
Föreläsning 1: Internet i skolvardagen - hur och varför? - Kristina 
Alexanderson. 

Om henne: http://www.kristinaalexanderson.se/about/

Kristina hämtade sin statistik om svenskarna och mediaanvändning här bla: 
http://www.internetstatistik.se/artiklar/sociala-medier-storre-an-traditionella-
medier-pa-internet/

97% av alla gymnasieelever har en smartphone. Eleverna är digitala 
användare. Vad gör de? Surfar runt, hänger - arena att hänga med kompisar 
på Internet och fixa fakta till skolarbetet. 97% av gymnasieelever använder 
Internet regelbundet (behöver inte vara skolarbete). 

Vad använder skolan IT till (skolverkets undersökning)? 68% att söka 
information, de flesta googlar, skriver och gör presentationer. 

Lärarkontakten har visat sig öka när eleverna använder digitala verktyg. 

Kristina berättade om Webbstjärnan, som ni hittar här: https://www.iis.se/
vad-vi-gor/webbstjarnan/ Webbstjärnan har som syfte att stimulera elever och 
lärare i Sverige att lära sig mer om webbpublicering.

Här kan jag tipsa om Stiftelsen för Internetinfrastrukturs material. Jag har 
använt deras material när jag har undervisat i kommunikation. 
https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/

Ni som behandlar källkritik: https://www.iis.se/docs/Kallkritik-pa-Internet.pdf

Alexandra pratade om vad man får publicera och inte publicera, att man inte 
får använda bilder hur som helst på nätet för att publicera samt att vi måste 
ha föräldrars tillstånd (upp till 18 år) för att publicera material/skolarbete på 
nätet: https://www.iis.se/docs/copyright_copyleft.pdf och https://www.iis.se/
docs/Creative-Commons-Webb.pdf
_______________________________________________________________

Föreläsning 2: SVT för digitala pedagoger - Eva Landahl, Åsa Edlund 
Jönsson och Helena Bengtsson

#dinröst: https://www.facebook.com/dinrost14?fref=ts
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Valkompassen, inte bara frågor utan även fakta. Får information om 
partiledare osv. 

SVT Pejl - Redaktion för datajournalistik - analys och presentation. Skolpejl -  
Sverigefakta på pejl: http://www.svt.se/pejl/

SVT Play - Ska skapa en samlingssida för allt kunskapsutbud (dvs inte olika 
sidor som det är idag). Denna samlingssida kommer att vara klar skolstarten, 
hösten 2014. 
_______________________________________________________________

Föreläsning 3: Så som nu har det aldrig varit - och så som nu kommer 
det aldrig mer bli - Micke Gunnarsson

Om Micke Gunnarsson: http://mickegunnarsson.com

Denna föreläsning var mest inspiration. 

”Det är en stor konst att möta människor exakt där de är och inte där man 
önskar att de skulle vara.” Micke Gunnarsson

Han sa:”En människa som mår skit behandlar andra som skit. Man måste ta 
hand om sig själv, det är där det börjar. Det är lätt att skylla på andra. Man 
måste välja redan på morgon vilket ”gubbe” man vill vara. Mycket handlar 
inställning. Vi får inte sluta tro på solen, det finns ett A i varje unge. Det är 
viktigt som lärare att fundera på vilken energi man utstrålar, är jag positiv, tror 
jag på eleverna? Det vi gör påverkar andra. Inte alla elever som vet varför de 
går i skolan. Vissa elever tror att deras liv hänger på tex ett prov. Det är viktigt 
att visa eleverna att lärare är i skolan för deras skull. Vi ska vara ett föredöme 
för elever. Anpassa systemet efter ungarna.” 

En av filmerna som gjorde Micke Gunnarsson känd: https://www.youtube.com/
watch?v=MAhKKAppyB4
_______________________________________________________________

Föreläsning 4: Datorns varande eller icke varande i skolan - sant eller 
falskt? - Joakim Vollert, Chen Yu Lam och Johan Kaneko

Två av dessa är skolpsykologer, den tredje It-koordinator. 
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Många betonar ofta det negativa gällande datoranvändning, det sägs inte så 
mycket om det positiva. Det finns ingen forskning som visar att dataspelande 
leder till negativt skolresultat, det är anekdoter som vuxna skapar. Kind on line 
en rapport där slutsatsen är - vuxnas rädsla och fördomar hindrar barns 
utveckling och nyfikenheten.

Fördelar med TV-spel, barn utvecklar de kognitiva funktionerna, de lär sig att 
anpassa sitt sätt att tänka och agera utifrån problemen som kommer som i 
komplexa spel. De pratade om en studie som visade att spelare som spelar 
ensamma i spelen hade fler aggressiva tankar och de som spelade med andar i 
spelen var mer benägna att hjälpa andra. Deras slutsats var att allt berodde på 
formen av spelet inte på om det var ett ”shooterspel” eller inte. 

