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Twitter: #framlar
Todaysmeet: www.todaysmeet.com/framlar
Framtidens lärande: www.diu.se/framtidenslarande

Program

Torsdag 19 maj
09.00 - 10.00
			

Registrering, utställningsbesök. Utställningarna öppna kl 9.00–17.30
Kaffe och smörgås

10.00 - 11.00 		
			
			
			
			
			

LUST ATT LÄRA

11.30 - 13.00		
			

Valbara workshops, seminarier, inspirationsmöten och utställarmöten
Utställningsbesök. Se sid 4 och 10

12.30 - 14.00 		

LUNCH – med tid för utställningsbesök

14.00 - 15.00		
			
			

LÄRA FÖR LIVET

			

Didaktikens verktyg: Erik Fichtelius, vd, UR			

			
			

Prisutdelning svenska eTwinning-priset 2011: Ulf Melin, gd, 		
Internationella programkontoret och pristagare

15.30 - 17.00		
			

Valbara workshops, seminarier, inspirationsmöten och utställarmöten
Utställningsbesök. Se sid 4 och 12

18.30 - 22.00		
			

Kvällsevenemang: Utställningar och buffé, Moderna Museet
(endast för anmälda)

Nät- och ungdomskulturer: Simon Lindgren, professor, 			
Umeå universitet 			
Lärande på människans villkor: Peter Gärdenfors, professor, Lunds
universitet

Enabling students of all abilities to realize their potential: Anthony
Salcito, Vice President Worldvide Education, Microsoft

inspirationsmöten/seminarier och UTSTÄLLARNAS PROGRAM
Det valbara programmet med inspirationsmöten och seminarier finner du på sidorna 4-11, gjorda förhandsanmälningar gäller. I
mån av plats kan övriga tas med. Kontakta receptionen för information om lediga platser.
På sidorna 12-15 i denna konferensguide hittar du ett antal andra aktiviteter som utställarna på Framtidens lärande bjuder på.
Utställarnas program kräver ingen förhandsanmälan.
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Fredag 20 maj
08.45			

Kaffe och smörgås från 08.45

09.00			
			

Utställningarna öppna från kl 9.00–15.00

09.30 - 10.30 		
			
			

LÄRARE LÄR

			
			
			
			

Lärare lär av och med varandra: Panelsamtal kring lärares lärande
med Erica Lövgren, lärare och lärarutbildare, Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, Ingrid Carlgren, professor, Stockholms
universitet.

11.00 - 12.30		
			
11.30 - 13.00 		

Valbara workshops, seminarier, inspirationsmöten och utställarmöten
Utställningsbesök. Se sid 6 och 14			
LUNCH – med tid för utställningsbesök

			
13.00 - 13.30		
			

DIGITAL AGENDA

13.30 - 14.00 		
			

Gummisnoddar och drakar: Carina Leffler, rektor Aldolfsbergs skola i
Helsingborg, tillsammans med elever

14.00 - 14.30		
			

En spaning kring tidens lärande: Per Naroskin, psykolog, spanare
från Sveriges Radio

14.30 - 15.00		
			

Digital agenda för svensk skola Henrik Hansson, politiskt sakkunnig,
hos it- och regionminister Anna-Karin Hatt.

Professionsdriven och praktiknära forskning: Ingrid Carlgren, 		
professor, Stockholms universitet

Eftertankar: Mikael Alexandersson, professor, 				
dekan Göteborgs universitet 		

FRUKOSTMÖTEN TORSDAG OCH FREDAG
Både torsdag och fredag morgon är det frukostmöten för dem som har bokat plats, kl 08.15-09.15. På torsdagsmorgonen är det
Lärarförbundet som står som värd tillsammans med DIU och på fredagsmorgonen är det Microsoft och DIU, samt Apple och DIU.
För information om eventuella restplatser – kontakta receptionen!
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OBS! FÖRANMÄLDA TILL SAMLINGARNA HAR FÖRETRÄDE TILL PLATSER

Inspirationsmöten och seminarier:

Torsdag förmiddag
Hur farligt är internet?

