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Framtidens lärande är ett perfekt tillfälle för utvecklande möten för  
kommunens och skolans medarbetarteam, där varje person bör
kunna hitta sina inspirationskällor.

På Framtidens lärande tar skolan sats inför den digitala utvecklingen. Det är 
mötesplatsen för alla som är intresserade av skolans digitala utveckling. Här 
träffas beslutsfattare, skolledare, lärare, elever, kommunala förvaltningar, 
myndigheter, forskare och andra samhällsföreträdare samt leverantörer för 
att gemensamt driva skolans utveckling framåt.

Välkommen!
Peter Becker och Lena Nydahl
koordinatorer, Framtidens lärande

Framtidens lärande arrangeras av 
Stiftelsen DIU tillsammans med partners och ett stort antal utställare:

Partners:
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STUDIEBESÖK
Tisdag 5 maj kl 13.00 – ca 15.30/16.00

Studiebesök: 
Förskolan Nova, i Botkyrka 
Restid från Centralen i Stockholm ca 30 minuter

På förskolan Nova är barnens experimentlust utgångspunkten. 
Den digitala tekniken har en central roll och vi jobbar med två 
användningsområden, dels en upplevelsebaserad där barnet 
på ett naturvetenskapligt sätt utforskar och upplever olika 
fenomen genom användningen av projektorer och lärplattor. 
Det andra användningsområdet är barnens egna användande 
av lärplattan där de synliggör och uttrycker sina tankar. Barnen 
använder också lärplattan till att fotografera sitt görande och 
sedan visa för varandra.

Detta arbetssätt gör det möjligt för oss pedagoger att lyssna 
på alla barn och skapa oss en förståelse för var och ens per-
spektiv. 

Under studiebesöket visar förskolan Nova bland annat hur 
man integrerar den digitala tekniken i det vardagliga arbetet.

Tisdag eftermiddag öppnar ett antal skolor dörrarna och visar och berättar om sin 
verksamhet. Du anmäler dig till studiebesöken samtidigt som du gör dina val till det 
valbara programmet. 

Studiebesök Sofielundsskolan i Sollentuna
Restid från Centralen i Stockholm ca 30 minuter

På Sofielundsskolan i Sollentuna är vi mycket bra på att få varje 
elev att lyckas utifrån sina förutsättningar och ger inte upp 
när det går lite tungt, det är en av de saker vi berättar mer om 
under studiebesöket.

Vi visar också hur vi integrerar IT i lärandet. Vår uppfattning 
är att IT är en naturlig och integrerad del i framtidens skola. 
Modern teknik finns där lärandet sker det vill säga där eleven 
lär sig oavsett plats. Pedagogerna och eleverna har tillgång till 
tekniken i sina klassrum, vilket öppnar helt nya möjligheter. 
Alla elever och pedagoger har tillgång till var sin lärplatta eller 
dator. Vi arbetar också med STL och STL/Ma, dvs skriva sig till 
läsning med tillägget matematik, med våra yngsta elever, och 
de får du också träffa under dagen.

Skolledningen reflekterar också kring hur införandet av tek-
niken har förändrat det pedagogiska samtalet på skolan från 
mitt till vårt. Från min egen planering till vårt gemensamma 
kunskapande.
www.sollentuna.se/uweb/Sofielundsskolan
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Järfälla satsar på skoldatatek, verksamheten har varit i gång 
drygt 5 år. Träffa Anders Fridell, ansvarig för Skoldataket i Järfäl-

la som har en omfattande verksamhet med speciell inriktning 
på skriv- och läs och elever med koncentrationssvårigheter.

Skoldatateket är en del av kommunens centrala elevhälsa, som 
också innehåller specialpedagogiskt stöd, läs- skriv- och mate-
matikutvecklare, talpedagoger m.fl

Skoldatateket jobbar med samtliga elever i Järfälla, från försko-
leklass till vuxenundervisningen.
Skoldatateket arbetar med konsultation, stöd och utbildning 
till elever, pedagoger och föräldrar och har också utlåning av 
alternativa verktyg.

I Järfälla är Skoldatateket en naturlig del i kommunens  skolut-
vecklings- och inkluderingsarbete och Anders Fridell visar hur 
ett Skoldatatek kan arbeta och bidra  till ökad måluppfyllelse 
för kommunens elever.

Skoldatateket i Järfälla, Restid frånCentralen ca 30 minuter

Björkebyskolan, i Järfälla
Restid från Centralen i Stockholm ca 45 minuter

Ipad i klassrummet gör lektionerna enklare och roligare på 
Björkebyskolan. Björkebyskolan ligger i Skälby precis vid grän-
sen till Barkarby i Järfälla kommun. Skolan är en 6- 9 skola med 
drygt 500 elever. På skolan finns fyra profilinriktningar: Estet, 
Idrott och friluftsliv, Global kommunikation samt Naturveten-
skap och teknik.

Under åren med 1-1 har vi testat flera olika digitala verktyg och 
har nu till slut valt att använda Ipads som ett verktyg i undervis-
ningen i samtliga årskurser. Största fördelen med Ipads är att de 
är lätta att använda och därigenom används de regelbundet av 
såväl personal som av elever. Ipaden gör det enkelt att skapa, 
dokumentera, dela och är idag en naturlig del av elevernas var-
dag på Björkebyskolan. Ett led i detta är också att vi använder 
interaktiva läromedel i så många ämnen som möjligt.

Nästa steg, som vi nu under våren arbetar fram, är att börja 
använda ett bra manageringssystem för administration av alla 
enheter.

