagare 2013

Multi – medieval 
15.30-16.00 på Östra scenen
Hur hänger man med när i morgon redan är i går, och rektor ber 
dig att bromsa? En reflektion av Lars-Göran Aasa efter 37 år i 
skolans värld, 
Lars-Göran Aasa, Guldäpplevinnare 2003, musik- och multimedialä-
rare, senare år verksam inom ledning och utbildning hos leverantör 
av lärplattformar.  

Lärarpriset Guldäpplet
Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lind-
bergs Minne vars partners är: Lärarförbundet,  
Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner 
och Landsting, Specialpedagogiska  skol-
myndigheten, Statens medieråd, Gleerups 
Utbildning AB, Netsmart AB, Studentlitteratur AB, Tieto Sweden 
Healthcare and Welfare AB, samt Stiftelsen DIU, grundare och 
koordinator.