M1

11.30 -12.00
To1130:1
12.30 -13.00
To1230:1
Olle Findahl, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, högskolan Gävle,
forskningsledare World Internet Institute

IT och Fysik för hela kroppen i karuseller och bergoch dalbanor	
M2
11.30 -12.00
To1130:2
Ann-Marie Pendrill, professor Göteborgs
universitet

Fjärrstyrt fysiklaboratorium			
M2
12.30 -13.00
To1230:2
Lena Claesson, Katedralskolan, Lund/Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

Att läsa och skriva med
alternativa verktyg; möjligheter och begränsningar M3
11.30 -12.00
To1130:3
12.30 -13.00
To1230:3
Idor Svensson, psykolog och fil dr i psykologi vid Linnéuniversitetet
Arr: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vita Rosen - ett rollspel på
Facebook om demokrati och
civilkurage		
M4
11.30 -12.00
To1130:4
Per Falk, Cecilia Leopoldsson och Lisa
Fogelberg, Nacka gymnasium
Arr: Nacka kommun
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Marlene Halvarsson, Jesper Bergman,
Lärare år 7-9, Saltsjöbadens samskola
Arr: Nacka kommun

Meningsfullt, Viktigt och på
Riktigt - att skriva sig till
läsning på datorn
M5
11.30 -12.00
To1130:5
12.30 -13.00
To1230:5
Ann-Christin Forsberg, språk-, läs- och
skrivutvecklare, Piteå

Emil Wern synliggör närmiljön, upphovsrätten och vad
vi arbetar med i skolan M6
11.30 -12.00
To1130:6
12.30 -13.00
To1230:6
Marie Andersson, lärare, Gotland

Lära engelska på internet,
- Språkportalen
M7
11.30 -12.00
To1130:7
12.30 -13.00
To1230:7
Maria Estling Vannestål, lektor, Linneuniversitetet

Ungdomars fritidsspel som
pedagogiskt verktyg?
M8
11.30 -12.00
To1130:8
12.30 -13.00
To1230:8
Fredrik Blomster, Stadsgårdsskolan, Jönköping

Kommunicera med hemmet
med Twitter, Facebook och
bloggar		
M9

Parallella världar - att
använda spelet Runescape
och wikis		
M4

11.30 -12.00
To1130:9
12.30 -13.00
To1230:9
Marie Linder, lärare åk 6-9, Montessoriskolan, Falun

12.30 -13.00
To1230:4
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Budgetsimualtorn - ett
IT-verktyg i demokratins
tjänst			
M10
11.30 -12.00
To1130:10
12.30 -13.00
To1230:10
Anders Nordh, projektledare, Sveriges
Kommuner och Landsting.
Arr: Sveriges Kommuner och Landsting

Hur svårt kan det vara att
gå från analog till digital
skola?		
M11
11.30 -12.00
To1130:11
12.30 -13.00
To1230:11
Bitte Henriksson, utvecklingsledare och
projektledare, Västerås stad Skolverksamheter. Klas Bengtz planeringschef och
Elisabeth Westman lärare och e-utvecklare
Frimanska gymnasiet,Västerås.

Høydepunkter fra The Horizon
Report K-12 Edition: Teknologitrender og metode
M12
11.30 -12.00
To1130:12
12.30 -13.00
To1230:12
Øystein Johannesson, Norge
Arr: Skolverket

				
Guldäpplet: Att publicera,
blogga och bara köra!
M13
11.30 -12.00
To1130:13
12.30 -13.00
To1230:13
Josef Sahlin och Martin Fernström, Årstaskolan i Stockholm
I samverkan med Lärarförbundet

Förändring och förbättring
av inlärning/lärsituationen
med hjälp av ny teknik M14
11.30 -12.00
To1130:14
12.30 -13.00
To1230:14
Rektor och lärare från Apelskolan i Ullared

Skype i förskolan

M15

11.30 -12.00
To1130:15
12.30 -13.00
To1230:15
Granitens förskola, Halmstad, Vinnare av
svenska eTwinning-priset 2011
Arr: Internationella programkontoret

Digital kompetens - en utmaning för lärarutbildningen!

11.30-13.00                LOKAL: TÄNDKULAN
Medverkande: Ann Öhman Sandberg,
doktorand HLK Jönköping, Annika
Bergström, studierektor, Torun Elgebäck,
IKT-coach,  Patrik Lilja, doktorand, Monica
Sandorf, utvecklingsledare,  Göteborgs
universitet, Caroline Liberg dekan Uppsala
universitet, Jens Persson, Karin Stacksteg ,
Johan Aspersand Uppsala kommun
Moderator: Stig Roland Rask

Wikipedia i klassrummet och
klassrummet i Wikipedia erfarenheter från forskning och skola

11.30-13.00                        LOKAL: AVANCE
Medverkande: Kristina Alexanderson,
gymnasielärare, projektledare Webbstjärnan och Olof Sundin, forskare och lärare
vid Högskolan i Borås & Lunds universitet,
projektledare för EXAKT
Moderator: Andreas Skog