Välkomna till en rundvandring tillsammans med våra fantas-
tiska elever som guider. Ni kommer att få besöka lektioner så 
som de bedrivs i vardagen och delta i undervisningen med 
elever och pedagoger.  Besöket kommer att fokusera på hur 
Ipads används i olika ämnen, teoretiska som praktiska samt 

hur vi har organiserat uppstart och utbildning för eleverna. Vi 
avslutar med samtal med våra IKT- pedagoger och några av våra 
engagerade elever.

www.jarfalla.se/bjorkebyskolan

Ingrid Carlsson och Danne Nilsson, tillsammans med elever tar 
emot på Björkebyskolan i Järfälla.

Anders Fridell visar verksamheten vid Skoldatateket i Järfälla
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STUDIEBESÖK

Xenter Borkyrka är en specialenhet 
under förvaltningen Utbildning och 
arbetsmarknad i Botkyrka kommun 
som anordnar medieutbildningar på 
gymnasienivå i samarbete med Tumba 
gymnasium, yrkeshögskoleutbildningar 
och som samordnar kulturpedagogisk 
och mediepedagogisk verksamhet för lä-
rare och elever i grundskola och förskola 
i hela Botkyrka kommun.

Xenter Botkyrka har utvecklats i ett nära 
samarbete mediebranschen. Personalen 
har bred yrkeskompetens. I fastigheten 
finns avancerade produktionslokaler för 
film/tv, animation, ljud, foto, journalistik 
samt grafisk produktion och kommu-
nikation. Utöver det finns även föreläs-
ningssalar, konferenslokaler, restaurang 
och ett flertal företag – främst med it- 
och medieinriktning.

På Xenter Botkryka får människor med 
olika specialkompetenser möjlighet 
att mötas i undervisning, produktion 
eller projekt, vilket skapar de kreativa 
synergier som gör Xenter Botkyrka till en 
dynamisk mötesplats för de över fem-
hundra personer som dagligen arbetar 
eller studerar i lokalerna.

Välkommen till ett studiebesök på 
Xenter Botkyrka för att möta personal 
och elever och delta i en spännande 
workshop med tv, foto, ljud eller anima-
tion i någon av Xenters lokaler. Värdar 
för besöket är Lottie Carnö, mediechef 
och biträdande verksamhetschef, och 
Anna Eriksson, utbildningsledare för 
gymnasiet.
www.xenter.se/gymnasium

Xenter Botkyrka och Tumba gymnasium
 – gymnasieutbildning och mediepedagogisk resurs för hela kommunen
Restid från Centralen i Stockholm ca 30 minuter

Valbara workshops:
I studiebesöket ingår en timmes workshop, där du får pröva på olika delar av verksam-
heten på Xenter. 

Ljudinstitution: Under elevers och 
lärares handledning prövar ni att ljud-
lägga film i vår surroundljudstudio samt 
trampstudio 

Filminstitutionen: Under ledning av 
elever och lärare får du pröva på vår tek-
nik i vår stora TV-studio med kontrollrum. 

Ljudinstitutionen: Under elevers led-
ning får ni göra ett Radioprogram i vår 
nya digitala Radio-studio.

Fotoinstitutionen: Under elevers och 
lärares handledning jobbar ni med 
Grundläggande Digital bildhantering 
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Tisdag 5 maj kl 18.00_21.00: 

KVÄLLSEVENT MED DIGITAL REVOLUTION
Digital tänkande, kreativt skapande och nya arbetsformer är temat på kvällen den 5 maj när 
Framtidens lärande inbjuder till Tekniska museet.

Följ med på en revolutionerande resa, från 1970-talets persondator och enkla dataspel in i 
framtiden.  Utforska hur konst, musik, film och dataspel har inspirerats och utvecklats med 
hjälp av digital teknik. Avslutas med mingel och buffé

Medverkar gör bland andra Karin Nygårds, vinnare av Guldäpplet 2015 och Peter Parnes, 
professor i  Distribuerade datorsystem från Luleå.

Foto: Anna Gerdén, Tekniska museet
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Torsdag, 7 maj, kl 8.00

Digitalt skollyft – fartfylld satsning i 
folkhögskolan

Strategiskt tänkande för digital utveckling på olika nivåer tas 
upp i frukostseminariet. Fyra personer ger fyra perspektiv 
som kan öka takten av det digitala skollyftet för folkhög-
skolorna. Resultatet av det breda rådslagsarbetet som 
genomfördes i hela folkhögskoleverksamheten under 2014 
blev startskottet för nya tankar och samlande strategier. I 
samtalet diskuteras strategiska steg för ett framgångsrikt 
digitalt skollyft.

Medverkande:
"Resultatet, Rådslag 2014" - Björn Garefelt, Folkbildningsrådet
"fLexikon – satsning för digital utveckling" - Ulrika Knutsson, 
Folkbildningsrådet,
"Skolledningen spelar en viktig roll" - Matz Nilsson, Sveriges 
Skolledarförbund och Rörelsefolkhögskolornas Intresseorgani-
sation, RIO
"Ta LIKA-tempen på skolan" - Johanna Karlén, Sveriges kom-
muner och landsting, SKL
Moderator: Heli Nordberg Lindell, Folkhögskolornas Serviceor-
ganisation

Onsdag, 6 maj, kl 8.30

Digitalisering av det nationella 
provsystemet – möjligheter och 
utmaningar

En digitalisering av de nationella proven har på kort 
tid dykt upp som en av de mest angelägna frågorna 
när det gäller användningen av digital teknik i skolan. 
Skälen till detta är flera. Det kan till exempel handla 
om att vi upptäckt att Sverige ligger långt efter våra 
nordiska grannar, att tekniken gått framåt som möjlig-
gör mer avancerade provlösningar, samt inte minst 
på lärarnas allt högre rop på avlastning när det gäller 
olika typer av administrativa uppgifter, där rättning av 
analoga prov är en tung del.

