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

Johan Andersson,
ForshagaAkademin,
Forshaga

Vem är du?
– Gymnasielärare i svenska och tyska vid ForshagaAkademin, där jag mest jobbar med elever på vår sportfiskeutbildning. Jag har även läst svenska som andraspråk och
jobbat som gymnasielärare i Tyskland.
Varför började du använda digitala verktyg i undervisningen?
– Jag har alltid varit intresserad av och testat digitala verktyg i olika undervisningssammanhang,
men det var först när jag startade en klassblogg som det tog fart rejält. Många verktyg vi använder
på bloggen fyller en oersättlig funktion och är naturligt integrerade i planeringen. Med hjälp av digitala verktyg är det lätt att skapa det utvidgade klassrummet.
Hur har din lärarroll förändrats sedan du började arbeta med digitala verktyg?
– Givetvis måste jag ägna en hel del tid åt att lära mig verktygen och undersöka hur de kan användas i undervisningen. Många möjligheter har öppnats. Jag märker också att jag lägger mer tid på
konstruktiv ledning under arbetet istället för instruktioner inför och “rättning” efteråt. Med digitala
verktyg kan jag delvis släppa kontrollen samtidigt som jag har god insyn i processen.
På vilket sätt tycker du att digitala arbetssätt har påverkat dina elever?
– En stor förtjänst med digitala verktyg är att de, rätt använda, stärker elevernas kontroll över det
egna lärandet. Att följa varandras arbeten och få respons, även från verkliga mottagare utanför
klassrummet, är oerhört utvecklande, både för språk och självkänsla. Eleverna har jobbat mycket
med filmande och jag tycker att eleverna har utvecklats mycket muntligt. De elever som får hjälp
med tekniken och stöd i språket känner sig stolta när de ser resultatet på bloggen och vet att även
andra kan se det de gör.
Vilket projekt som du gjort tillsammans med dina elever de senaste åren är du mest stolt över –
och varför?
– Klassbloggen www.sportfiskesvenska.se har varit fantastiskt roligt att jobba med. Att få se en så
heterogen grupp på cirka 30 elever utvecklas inom både svenskämnet och webbpublicering med ett
stort gemensamt intresse som genomgående tema är otroligt inspirerande och ett bevis på att de digitala verktygen fyller en central funktion i skolan. De resultat många av eleverna uppnått hade inte
varit möjliga utan digitala verktyg.
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