Skriv- och läsutveckling
med datorstöd

UTSTÄLLARE
Algoryx / Samverka.nu B:14
ATEA Sverige AB B:5
Axiell B:15
Bonnier Utbildning AB C:2
Digitalt material från Bonnier Utbildning!
För interaktiv skrivtavla erbjuder vi färdiga lektionsupplägg med lärargenomgångar och elevövningar. Allt med en tydlig koppling till boken.
Vi visar även den interaktiva elevboken ger eleven möjlighet att arbeta
med den tryckta boken online direkt i datorn.
Datafont A:11
Med budskapet Mer pedagogik än teknik vill vi på Datafont visa att det
finns en interaktiv lösning för alla. Oavsett resurser eller kunskap.
Våra produkter ger er möjlighet att utveckla spännande och inspirerande
lektioner som fångar elevernas uppmärksamhet. Låt oss komma ikapp
framtiden!
DIU M:5
Elevdata AB A:1
Epson D:3
Fronter Sverige / Creaza B:4
Sveriges mest använda lärplattform. Behovet av en gemensam lärmiljö
för samarbete och kommunikation är större än någonsin. Det märker
vi på våra kunders användning av Fronter, vilken har ökat markant det
senaste året.
   Besök oss i vår monter så visar vi hur Fronter kan vara en
samarbetsplattform och en kreativ miljö i skolans en-till-en-satsning.

11.30-13.00           LOKAL: MONTERINGEN

Frölunda AB B:10

Medverkande: Erica Lövgren, grundskollärare, Piteå, Mona Wklander, specialpedagog, Sandviken, Tone Finne, seniorrådgivare Bredtvet kompetansesenter, Oslo, Arne
Trageton, tidigare lärarutbildare högskolan
i Stord/Haugesund, Norge.

Gleerups Utbildning AB A:8
Gleerups Utbildning grundades 1826 och är idag en av Sveriges ledande
aktörer inom digitalt lärande, läromedel, kurslitteratur och kompetensutveckling. I nära samarbete med lärare och skolledare utvecklar vi verktyg
för framgångsrikt lärande. Inom Gleerups Utbildning finns varumärkena
Gleerups, Epago och Kråke.

fMatematik - med datorer,
internet och digitala spel
11.30-13.00

  LOKAL: KAROSSEN

Medverkande: Sandra Wissting och
Helena Kvarsell, lärare i Nacka, Lena Pareto,
forskare Högskolan i Väst.
Moderator: Jonas Andersson

Gotit / PingPong B:13
I Gotit monter får du uppleva Nya Skolplatsen gymnasieskolans nya elevadministrativa IT-stöd. Här får du också veta mer om Alvis, vuxenutbildningens kompletta verksamhetssystem, och Praktikplatsen för hantering
av all praktik som erbjuds inom en kommun. Delta i vårt quizz och vinn
saltstänkta västkustpriser.
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OBS! FÖRANMÄLDA TILL SAMLINGARNA HAR FÖRETRÄDE TILL PLATSER

Inspirationsmöten och seminarier:

Torsdag eftermiddag
Facebook som verktyg i undervisningen 			
M1

Forskarutbildning för 		
skolutveckling
M6

15.30 - 16.00
To1530:1
16.30 - 17.00
T01630:1
Sofia Alfredsson, Göteborg

15.30 - 16.00
To1530:6
16.30 - 17.00
T01630:6
Anna-Lena Godhe, mellanstadielärare och
doktorand, Berner Lindström, professor i
pedagogik och forskningsledare i LinCS,
Patrik Lilja, universitetsadjunkt och lärarutbildningskoordinator IKT och lärande, Annika Bergviken Rensfeldt, universitetslektor
och IKT-forskare Martin Tallvid, gymnasielärare och doktorand

Egen dator i första klass M2
15.30 - 16.00
To1530:2
16.30 - 17.00
T01630:2
Daniel Weiland, lärare klass 1, SaltsjöDuvnäs skola

Det handlar om tillgänglighet om alternativa verktyg
för att nå målen
M3
15.30 - 16.00
To1530:3
16.30 - 17.00
T01630:3
Fredrik Jonsson, elev i år 8, hans mamma
Kristina Jonsson och läraren Anneli Ström
Arr: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Varför använder jag som
pedagog min mobil i klassrummet?		
M4
15.30 - 16.00
To1530:4
Jeanette Dierks, lärare år 1-3, Myrsjöskolan
Arr: Nacka kommun

Skapa egna mythbusteravsnitt i undervisningen
M4
16.30 - 17.00
To1630:4
Magnus Nilimaa, lärare år 7-9 Filippa
Grünberger och Lovisa Bringman, elever,
Eklidens skola
Arr: Nacka kommun

Sagoberättandet i digital
tidsålder: 	Guldströsslet
tar aldrig slut	
M5
15.30 - 16.00
To1530:5
16.30 - 17.00
T01630:5
Christina Alström och Patrik Glad, Härryda
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Om arbetet med att skapa
en av Sveriges bästa gymnasieskolor		
M7
15.30 - 16.00
To1530:7
16.30 - 17.00
T01630:7
Jens Grönlund, rektor, Väsby Nya Gymnasium, Per-Erik Kanström, kommunalråd
och utbildningsnämndens ordförande,
Upplands Väsby

