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GULDÄPPLET 2006: Vinnare korad
Guldäpplet är ett lärarstipendium. Det 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 utdelas av Stiftelsen Yngve
Lindbergs Minnesfond.
Mona Wiklander, speciallärare vid Kungsgårdens skola i Sandviken, korades till
vinnare bland de nominerade till Guldäpplet 2006. Vid en ceremoni på Skolforum vid
Stockolmsmässan den 31 oktober ledd av Roger Bodin, Lärarförbundet, och Per
Wadman, Lärarnas Riksförbund, utdelades Guldäpplet 2006. Lärarstipendiet
Guldäpplet utdelas nu för femte gången.
I mycket hård konkurrens med fantastiska
finalister och nominerade belönas Mona
Wiklander, speciallärare vid Kungsgårdens
skola i Sandviken, med Guldäpplet för 2006.
Juryns motivering:
”Mona Wiklander bedriver ett långvariga, brett
inriktat arbete över skolans alla stadier, från
specialundervisning till den allmänna läs-och
skrivinlärningen och språkutvecklingen, vid
Kungsgårdens skola, i en av Sveriges främsta
kommuner vad gäller IT-användning. Mona Wiklanders arbete är en inspirationskälla
för landets lärare och det belönas med Guldäpplet för 2006.
Med elevnyttan i centrum arbetar Mona Wiklander för utvecklingen av skolan med
stöd av IT. I sin roll som speciallärare vid Kungsgårdens skola och som en av de
drivande i Sandvikens kommuns IT-satsning sedan 1994 har hon haft ett ständigt
fokus på den enskilde eleven och dennes möjlighet till utveckling. Hon har speciellt
arbetat för elever med särskilda behov och byggt upp och lett ett nätverk med sjuttio
speciallärare. Vidare har hon arbetat med förnyelse av skriv-och läsinlärningen, varit
drivande i kommunens portfolioapplikation, och medverkat i flera EU-projekt med
fokus på stöd i språkutveckling, bland mycket annat. Mona är en central gestalt i
kommunen och välkänd över landet på grund av sin innovationsförmåga och
nyfikenhet, med inriktning mot nyttan för elever.”
”Jag vill att alla elever ska få samma möjligheter att lyckas i skolan, det är det som
driver mig”, säger Mona Wiklander i en av de videor som Guldäpplet lagt ut på
YouTube. (http://www.youtube.com/watch?v=sMDEzWgTIyM)
”Frågorna kring IT-stöd och medier är viktiga för lärarkåren”, sa Per Wadman vid
prisutdelningen. ”Det är viktigt att synliggöra det utvecklingsarbete som lärare
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bedriver”, sa Roger Bodin från Lärarförbundet. Med de båda lärarförbunden
representerade i juryn, stärks nu lärarstipendiet Guldäpplet ytterligare.
Vi känner stolthet över nominerade och vinnare. De ger en fantastisk samling exempel
på den utvecklingsverksamhet som pågår i svenska skolor kring läs- och
skrivintroduktionen, arbete med medier i klassrummet och utveckling av elevernas
språkliga och kommunikativa kompetens. Nu ser vi fram mot nomineringen för
Guldäpplet 2007!
Juryn för Guldäpplet 2006
Peter Becker, ordförande i juryn
Presentationsvideor på YouTube
Nu finns presentationsvideor om de tre Guldäpplefinalisterna för 2006 upplagda på
YouTube – publikt tillgängliga och möjliga att kommentera. YouTube är den
populära sajten för delande av videosekvenser. Vi har skapat en grupp, Guldäpplet,
med dessa på URL: http://www.youtube.com/group/guldapple (visning kräver en
uppdaterad Flashspelare, vilken normalt hämtas ned av er webbklient vid behov).
Att besökare röstar på, kommenterar eller prenumererar - det är sånt som lyfter en
film på denna sajt. Är det tillräckligt många som tittar och gillar en film hamnar den
på tio-i-topp-listan.

Mer information
Mer information finns på Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

Kontakt
Peter Becker, ordförande juryn för Guldäpplet
E-post: peter.becker@diu.se,
Mobil: 070-710 44 53
Mona Wiklander, Kungsgårdens skola, 811 80 Sandviken
Tel 0290-381 52
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