Spelen hittar den optimala inlärningsnivån, en balans mellan utmaningar och 
uppgifter man klarar av. De trodde inte att skolan skulle kunna nå dit. 

De kognitiva funktioner är utvecklade vid 25 års ålder. De hävdade att det kan 
vara så att vissa spel tränar dessa funktioner och då klarar eleverna skolan 
bättre. Även bättre gällande kognitiv flexibilitet.

De menade att det stora problemet låg i att vara ständigt uppkopplad och 
faran med att elever hoppar mellan verktygen/programmen som tex FB, 
Instagram, YouTube, SMS osv. De belyste faran med hur eleverna i framtiden 
ska klara längre uppgifter när de byter och blir stimulerade hela tiden. 
Konsekvensen kan bli att elever inte har tålamod och inte kan fokusera på en 
sak i taget. De pratade om att barn behöver lära sig hantera att vara 
uppkopplad. De anknöt till Marshmallow experimentet: http://sv.wikipedia.org/
wiki/Marshmallowexperimentet_vid_Stanfords_universitet 
Film: https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ
Dvs de barn som hade mest tålamod att vänta klarade sig bäst. 

De hävdade att barnens sätt att skriva på ”nätet” inte påverkar deras sätt att 
skriva akademiskt. I en studie jämfördes ungdomar i dag med elever från 
1917. Slutsatsen var att det inte hade uppkommit mer problem gällande 
stavning, uppsatserna hade blivit längre och bättre. De menade att barn vet 
hur det fungerar i olika kontexter. De vet när de ska skriva akademiskt. 

_______________________________________________________________
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Föreläsning 5: Men då måste man ju skärpa sig!? Patricia Diaz

Om henne: http://www.patriciadiaz.se

Hur ska man göra med datorn för det inte ska vara en skrivmaskin? Ta med 
webben i undervisningen. Om man kliver utanför sin comfort zone så händer 
magiken. 

Viktigt att man informerar eleverna om vilka källor man får använda och inte 
får använda. 

Hon filmar sina lektioner och lägger ut på YouTube, och hon lägger dem 
publikt. Patricia hävdade att läggs materialet ut publikt så ”skärper” sig 
eleverna samt utvecklas. Hon filmar sina elever men i stället för att ge 
”feedback” per mail eller muntligt så ger hon ”feedback” direkt i filmen på 
YouTube, det kallas Annotering. 
_______________________________________________________________

Föreläsning 6: Beyond Evidence Based Design för Schools - Peter C 
Lippman

Detta var den föreläsning som gav minst. Den handlade mest om hur den 
fysiska miljön påverkar oss inte om IT.  

Dela in i små grupper och brainstorma. Elever behöver bli stimulerade. 
Människor gör många saker samtidigt. 

Varje barn är unik och man behöver vara flexibel. Det är viktigt att skapa 
dynamiska platser. 
_______________________________________________________________

Föreläsning 7: Jobba smart - att vara en bra lärare utan att jobba ihjäl 
sig - Helena Kvarnsell

Hon arbetar inte mer än på sin arbetstid. Hon pratade om att kunna 
styrdokumenten utantill för det sparar tid. Varför: det skapar trygghet, skapar 
en trygghet av välja bort tex vi har alltid gjort, borde, det står i boken osv. 

Hon pratade om att lämna över ansvaret till eleverna, vi gör för mycket åt 
eleverna som de kan göra själva.   
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Helena menade precis som Patricia Diaz att om materialet publiceras så 
skärper eleverna sig och presterar bättre. 

Hon pratade också om att det spar tid för pedagogen om man har allt samlat 
på samma ställe, i en portal. 

Hon uppmanade alla lärare att prata med kollegor för att få tips och att lösa 
lektionsplaneringar. Inte bara kollegor från samma skola utan även kollegor 
från andra skolor. 
_______________________________________________________________

Föreläsning 8: Det är bara att googla. - Filippa Mannerheim

Om Filippa: http://www.skrivateljen.se

Hon pratade om att förebygga, att lära eleverna att vara källkritiska och att 
inte plagiera, innan skadan sker. 

Att samtala om vad som man finner, samspelet. Hon sa att det är svårt att 
veta om en elev har förstått tex att vara källkritisk om man inte gör det 
tillsammans. Att prata om träffarna på nätet. ”Samtalsgoogla”: Eleverna 
googlar och läraren står längst bak och man diskuterar tillsammans, dvs hur 
man är källkritisk. Alla blir delaktiga. Det är viktigt att visa, som hon sa hur:et, 
det kräver förståelse och kunskap. Träna färdigheter och inte bara skapa 
produkter. Källkritik är bildning. 

http://kollakallan.blogg.skolverket.se/2011/04/08/samtalsgoogla-och-
kallprata/
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