Komma igång med att skriva
sig till läsning på datorn
från första klass
M8
15.30 - 16.00
To1530:8
16.30 - 17.00
T01630:8
Kristina Skafvenstedt,  lärare, Nynäshamn

Interaktiv visualisering med
Gapminder		
M9
15.30 - 16.00
To1530:9
16.30 - 17.00
T01630:9
Anna Prissberg och Tina Sundberg, AVMedia Kronoberg

				
Från tro till verklighet M10
15.30 - 16.00
To1530:10
16.30 - 17.00
T01630:10
Patrik Finn IT-pedagog, Bäckadalsgymnasiet och Lars Wernborg, utbildningsledare
Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping.
Arr: Sveriges Kommuner och Landsting

Sociala medier för lärande M11
15.30 - 16.00
To1530:11
16.30 - 17.00
T01630:11
Andreas Skog, IT-pedagog, MediaCenter,
Region Västerbotten och föreningen DIU

Digitalt lärande och informationskompetens hand i
hand			
M12
15.30 - 16.00
To1530:12
16.30 - 17.00
T01630:12
Cecilia Bengtsson, Linda Spolén, skolbibliotekarie och Lena Heetveld, rektor
Arr: Skolverket

Guldäpplet: Att skriva sig till
läsning, så mycket mer än
skriv- och läsinlärning M13
15.30 - 16.00
To1530:13
16.30 - 17.00
T01630:13
Helene Oskarsson, Kyrkmons skola, Sundsvall
I samverkan med Lärarförbundet

Hur IKT hjälper elever med
behov av extra stöd att nå
målen i Ma och No
M14
15.30 - 16.00
To1530:14
Gunilla Ordell, Ruby Larsson, Leskulla Carell,
Djupadalsskolan, Sollentuna

Vägen till framgång för
elever - Google Site ger
möjligheten		
M14
16.30 - 17.00
T01630:14
Anna Wiberg, Katarina Öhrn, Tegelhagsskolan, Sollentuna

					
				
				
				
				

UTSTÄLLARE
InfoMentor P.O.D.B C:6
InfoMentor P.O.D.B arbetar med skolutveckling och är specialister på processen kring utvecklingssamtalet samt skolans kommunikation och kvalitetsarbete. Vi erbjuder fortbildning och en webbaserad lärplattform för skolan. Våra
lösningar finns på skolor i mer än 100 svenska kommuner. Under 2010 deltog
cirka 9 500 personer i våra fortbildningar.
Internationella programkontoret M:15
Europeiskt nätverk utvecklar
det digitala lärandet
M15
15.30 - 16.00
To1530:15
16.30 - 17.00
T01630:15
Staffan Hessel, IT-utvecklare på Fosie Barnoch ungdomsorganisation i Malmö stad
Arr: Internationella programkontoret

Alternativa verktyg; möjligheter och begränsningar!
15.30-17.00          LOKAL: MONTERINGEN
Medverkande: Idor Svensson, psykolog
och fil dr i psykologi vid LinnéuniversitetetModerator: Stefan Bonn

Work shop: Släpp eleverna
loss - det är vår!
15.30-17.00                        LOKAL: AVANCE
Medverkande: Elever från Umeå, Anna
Cederblad, utvecklingsledare, Dan Carlsson, NO-lärare,  Kenneth Bodin VD Algoryx,
Madelen Bodin, FL doktorand i fysikdidaktik, Peter Gärdenfors, Lund, professor
i kognitionsvetenskap, Ann-Mari Pendrill,  
Göteborg, professor i fysik
Moderator: Göran Nydahl

PIMLab utvecklar pedagogens ämneskompetens	
15.30-17.00
  LOKAL: KAROSSEN
Medverkande: Mikael Iselow, Skolverket, Kristina Eldelid och Malin Fallgren,
Falköping
Moderator: Charlotte Dingertz

Internationalisera för en
skola i världsklass	
15.30-17.00               LOKAL: TÄNDKULAN
Medverkande: Klas Tallvid, tillförordnad
chef för CFL i Söderhamn, Annika Nyström,
Arbetsmarknads- och integrationskontoret
i Falun, och Jan Johansson, vd för Göteborgs Tekniska College (tbc).
Moderator: Angela Andersson