Medverkande:
Beatrice Ciolek Laerum, Undervisningsråd vid Enheten 
för prov och bedömning, Skolverket

FRUKOST MED SUBSTANS
Passa på att starta konferensdagarna med frukost som innehåller näring för kropp och hjärna. Frukosttiden är kl 8.00 - 9.00  på 
båda dagarna, anmälan sker i samband med att du gör dina val till konferensens valbara program.



Program reviderat 26 april 2015 - Programmet gäller med reservation för ändringar, aktuellt  program på www.diu.se/framlar                   Framtidens lärande  • 2015 9

GUIDE TILL DET VALBARA 
PROGRAMMET
Under konferensen växlar vi mellan scenprogram och valbara program, seminarier och inspira-
tionsmöten.  Under konferensen finns 6 olika pass med valbara program. Under
varje pass kan du antingen välja ett seminarium (45 min), eller två inspirationsmöten(20 min).

Här i programmet hittar du för varje pass, först seminarier, sedan inspirationsmöten.

ONSDAG 6 MAJ
PASS 1, kl 13.30-14.30
PASS 2, kl 14.30-15.30
PASS 3, kl 15.30-16.30

TORSDAG 7 MAJ
PASS 4, kl 10.45–11.45
PASS 5, kl 12.30-13.30
PASS 6, kl 13.30-14.40

FÄRGKODER
Det valbara programmet på årets konferens är omfattande och spännande. Du möter elever, lärare, skolledare, förvalt-
ningsledningar, förtroendevalda och många andra från Framtidens lärandes partners och de fem finalistkommunerna till 
utmärkelsen Guldtrappan som delar med sig som deltar med sig av sina erfarenheter.  Varje programinslag är märkt med 
en färgmarkering som talar om vilken partner som står för programinslaget.

nnn Botkyrka, finalist Guldtrappan
nnn Falkenberg, finalist Guldtrappan
nnn FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation
nnn Järfälla, kommunpartner
nnn Linköping, kommunpartner
nnn Sandviken, finalist Guldtrappan
nnn Sollentuna, finalist Guldtrappan
nnn Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, 
           partner i Framtidens lärande

nnn Sundsvall, finalist Guldtrappan
nnn Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 
           partner i Framtidens lärande
nnn Vinnova, partner i Framtidens lärande
nnn Utställare som medverkar med seminarier och         
           inspirationsmöten
nnn Stiftelsen DIU, m fl
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Onsdag 6 maj

08.30 –  09.30  Frukostmöten

09.00   Utställningarna öppnar, registrering

10.00 – 11.00•  Inledning och välkommen
   Peter Becker, Lena Nydahl

    Vad händer på kommunal nivå? – Varför Guldtrappan 
   Per-Arne Andersson, Peter Becker

   Creating and Exchanging Knowledge for School Development
   Professional sharing and knowledge building as success factors in school 
   development and innovation
   Louise Stoll, Professor of Education, University of London 
   Reflektörer
   
11.00 – 11.30  Kaffe/förfriskning – med tid för utställningsbesök    
   
11.30 -12.30  Elevspaning   

   På väg uppför trappan – Vilket steg är mest betydelsefullt för mig?
   Lärare, skolledare, förvaltningsledning och förtroendevald från Guldtrappans fem   
   finalistkommuner

12.30 – 14.00  Lunch – med tid för utställningsbesök

13.30 – 16.30  Valbara inspirationsmöten, seminarier och utställarmöten, PASS 1,2 och 3  
 
14.30 – 16.00  Kaffe/förfriskning finns framdukat    
   
16.30 – 17.30  Elevspaning 

   Lärarens roll i klassrummet utmanas av ny teknik
   Martin Tallvid, Fil dr och förstelärare
   Reflektörer

17.30 – 18.00  Prisutdelning – Guldtrappan

18.00-21.00     Kvällsevent, med mingel och buffé på Münchenbryggeriet 
   för samtliga deltagare, medverkande och utställare. Utställningsbesök

 

PROGRAM 6-7 MAJ
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Torsdag 7 maj

08.00 –  9.00  Frukostmöten

09.00   Utställningarna öppnar och har öppet till kl 16.00. Kaffe serveras kl 09.00–11.00

09.30 – 10.30  Elevspaning
   
   Vi antog utmaningen – fyra finalister och en vinnare presenterar sina   
   framgångsfaktorer 
   Representanter från Guldtrappekommunerna 
   
   Mot nya digitala horisonter  
   Elever spanar om framtidens lärande 
   
10.45 – 11.45  Valbara inspirationsmöten, seminarier och utställarmöten, PASS 4   
 
   
11.30 – 13.00  Lunch – med tid för utställningsbesök 
   
12.30 – 14.30  Valbara inspirationsmöten, seminarier och utställarmöten, PASS 5 och 6  
   
14.30 – 15.30  Mot nya digitala horisonter 
   Guldäpplespanare: Karin Nygårds, Ulrika Jonsson och Helena Kvarnsell 

   Utbilda i ett modernt digitalt samhälle – hur kommer vi framåt i skolan?
   Peter Parnes, professor i Distribuerade datorsystem, Luleå tekniska universitet

15.30   Avslutning
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Onsdag – valbart pass 1:  

SEMINARIER – kl 13.30 -14.15

nnn
Vi kan, vi vill, vi vågar!
Från teknik till pedagogik med sikte på 
nästa generations lärande. Följ Sand-
vikens resa genom ett utvecklat och 
lösningsfokuserat samarbete med IT-
avdelningen till pedagogisk utveckling 
med stöd av och i forskningen.

