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

Cecilia Johansson,
Herrgärdsskolan,
Västerås
Vem är du?
– Jag är klasslärare i årskurs 4 på Herrgärdsskolan i Västerås. På fritiden jobbar jag med digitala lärresurser. Jag är
extern redaktör på Pedagogiskt fönster
och på FLOD, där jag skapar teman
utifrån läroplanerna.
Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
– För att erbjuda eleverna ett lustfyllt lärande, som främjar möjligheterna till entreprenörskap, kreativitet, delaktighet och gemenskap. Hela världen finns ett musklick bort och genom vår klassblogg
kan eleverna sprida glädje och idérikedom. Jag ville få mina elever att bli mer delaktiga och lära
mer tillsammans.
Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
– Min undervisning och min planering av lektioner har blivit effektivare och min lärarroll har blivit
mer flexibel. Jag erbjuder eleverna användbara verktyg och de skapar sitt eget lärande. Jag upplever
även att jag fått en mer levande arbetsmiljö där jag som lärare känner trygghet i att eleverna kan
och vågar bara de får chansen. Idag är jag en mer lyhörd och tillåtande lärare som möter eleverna
med mer nyfikenhet. Jag har blivit säkrare i min roll och vågar släppa taget.
På vilket sätt tycker du att digitala arbetssätt har påverkat dina elever?
– Inspiration och nyfikenhet ! Det är lättare att fånga elevernas intresse och elevaktiviteten ökar.
Eleverna känner stolthet och bekräftelse när deras arbete publiceras via exempelvis vår klassblogg
och ett digitalt arbetssätt främjar samarbete. Eleverna har tagit ett stort ansvar för sitt lärande då de
på eget initiativ fortsatt sitt lärande i hemmet efter skoldagens slut. De har blivit inspirerade i skolan
och vill lära mer. Föräldrar och elever har även vittnat om att datorerna fått en annan, mer pedagogisk roll på fritiden. Eleverna är stolta, delaktiga och vågar mer.
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