IST Sverige AB B:3
Framtidens stöd för dagens lärande!
Vi erbjuder ett samlat och rollbaserat IT-stöd för hela lärandeprocessen. Bra
verktyg för planering och målen i centrum genom hela processen är grundidén.
   Allt är utvecklat för att stödja och underlätta arbetet med att lyckas få eleven
att nå sina mål.
ItPerspective A:5
ItsLearning AB D:1
Learnify B:12
Digitala lärresurser och de nya läroplanerna
Med Learnify kan du hitta, skapa, dela och samarbeta kring digitala läromedel.
Här finns både material från förlag och öppet material som du kan kombinera
med det du skapar själv. Enkla och snabba verktyg för alla lärare.
- Hitta och sortera material enligt de nya läroplanerna
- Verktyg för att skapa och individanpassa digitalt material.
-Kombinera material från förlag med eget material.
Learnit24 / ViaEcole C:1
Learnit24 stöttar skolor i den pedagogiska utvecklingen i samband med införande av elevdatorer. Alla medarbetare i Learnit24 har erfarenhet av pedagogisk utveckling med datorer i skolan, och vill hjälpa till att göra det på andra
skolor.
    I vår monter kommer vi att berätta om hur en lyckad skoldatorsatsning
kan gå till och visa på exempel. Vi kommer också att visa exempel på några
av de prisbelönat lärare som arbetar på de skolor som vi arbetar med. De har
belönats för sina fina pedagogiska arbeten och metoder i vilka datorn som
verktyg spelat en viktig roll.
Liber Espresso A:3
Liber espresso ger dig möjligheten att spara tid genom ett aktuellt, individanpassat och åldersadekvat material.
I Espresso hittar du ständigt uppdaterat pedagogiskt material i form av bland
annat filmklipp, interaktiva övningar, bilder och artiklar.
Lärarförbundet M:13

Framtidens lärande • 2011
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OBS! FÖRANMÄLDA TILL SAMLINGARNA HAR FÖRETRÄDE TILL PLATSER

Inspirationsmöten och seminarier:

Fredag förmiddag
Campus Skogstorp - pedagogiskt nybygge i landet
En-till-En 		
M1

11.00 - 11.30
Fr1100:1
12.00 - 12.30
Fr1200:1
Rektor och pedagog från Skogstorpsskolan
i Falkenberg

Skolinspektionens granskning av IT-användningen i
undervisningen
M2
11.00 - 11.30
Fr1100:2
12.00 - 12.30
Fr1200:2
Kjell Hedwall, Skolinspektionen

Elevdatorer och 		
inkludering		

M3

11.00 - 11.30
Fr1100:3
12.00 - 12.30
Fr1200:3
Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog,
utvecklingsenheten Mölndals Stad
Arr: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Datorn istället för bok och
penna. Specialpedagogik vid
stora läs- och skrivsvårigheter			
M4
11.00 - 11.30
Fr1100:4
Birgitta Wollin, speciallärare och Marcus
Nygård, elev, Björknässkolan, Nacka
Arr: Nacka kommun

Kunskapsutveckling och bedömning i Google Apps
M4
12.00 - 12.30
Fr1200:4
Peter Jansson, utvecklingsledare och Petra
Svensson, lärare, Johannes Petri skola
Arr: Nacka kommun

Nätvandra - samtala med
unga online		
M5
11.00 - 11.30
Fr1100:5
12.00 - 12.30
Fr1200:5
Pia Widegren, utvecklingsledare, Motala
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Spel och lärande: hur spel
kan öppna upp för nya sociala strukturer	
M6

Med eller utan interaktiv
tavla i matematik - gör det
någon skillnad?
M12

11.00 - 11.30
Fr1100:6
12.00 - 12.30
Fr1200:6
Carl Heath, GR Utbildning

11.00 - 11.30
12.00 - 12.30
.Arr: Skolverket

Erfarenheter kring att skriva sig till läsning i Stockholm			
M7

Guldäpplet
- En digital resa

11.00 - 11.30
Fr1100:7
12.00 - 12.30
Fr1200:7
Anna Engström, regionbibliotekarie och
Carola Rehn-Lindberg, IT-pedagog, Stockholm

Från plutt till Appleskrutt
- iPads i förskolan
M8
11.00 - 11.30
Fr1100:8
12.00 - 12.30
Fr1200:8
Elisabet Wahlström, biträdande rektor,
Strandparksskolan med förskolor

M13

11.00 - 11.30
Fr1100:13
12.00 - 12.30
Fr1200:13
Gunilla Walsh, Fisksätraskolan

Multimodalitet i undervisning			
M14
11.00 - 11.30
Fr1100:14
12.00 - 12.30
Fr1200:14
Erling Rask, rektor, Ringbersskolan, Växjö
Ringsbergskolan är estetiskt profilerad,

Lärdomar av införandet av
gemensam webbplattform Hjärntorget		
M9
11.00 - 11.30
Fr1100:9
12.00 - 12.30
Fr1200:9
Maria Eriksson, Stefan Osla Center för skolutveckling, Göteborgs stad

Skolbibliotek + IKT = SANT!