Medverkande: Inger Norman, skolchef och 
Lars Walter, grundskolechef, Sandviken

nnnnnnnnn
Att kunna och att dela – om  
modeller för kompetensutveckling 
och hur man skapar en delakultur
Att dela med sig av sina erfarenheter, 
både framgångar och motgångar är en 
framgångsfaktor i förändringsarbete och 
kompetensutveckling.

Hur delakulturen blir en del av kom-
munens skolutveckling tar vi upp i detta 
samtal.

Medverkande: Anna Widing Niemelä, 
gymnasiechef, Botkyrka kommun, Sara Penje 
skolutvecklare och Erik Jaråker förstelärare, 
Sollentuna, Ylva Holm lektor och Helene 
Oskarsson IT-pedagog, Sundsvall

nnn 
Digitalisering för framtidens skola
”Digitalisering för framtidens skola”  
är Vinnovas skolsatsningen Syftet är 
bland annat  att bidra till att ta fram nya 
digitala verktyg som kan gynna skolans 
digitalisering. 

Men det handlar inte bara om att ta fram 
ny teknik, utan även om att använda be-
fintlig teknik till nya och bättre digitala 
arbetssätt så att dessa kommer till nytta 
för elever och lärare. 
Under detta seminarium berättar VIN-
NOVA, Sveriges innovationsmyndighet, 
mer om sin skolsatsning och presenterar 
dessutom exempel på två av de pågå-
ende projekten: ”Alla kan skriva” och 
”Geoskolan”.

Medverkande:  Andreas Aurelius, handläg-
gare för Vinnovas satsning på digitalisering 
i skolan, samt deltagare från projekten Alla 
kan skriva och Geoskolan.

nnn 
Medieproduktion i skarpt läge
Flera gymnasieskolor med en stark 
medieinriktning arbetar med metaforer 
såsom ”mediehus” - med starka prak-
tikinslag, som kan lotsa eleverna ut i 
yrkeslivet eller vidare till fortsatta studier. 
Samtidigt lyfter de fram de ungas delta-
gande i samhällsdebatten. 
Seminariet är ett samtal,med Xenter 
vid Tumba Gymnasium i Botkyrka, 

gymnasieskolan YBC i Nacka och Medi-
agymnasiet i Nacka Strand. Det kretsar 
kring arbete i dialog med autentiska 
uppdrag  och med professionella medier 
på orten, liksom kring frågor om betyg 
och bedömning. Det anknyter till MIK-
begreppet och FN:s barnkonvention.

Medverkande: Xenter vid Tumba Gymnasium 
i Botkyrka, gymnasieskolan YBC i Nacka och 
Mediagymnasiet i Nacka Strand

s
nnn
Från en-till-en till bättre lärande 
och kollegialt samarbete 
Björkebyskolan är en 6-9-skola i Järfälla 
som arbetar både strategiskt och hand-
fast med digitala lärmiljöer och kollegialt 
lärande. Hur ser skolans mål och planer 
ut? 

Vilka utmaningar, framgångar och mot-
gångar upplever lärare och elever? Vilka 
lärdomar drar man? Vilken roll spelar 
digitala lärverktyg? Och kan digitala 
lärverktyg som samspelar med andra 
lärresurser och lärarproducerat material 
förbättra elevernas lärande? Och leda till 
spännande möten mellan delningskultur 
och professionellt framställda lärverk-
tyg?

Medverkande: Ingrid Carlsson, lärare i SO och 
SVA i årskurs 6-9 på Björkebyskolan i Järfalla 
samt Lars Åkerblom, utvecklingsansvarig 
digitala lärverktyg, Gleerups. 

nnn Botkyrka, finalist Guldtrappan
nnn Sandviken, finalist Guldtrappan
nnn Sollentuna, finalist Guldtrappan
nnn Sundsvall, finalist Guldtrappan

nnn Vinnova, partner i Framtidens lärande
nnn Utställare som medverkar med seminarier och         
           inspirationsmöten
nnn Stiftelsen DIU, m fl
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Anders Aurelius, Vinnova, medverkar i 
”Digitalisering för framtidens skola”

Sara Penje Sollentuna, medverkar i ”Att 
kunna och att dela”

Inger Norman, Sandviken, medverkar i 
”Vi kan, vi vill, vi vågar”.
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Onsdag – valbart pass 1:1  

INSPIRATION – kl 13.30 -13.50
Varje inspirationsmöte är ca 20-25 minuter.

nnn
Digitalisering i det flerspråkiga 
klassrummet
På språkintroduktionen på S:t Botvids 
gymnasium går 245 nyanlända elever 
som talar 35 olika språk. Eleverna kom-
mer med olika skolbakgrund, förkunska-
per och varierande teknisk vana. Målet är 
behörighet till ett nationellt program. En 
naturlig del och en förutsättning för ett 
effektivt lärande är vårt arbete med IKT. 
Alla elever har en egen surfplatta eller 
dator. IKT används både som verktyg och 
med syftet att göra eleverna rustade för 
ett allt mer IT-centrerat samhälle. Hur ar-
betar vi med verktygen och hur ser vi till 
att alla inkluderas? Hur arbetar vi språk-
utvecklande och vilka vinster har vi sett? 
är frågor som kommer att behandlas.

