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

Erica Blom,
Göteborgs Tekniska College

Vem är du?
– Jag arbetar som lärare i svenska, engelska och kommunikation. Under 2 år arbetar jag dock som pedagogisk utvecklare i
ett ESF-projekt, med fokus på flexibel kompetensutveckling för
industrin. Därutöver är jag IKT-stöd i skolans alla processer.
Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
– Intresset startade under lärarutbildning då jag valde att undersöka hur lärare använde internet i
undervisningen. Intresset och kunskapen inom lärarkåren visade sig vara lågt men stort bland eleverna och jag bestämde mig för att jag ville planera min undervisning inte bara utifrån kursens mål
utan även utifrån elevernas vardag och intressen. Det är en övertygelse och ett intresse som vuxit
med åren.
Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
– Den formativa bedömningen har gynnats av ett digitalt förhållningssätt, speciellt genom ett strukturerat LMS-arbete, eftersom en LMS möjliggör kontinuerlig kommunikation och uppföljning både
genom elev- och lärarrespons. Jag kan inta rollen som coach i större utsträckning nu än tidigare.
På vilket sätt tycker du att digitala arbetssätt har påverkat dina elever?
– Jag upplever att undervisningen har blivit än mer varierad och intressant, både för mig och för
mina elever. En helt annan nivå av just-in-time-lärande möjliggörs genom ett digitalt arbetssätt,
speciellt för de människor jag träffar ute i produktion genom MedVind. Medarbetaren kan till
skillnad mot tidigare styra sin utveckling i högre grad efter då tid finns och då kunskapen verkligen
behövs.
Vilket projekt som du gjort tillsammans med dina elever de senaste åren är du mest stolt över –
och varför?
– Jag vill lyfta en pilot där vi använder QR-kod och surfplattor i produktion på ett fordonsföretag.
Istället för invecklade skriftliga instruktioner kan medarbetaren istället läsa QR-koder med en surfplatta och se en utbildningsfilm vid maskinen. Filmmediet är tilltalande för många, tekniken enkel
och tillgängligheten blir större för människor i allmänhet och för de med funktionsnedsättning i
synnerhet. Utöver detta är jag mest stolt över det utvecklingsarbete jag gör ihop med mina lärarkollegor vad gäller IKT.
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