Fr1100:12
Fr1200:12.

M10

11.00 - 11.30
Fr1100:10
12.00 - 12.30
Fr1200:10
Jonas Hällebrand, Gunnesboskolan, Lund
Arr: Sveriges Kommuner och Landsting

Stockholmsdeckaren - Berättar-glädje, digitala bildnoveller och strategier för
att skriva		
M11
11.00 - 11.30
Fr1100:11
12.00 -12.30
Fr1200:11
Andreas Meschke och Kettil Mannerheim,
Medioteket, Björn Kindenberg, Stockholms
stad

Auto-Mobile - appar för
fordons-utbildning och bilbranschen		
M15
11.00 - 11.30
Fr1100:15
12.00 - 12.30
Fr1200:15
Per-Henrik Persson, Infocar Infocar, Skärholmen
Arr: Internationella programkontoret

Strategier för lärares
lärande och kompetensutveckling
11.00-12.30
  LOKAL: KAROSSEN
Medverkande:
Spyken: Bettina Drake IT-pedagog, Karin
Stavne, gymnasiechef, Maria Hedelin rektor,
E-smart: Lotta Bohlin, lärare samt Inger
Lison, e-utvecklare,/rektor och Gunbritt
Seffer, e-utvecklare.
Moderator: Carina Åberg

					
					
		

UTSTÄLLARE
Lärarnas Riksförbund C:5
Hur ska lärare förhålla sig till Facebook? Ska man ”adda” sina elever?
Vad händer med mobbning på nätet?
    I Lärarnas Riksförbunds undersökning ”Elever och lärare online– var går
gränsen?” har elever, föräldrar och lärare svarat på frågor om elev- och
lärarkontakter i sociala nätverk på internet. Kom till Lärarnas Riksförbunds
monter och ta del av svaren.
Workshop: Framtiden tillhör de kreativa!
11.00-12.30                        LOKAL: AVANCE
Medverkande: Arne Norr med kollega från
Vallatorpsskolani Täby,  Anna Karlsson med
kollega från Viktor Rydbergs samskola i
Stockholm, Åsa Jönevi och Robin Carlsson,
Elevdata.
Moderator: Göran Nydahl

Det är roligt att lära!
11.00-12.30               LOKAL: TÄNDKULAN
Medverkande: Ulrika Mårtensson lärare på
Krisitansborgsskolan
Matilda Landgren och Anton Andréasson
elever på Kristiansborgsskolan
Moderator: Bitte Henriksson

Bedömning för lärande
11.00-12.30          LOKAL: MONTERINGEN
Medverkande: Christian Lundahl , fil dr i
pedagogik och docent vid pedagogiska
institutionen, Uppsala universitet.
Moderator: Hans Renman

Mediapoolen / Flod D:2
FLOD + Pedagogiskt fönster = den nya digitala läroboken!
FLOD är en plattform för strömmande media. Innehåller en projektmodul
där du själv kan skapa lektioner.
I Pedagogiskt fönster finns 200 tema fördelat på samtliga skolämnen och
utifrån kunskapsmålen.
Alltid uppdaterat och tillgängligt. Underlättar planering och individualisering och spar tid!
Microsoft B:1
Den nya läroplanen för både för- och grundskola ställer nya krav på digital
kunskap. Microsoft visar hur modern teknik stödjer pedagogiken och
möjliggör lärande utifrån individens förutsättningar. I Microsofts monter
möter du ämneslärare och specialister på IKT i skola och förskola. Kinect
väcker liv i spel och annan underhållning på ett helt nytt sätt utan handkontroll.
Surface låter den analoga världen möta den digitala och mötet som uppstår skapar nya pedagogiska möjligheter som bara begränsas av fantasin.
Nacka kommun M:4
Natur&Kultur C:8
Natur & Kultur visar nyheter ur vårt sortiment av digitala lärresurser. Både
befintliga och kommande satsningar på lärapplikationer för lärare och
elever, anpassade för interaktiva skrivtavlor, datorer och läsplattor. T ex
Matteverktyg med elevövningar, Smartbooks och språkverktyg.
NE B:11
NE visar upp den nya tjänsten UR via NE, där NE:s tillförlitliga material och
Utbildningsradions breda programutbud förenas i en förstklassig kunskapskombination. Vi svarar på alla dina frågor om NE.se och tipsar dig
om innehåll och verktyg för ännu större nytta i undervisningen.
Netsmart AB A:7
Office IT-partner A:10
OpenText B:8
OpenText möter framtidens lärande genom att leverera moderna lösningar som stödjer det kollaborativa, konstruktivistiska lärandet. Fokus
ligger på att stödja såväl det formella som informella lärandet. Vi vill ge
pedagogen möjlighet att välja tid, plats och metod. Därför har vi skapat
lösningar som även finns som ”appar” till iPhones och iPads.
Framtidens lärande • 2011
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TORSDAG:
UTSTÄLLARNAS PROGRA
Ta skolan närmare samhället
en elev, en dator
Kl 11.30-12.30. Lokal: Lackeringen