Medverkande: Isabella Lindström, S:t 
Botvids gymnasium. Lärare i svenska som 
andraspråk på språkintroduktionen och 
förstelärare med IKT som inriktning.

nnn 
Mötesplatser för en digital  
utveckling
Hur vi organisera för att skapa mötes-
platser på alla nivåer för digital skolut-
veckling och för att utveckla de digitala 

processerna? Elisabeth Nord om erfaren-
heterna från i Barn- och utbildningsför-
valtningen i Falkenberg.

Medverkande: Lisa Nord, verksamhetschef 
och IT-ansvarig på Barn- och utbildningsför-
valtningen i Falkenberg

nnn
Utmaningen! Folkbildningsnätet, 
en resursbank 

Medverkande: Lars-Göran Karlsson och 
Ronny Schueler, ansvariga för Folkbildnings-
nätet för folkhögskolorna. FSO, Folkhögsko-
lornas serviceorganisation

nnn
Storyline med digitala verktyg som 
metod i klassrummet. 
Här visar Dan hur elevinflytande och mo-
tivation ökar rejält genom att arbeta med 
metoden Storyline och digitala verktyg 
i klassrummet i ett arbete där eleverna 
får vara aktiva och själva lösa problem 
kopplat till kunskapskraven. 

Medverkande: Dan Davidsson, Fjällenskolan, 
6-9, Järfälla

nnn
Lust, lärande och erfarenheter från 
1-1 med yngre elever
Grej of the day, Kodning och ASL är bara 
några delar av vår vardag - ta del av elev-
ernas egna tankar och erfarenheter.

Medverkande: Elever från Vallhovsskolan i 
Sandviken

nnn
Ersättning, förbättring och omdefi-
niering –  utifrån hållbar utveckling 
Hur kan vägen till ett omdefinierat lä-
rande se ut i praktiken? Vilka nödvändiga 
steg krävs? Jo, en omdefinierad tolkning 
av Puenteduras SAMR-modell.

Vi beskriver ett praktiskt exempel på hur 
man kan gå tillväga, utgår från ett arbets-
område på temat hållbar utveckling och 
lyfter fram de olika stegen i Puenteduras 
modell. I vårt arbete använder vi oss av 
twitter, elevblogg, lärarblogg, delade 
dokument, film, intervju, lärarledda 
presentationer, anteckningar och doku-
mentärfilm.

Medverkande: Helena Drakwall och Göran 
Hoffner, lärare, Sollentuna

nnn Botkyrka, finalist Guldtrappan
nnn Falkenberg, finalist Guldtrappan
nnn FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation
nnn Järfälla, kommunpartner
nnn Linköping, kommunpartner
nnn Sandviken, finalist Guldtrappan

nnn Sollentuna, finalist Guldtrappan
nnn Sundsvall, finalist Guldtrappan
nnn Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 
           partner i Framtidens lärande
nnn Utställare som medverkar med seminarier och         
           inspirationsmöten
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nnn
Blandade behov kräver blandade 
lösningar
Skoldatateket möter elever som behöver 
verktyg, anpassade efter just hens behov. 
Eftersom behoven skiljer sig mycket åt, 
krävs det en IT-miljö där elevens behov 
styr valet, inte IT-organisationens behov 
av standardisering. För att ge denna 
möjlighet har vi i Sundsvall stor frihet att 
välja plattform utifrån varje elevs behov.

Under seminariet visar jag några exem-
pel på hur de olika plattformarna gör 
olika saker olika bra.’

Medverkande: Hans Burefjord, Skoldatateket, 
Sundsvall

nnn
21st Century Skills
Det saknas idag till stor del kunskap om 
hur väl vi skolan lyckas rusta våra elever 
med de förmågor och kompetenser, 
ofta kallade 21st Century Skills, som de 
behöver för dagens och morgondagens 
samhälle och arbetsmarknad.  I projektet 
Collaborative Assessment Alliance försö-
ker vi i formativt syfte testa och bedöma 
kollaborativ problemlösning i en digital 
kontext, för att med utgångspunkt i 
resultatet vidareutveckla förmågorna. 
Projektet genomförs i samarbete med 
Stockholms Universitet. 

Medverkande: Anna Carlsson, projektledare, 
Avdelningen för digitalisering, SKL

UTSTÄLLARMÖTEN

nnn
Lärande när du vill – i datorn, plat-
tan och mobilen
Fronters vision är att lärandet ska kunna 
ske var man än befinner sig, oavsett 
vilket redskap man för tillfället har i han-
den; datorn, lärplattan eller telefonen.
I samband med Framtidens lärande 
lanserar vi på Fronter en ny app. Appen 
är ett viktigt steg på vägen mot vår 

vision, men bara en av flera pusselbitar i 
Fronters mobila strategi.

Medverkande: Mats Ahlin, Fronter

nnn
Samarbeta på gemensam yta var 
som helst, när som helst –
SMART amp fångar elevernas kreativitet 
och lyfter potentialen i klassrummets 
olika digitala verktyg

Kom och se hur du och dina elever 
tar det digitala lärandet till nästa nivå. 
SMART amp är en molnbaserad mjukvara 
som fungerar på alla olika plattor och 
datorer oavsett märke. Med en inter-
netuppkopplad enhet kan du arbeta 
på en gemensamma yta när som helst 
var du än befinner dig. Lös problem och 
följ andras arbete i realtid. Infoga bilder, 
filmer, ljud, länkar med mer.