Sveriges skolor står inför en av de största förändringarna sedan länge
-en elev, en dator. Vi på Atea har hunnit samla på oss mängder av erfarenheter från många av våra kunders elevdator-satsningar. Vi berättar
hur Atea stödjer skolan i denna förändring kring elevdatorer och pedagogik. Det finns ett flertal kommuner som har satsat på elevdatorer
och vi berättar mer om deras satsningar.
Arrangör: ATEA

Digitala lärresurser och de
nya läroplanerna

Kl 11.30-12.30. Lokal: Primus		
På detta seminarium får du se hur du kan hitta och skapa digitalt material som är uppmärkt enligt de nya läroplanerna.
Med Learnify kan du hitta, skapa, dela och samarbeta kring digitala
läromedel. Här finns både material från förlag och öppet material som
du kan kombinera med det du skapar själv. Enkla och snabba verktyg för
alla lärare.
Arrangör: Learnify

TI Nspire CAS Navigator kopplar ihop datorer trådlöst	
Kl 12:15-13:15. Lokal: Philipin		

Det trådlösa klassrumsnätverket för datorer - TI Nspire CAS Navigator for
Networked Computesr - kommunicerar över skolnätet och uppmuntrar
dialogen mellan elever vilket bidrar till att alla blir mycket mer aktiva i
matematik. Resultat från Norge visar att eleverna höjt sig ett betygsteg i
snitt.
Arrangör: Texas Instruments
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UR + NE =
en oslagbar
kunskapskombo
11.30-12:00, Lokal: Philipin
13:30-14:00, Lokal: Philipin
NE presenterar sitt nya samarbete
med Utbildningsradion och tjänsten
UR via NE. Upptäck hur din skola/
kommun kan använda denna unika
kombination av NE:s tillförlitliga material och UR:s breda programutbud
för att öka inlärningen och utveckla
integrationen av digitala medier i
undervisningen.
Arrangör: NE

Introduktion
till eTwinning
(målgrupp lärare)
Kl 13.30 – 14.00
och
15.30 -16.00. Monter M 15 ”
Arrangör: Internationella programkontoret

AM
Forskarsoffan
Kl 13.00 – 13.30
och kl 15.00 -15.30. Monter M 5 ”

#SocialFuture2011 – en öppen och
webbsänd konferens av elever
Kl 11:00-11:25. Monter: M4

Problem? Möjligheter? Passa på
och diskutera med någon av de
forskare som deltar i Framtidens
lärande.
Arrangör: DIU

Eleverna satte ihop en webbsänd konferens via Bambuser, med föreläsarna
Daniel Brandell (Logica) och Heidi Harman (Runalong.se) där de var konferencierer och ansvarade för PR & marknadsföring, backchannel och webbsändning. Kom in i montern och lyssna på dem när de berättar om succéföreläsningen med 201 tittare, vilka utmaningar ställdes de inför och vad har
de lärt sig. Utrustning finns på plats, och föredraget sänds live via Bambuser!
Arrangör: Nacka kommunf

Kom och möt –
vår bloggare
Stefan Pålsson!

Facebook i skolan; ett projekt i
Google Docs med QR-koder

Kl 13.00. Monter: M12

Stefan skriver Skolverkets uppskattade Omvärldsblogg om it-utveckling
i skolan. Nu kan du träffa honom i
Skolverkets monter.
Arrangör: Skolverket

Sätt din kommun på kartan!
Kl 13.30 –14.00. Monter M5
Hur ser det ut när det gäller satsningar på egen dator i Sverige?
DIUs interaktiva karta ger svaret.
Arrangör: DIU

Kl 15:00-15:25. Monter: M4

Eleverna granskade olika aspekter av hur Facebook fungerar i skolan vad det
gäller t ex. reklam, mobbning, vänskap med sin lärare och som distraktion.
Eleverna jobbade i Google Docs, och spelade sedan in materialet på video
och byggde sedan QR-koder för enkel distribution inför konferensen. Vad
tycker egentligen eleverna om att vara vän med sin lärare på Facebook? Hur
många upplever sig mobbade under lektionstid på Facebook?
Arrangör: Nacka kommunf

Gapminders kasino & faktabaserade lektionsidéer
Kl 13:10-14:00. Monter: M4

Spela Gapminders kasino och ta del av lektionsidéer som ger en uppdaterad
världsbild.
Hur skall länder kategoriseras idag? Vad säger statistiken?
Vad har t.ex. hänt med länders familjestorlek, medelinkomst och befolkning
under de senaste 200 åren?
Arrangör: Nacka kommunf
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FREDAG:

UTSTÄLLARNAS PROGRA
Hur kan du använda en skolportal och den nya tekniken i
undervisningen?

Introduktion
till
eTwinning

Kl 12.00 – 13.00. Lokal: Philipin

(målgrupp lärare)

Vad är en skolportal? Många frågeställningar finns och vi hjälper till att
reda upp begreppen. Ni får även lyssna till en pedagog som berättar
hur man konkret kan använda en skolportal och den nya tekniken i
undervisningen. Hur kan du använda internet, bloggar och chatt på ett
effektivt och inspirerande sätt? Vi ger konkreta tips och idéer.
Arrangör: ATEA

Kl 11-11.30. Monter M 15 ”
Arrangör: Internationella
programkontoret

Gör appar av Vikingatiden
Kl 9:00-11:00. Monter M4
Möt elever i år 8 på Myrsjöskolan. De visar hur de har arbetar med att göra egna appar för iPad och iPhone av
vikingatiden. Ett spännande och utmanande arbete i SO och Svenska.
10:35 - 10:55 berättar läraren Stina Ekmark om den pedagogiska processen med att skapa egna appar i ett
skolarbete.
Arrangör: Nacka kommun

Möt förskolebarnen som använder iPads för
lärande
Kl 12:30-13:00. Monter M4
Kom och träffa våra förskolebarn som använder iPads för lärande i förskolan. Språkträning, samspel och kommunikation är några av vinsterna som iPads har gett förskolebarnen. För att dokumentera lärandet används
kvalitetsverktyget lotusdiagram. Barnen och förskolepedagogen kommer att visa vika appar de använder
och hur de ser på lärandet med iPads: blogg.nacka.se/skolor/ipadsiforskolan/
Arrangör: Nacka kommun
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UTSTÄLLARE

AM
UR + NE =
en oslagbar
kunskapskombo
11.00-11.30. Lokal: Philipin
NE presenterar sitt nya samarbete med Utbildningsradion och
tjänsten UR via NE. Upptäck hur din
skola/kommun kan använda denna
unika kombination av NE:s tillförlitliga material och UR:s breda programutbud för att öka inlärningen
och utveckla integrationen av
digitala medier i undervisningen.
Arrangör: NE

SchoolSoft A:6
Kom förbi vår monter så berättar vi hur SchoolSoft kan vara ett stöd för
att utveckla och effektivisera er verksamhet inom förskola, grundskola
och gymnasium. SchoolSoft underlättar arbetet med dokumentation
och administration för skolledare, lärare, elever och vårdnadshavare. All
information samlas och skolan blir ”öppen dygnet runt”.
SKL M:10
Skolia/Cloudspot B:7
Skolverket M:12
SPSM M:3
Studentlitteratur C:7
Studentlitteratur leder utvecklingen av moderna läromedel med fullt
utvecklade digitala stöd.
För de flesta lärare är det numera självklart att jobba med integrerade
läromedel. Är du en av dem?
Kom och testa våra webbläromedel. Har du boken så har du webben!
Swedish film AB A:9
Texas Instruments B:9
Texas Instruments presenterar här en helhetslösning för matematik och
naturvetenskap.
Ni får chansen att se ett digitalt läromedel som är integrerad med teknologi, handenhet med färgskärm, datorprogramvara för lärare och elever,
labbstation, klassrumsnätverk och mycket mer.
Tieto Enator C:4

Forskarsoffan

Unikum - Unikt Lärande AB C:3

Kl 11.30 – 12.00. Monter M 5 ”

UR D:4

Problem? Möjligheter? Passa på
och diskutera med någon av de
forskare som deltar i Framtidens
lärande. Arrangör: DIU

Sätt din kommun på kartan!

Vklass A:4
Tänk dig en lärplattform för elever, lärare, föräldrar och skolledning där
eleverna av eget intresse loggar in två gånger om dagen! Så fungerar
Vklass. Framgången med Vklass ligger i att erbjuda eleverna ett innehållsrikt community lärplattform likt det de är vana vid från t.ex. Facebook, samtidigt som lärare och skolledning hittar alla funktioner för IUP,
utbildningsmaterial, rapporter, provresultat, klasslistor, massutskick via
SMS och mycket, mycket mer.

Kl 13.30 –14.00. Monter M5
Hur ser det ut när det gäller satsningar på egen dator i Sverige?
DIUs interaktiva karta ger svaret.
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Framtidens lärande - är här och nu!
arrangeras av

i samarbete med