Medverkande: Tomas Jansson, grundskollä-
rare och utbildningsansvarig Netsmart

Ett utställarmöte arrangerat av Netsmart

    

Isabella Lundström, Botkyrka

Elever från Sandviken presenterar vad 
de jobbar med i Sandvikens inspirations-
möten under onsdagen. 
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Onsdag – valbart pass 1:2  

INSPIRATION – kl 14.00 -14.20
Varje inspirationsmöte är ca 20-25 minuter.

nnn
Musikalisk kreativitet i ett digitalt 
landskap!
Världen förändras, och ett digitalt 
landskap växer fram. Det är en ny värld, 
där kreativitet är ett nyckelord i många 
led. Den banar vägen för fantastiska 
uppfinningar och inspirerande historier. 
I denna verklighet har konstnären fått 
nya möjligheter att sprida sitt arbete 
med världen. Musikalisk kreativitet i ett 
digitalt landskap är ett samtal om nya 
förutsättningar i musikundervisningen.

Medverkande:  Michael Andersson, Falkbergs-
skolan, förstelärare IKT, Apple Destinguished 
Educator, Botkyrka

nnn
Kreativ digitalisering i förskolan
En digital resa där pedagoger och barn 
lär och utmanas tillsammans. På Hertings 
Gårds förskola i Falkenberg använder 
man sig av digitala verktyg på ett natur-
ligt sätt i vardagens arbete  

Medverkande: Katrin Alexandersson, förskol-
lärare på Hertings Gårds förskola i Falkenberg

nnn
Utmaningen! Webbstjärnan, ett vin-
nande koncept 

Medverkande: Kristina Alexandersson, 
chef för Internet i skolan, .SE Stiftelsen för 
Internetinfrastruktur. FSO, Folkhögskolornas 
serviceorganisation

nnn
Barnen gör egna filmer på förskolan
Här visar Lisa hur hon och barnen använ-
der några olika program för att göra egna 
filmer som ett sätt att lära på förskolan. 
Barnen lär sig hantera digitala verktyg 
som ett hjälpmedel till sitt eget lärande 
och görande. De har blivit inspirerade 
och gjort flera filmer, även hemma med 
föräldrarna.

Medverkande: Lisa Grundby, Fjällenskolan, 
Förskola, Järfälla

nnn
Nätsmarta – vilka blir det och hur 
går det till?
På Murgårdsskolan i Sandviken är ett 
mål att skapa nätsmarta elever som kan 
hantera internet. Undervisningen utgår 
från barns och ungdomars verklighet och 
syftar till att främja ett kritiskt tänkande 
i vardagen. Hur går det till? Eleverna 
berättar.

Medverkande: Elever från Murgårdsskolan i 
Sandviken

nnn
STL i praktiken
Jag ska berätta om Skriva sig till lärande 
(STL), den modell för integrering av 
digital teknik i läs- och skrivundervis-
ningen som Sollentuna Kommuns lärare 
använder sig av. Metoden bygger på STL-
cirkeln och några av nyckelfaktorerna 
är skriftlig formativ återkoppling mellan 
elever samt digital publicering. STL har 
utvecklats i Sollentuna och nu använts 
av lärare under 5 år. Jag kommer att utgå 
från STL-cirkeln och berätta om hur jag 
använder mig av denna samt ge kon-
kreta exempel på hur min undervisning 
kan se ut. Du kommer att få ta del av hela 
processen från planering till bedömning. 

Medverkande: Wera Gentele, förstelärare, 
Sollentuna

nnn
Digitala läromedel som stöd i sär-
skild undervisningsgrupp grund-
skolan 
Geijerskolan i Sundsvall provar under 
läsåret att använda digitala läromedel 
i nästan all undervisning. Eleverna har 
stort behov av rutiner, intrycksreduktion 
och stödstrukturer. Anders berättar om 
skolan, undervisningen och hur de digi-
tala läromedlen kan underlätta elevernas 
lärande.

nnn Botkyrka, finalist Guldtrappan
nnn Falkenberg, finalist Guldtrappan
nnn FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation
nnn Järfälla, kommunpartner
nnn Sandviken, finalist Guldtrappan

nnn Sollentuna, finalist Guldtrappan
nnn Sundsvall, finalist Guldtrappan
nnn Vinnova, partner i Framtidens lärande
nnn Utställare som medverkar med seminarier och         
           inspirationsmöten
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Medverkande: Anders Ullberg, Geijerskolan, 
Sundsvall

nnn
Skaepiedidh – framtidens skapande 
i skolan
Skaepiedidh är ett Vinnovaprojekt inom 
digitalisering i skolan med målet att sti-
mulera till mer skapande i skolan genom 
kollegialt lärande. Målet med Skaepie-
didh är att skapa en webbplats för att 
dela med sig av “recept”, dvs. skolprojekt 
för lärande och skapande, en plats där 
man inspirerar varandra, återanvänder 
andras skapelser och utvecklar dem 
vidare. Projektet handlar också om hur 
lärare kan involveras i processen samt 
hur arbetssätt ska utvecklas för att bäst 
ta till vara på fördelarna med skapande 
i skolan. 

Medverkande: Agneta Hedenström, rektor, 
Luleå, Ett Vinnovaprojekt

UTSTÄLLARMÖTEN

nnn
Lärarens bästa stöd, från planering 
till analys
Fronter strävar efter att vara lärarens 
bästa stöd i lärprocessen, från planering 
och undervisning till bedömning och 
analys. Genom nära samarbete med våra 
användare under hela utvecklingspro-
cessen skapar vi tillsammans ett flöde 
som stödjer lärarna i den pedagogiska 
vardagen.

Medverkande: Johan Busck, Fronter

nnn
Bedömning för lärande – engagera 
eleverna i planeringsprocessen 
med hjälp av SMART Notebook
Bedömning för lärande är ett arbetssätt 
som är aktuellt bl.a. genom Dylan Wili-
ams fem nyckelstrategier och James Not-
tinghams ”Utmanande lärande”. Emelie 
Allen-Ross, grundskollärare och förstelä-

rare på Kvisthamraskolan i Norrtälje, ger 
konkreta exempel på hur hon med hjälp 
av mjukvaran SMART Notebook enga-
gerar eleverna i planeringsprocessen av 
ämnesområden från början till slut. Var 
befinner du dig? Vart ska du? Hur ska du 
ta dig dit?

Medverkande: Emelie Allen-Ross, grundskol-
lärare och förstelärare på Kvisthamraskolan 
i Norrtälje

Ett utställarmöte arrangerat av Netsmart

Michael Andersson, Botkyrka

Katrin Alexandersson, förskollärare i 
Falkenberg
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Onsdag – valbart pass 2:

SEMINARIER – kl 14.30 -15.15

nnn
Sundsvall – Sveriges bästa skola 
2021
Bakgrund, strategier och handlingsplaner 
för att nå målet! Hur får du alla verksam-
heter i kommunen att prioritera skolan 
högst!?

Vilka satsningar krävs inom IT-området? 
Hur får alla elever och pedagoger likvär-
diga möjligheter?

Medverkande: Tommy Nilsson, skoldirektör, 
Lennart Henriksson ,IT-samordnare, Hans 
Burefjord, Skoldatateket, Sundsvalls kommun

l

nnnnnn
Skolutveckling och forskning I –
om forskningssamarbeten, lärar-
forskning och professionsbaserad 
kunskapsbildning
– Falkenberg och Sollentuna
Hur kan forskning och praktik samspela? 
Hur kan forskningen bli en del i kom-
munens skolutveckling? Det samtalar 
representanter från Falkenberg och Sol-
lentund, två av finalisterna till Guldtrap-
pan om i detta seminarium

Medverkande: Arja Holmstedt Svensson, 
förvaltningschef Barn och Utbildning samt 
Martin Tallvid, forskare, Falkenbergs kom-
mun, Annika Agélii Genlott, skolutvecklare 
och forskare samt Wera Gentele, förstelärare, 
Sollentuna kommun

nnn 
En ny generation digitala nationella 
prov – att äta kakan och ha den 
kvar
Digitala system för pedagogisk bedöm-
ning öppnar nya möjligheter som inte 
finns med papper och penna. I Sverige 
finns redan all nödvändig pedagogisk 
och teknisk kompetens för att åstad-
komma ett system för digitala nationella 
prov som är fullt i klass med de bästa i 
andra länder. 

Ett digitalt system kan erbjuda omedel-
bar och konkret feedback till elever och 
lärare, att använda i det pedagogiska 
arbetet. På så vis kan eleverna involveras 
som tydliga aktörer i den målstyrning 
och måluppfyllelse som är en av skolans 
hörnpelare.

Medverkande: Magnus Haake, Tekn Dr, 
forskare i Kognitionsvetenskap vid Filosofiska 
institutionen, Lund
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nnn 
Google som pedagogiskt verktyg i 
skolan 
– Simrishamns kommuns väg till 
det första PUL-säkrade avtalet med 
Google”
Vi kommer att berätta och visa hur vi i 
Simrishamn arbetar med Google Apps 
For Education, Chromebooks och struk-
turerade digitala läromedel. Vi kommer 
också att berätta om vår resa fram till det 
första avtalet mellan en skolkommun och 
Google som godkänts av Datainspektio-
nen och visa hur andra kan gå tillväga för 
att PUL-säkra sin Google-satsning.

Medverkande: Bo Kristoffersson, chef Barn- 
och utbildningsförvaltningen samt Lotta 
Persson, utvecklare, Simrishamns kommun

l

nnn Falkenberg, finalist Guldtrappan
nnn Sollentuna, finalist Guldtrappan
nnn Sundsvall, finalist Guldtrappan
nnn Stiftelsen DIU, m fl
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Arja Holmstedt Svensson, Falkenberg

Tommy Nilsson, Sundsvall
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Onsdag – valbart pass 2:1  

INSPIRATION – kl 14.30 -14.50
Varje inspirationsmöte är ca 20-25 minuter.

nnn
Släng dig i väggen och vakna upp i 
nya världar - om lärprocesser med 
hjälp av greenscreenteknik
Här får du höra om exempel och tips 
på kreativa lärprocesser med digitalt 
skapande genom greenscreenteknik. 
Varje år strömmar ca 900 elever genom 
Botkyrka kommuns mediepedagogiska 
resurs på Xenter. Utifrån föreslagna kon-
cept planeras projekt med lärare utifrån 
ämne/ämnen, aktuellt centralt innehåll 
och mål. Med beprövad enkel digital 
teknik genomförs projektet så att lärare 
och elever sedan har möjlighet att dra 
nytta av genomförandet för självständigt 
digitalt skapande.

Medverkande: Ann Fagerell, mediepedagog, 
Xenter, Botkyrka kommun

nnn
The Times They Are a-Changin’ 
Digitala verktyg i utvecklande lärmiljöer. 
Under läsåret har elever i årskurs 4 och 5 
på Hertingsskolan och Ljungbyskolan i 
Falkenberg arbetat i utvecklande lärmil-
jöer. Man har under året även genomfört 
ett projekt om formativt lärande kopplat 
till den digitala ytan. Samtliga elever har 
haft tillgång till en egen Ipad, 1-1.

Medverkande: Wivi-Ann Ericsson, lärare, 
Hertingskolan i Falkenberg

nnn
Utmaningen! fLexikon – en guide 
för flexibelt lärande

Medverkande: Ulrika Knutsson och Ola 
Hallqvist, redaktörer för det nya materialet. 
Lansering. FSO, Folkhögskolornas serviceor-
ganisation

nnn
Läs och skrivutveckling med Ipad 
som verktyg 
På Kolarängskolan arbetar de tre åk 1 
klasserna med läs-och skrivutveckling 
inspirerade av ”Att skriva sig till läsning”. 

Medverkande: Erika Lejdal, Jessica Wester-
gren, Hedvig Norlén, Kolarängskolan, Åk 1, 
Järfälla

nnn
Fokusbibliotek
Hur man kan bygga upp en skolbib-
lioteksverksamhet som ger en ökad 
måluppfyllelse för eleverna. Hur vi har 
förändrat elevernas attityd till läsning av 
böcker, från töntigt till coolt att läsa.
Rektors roll för utvecklingen av skolbib-
liotek. Hur vi skapat ett samarbetsklimat 
med bibliotekarie och lärare för ett 
skolbibliotek som är integrerat i under-
visningen.

Medverkande: Cecilia Persson, rektor och 
Liselott Drejstam, fokusbibliotekarie, Hjulsbro-
skolan i Linköping

nnn
Internationellt arbete och kulturell 
medvetenhet för yngre elever
Hur kan vi ta hjälp av modern teknik för 
att vidga våra horisonter, kommunicera 
med hela världen och bygga långsiktiga 
relationer? Ta del av elevernas egna ord!

Medverkande: Elever från  Sätraskolan i 
Sandviken

nnn
Delandekultur och kollegialt lä-
rande i Sollentuna
Gemenskapen bland pedagogerna i 
kommunen har stärkts efter införandet 
av 1:1. Successivt har det skett en ökad 
kommunikation i sociala nätverk och 
information studsar effektivt mellan 
pedagoger i hela kommunen i den 
gemensamma plattformen GAFE. En rad 
initiativ för att mötas analogt har skett 
både från gräsrotsnivå och centralt på 
förvaltningen. Sammantaget har detta 
givit oss en Sollentunaanda som präglas 
av generositet, framåtanda och en presti-
gelös utveckling tillsammans. 

Medverkande: Erik Jaråker, förstelärare, Sol-
lentuna

nnn Botkyrka, finalist Guldtrappan
nnn Falkenberg, finalist Guldtrappan
nnn FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation
nnn Järfälla, kommunpartner
nnn Linköping, kommunpartner

nnn Sandviken, finalist Guldtrappan
nnn Sollentuna, finalist Guldtrappan
nnn Sundsvall, finalist Guldtrappan
nnn Vinnova, partner i Framtidens lärande
nnn Utställare som medverkar med seminarier och         
           inspirationsmöten
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nnn
Kan verkligen skolan och IT bli 
partners?
Att IT i skolan är viktigt vet ju alla men 
går det verkligen att samverka med IT så 
att båda organisationerna blir fram-
gångsrika?

Sundsvalls kommuns IT-chef berättar 
om hur detta är möjligt, vad som är 
framgångsfaktorerna för en samverkan i 
toppklass.

Medverkande: Joel Tostar IT-chef Sundsvall

nnn
Geoskolan           
Syftet med Geoskolan är att skapa en 
digital lärarresurs som ger åtkomst 
till geografik information baserad på 
interaktiva kartmiljöer med färdiga 
lektionsförslag utvecklade i samverkan 
med lärare. Projektet riktar sig initialt till 
gymnasiet och högstadiet.

Medverkande: Johanna Fröjdenlund, 
verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet. Ett 
Vinnovaprojekt

UTSTÄLLARMÖTEN

nnn
Från flera molntjänster till ett peda-
gogiskt flöde
Molntjänster är redan nu en del av de 
tjänster som används i skolan. Det kan 
handla om tjänster som Office 365, 
Google, Vimeo, Youtube, Slideshare, 
Prezi, spel, kartor, kalendrar, nyhetsflö-
den etc. Utmaningen här är att det kan 
bli väldigt splittrat och oöverskådligt 
för både elever och lärare. Vi på Fronter 
jobbar för att du som lärare skall kunna 
knyta ihop de olika molntjänsterna till 
ett pedagogiskt flöde, ett Fronterflöde. 
Vilka tjänster vill du knyta upp till din 
skola? Fronter är medlemmar i Skolfede-
ration, vilket gör det enkelt att integrera 
med övriga tjänsteleverantörer inom 
federationslösningen.

Medverkande: Kenneth Vuorinen, Fronter

Erika Lejdal, Jessica Westergren, Hedvig Norlén, Kolarängskolan, Järfälla

Joel Tostar, SundsvallErik Jaråker, Sollentuna
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Onsdag – valbart pass 2:2  

INSPIRATION – kl 15.00 -15.20
Varje inspirationsmöte är ca 20-25 minuter.

nnn
En digitaliserad modersmåls- 
undervisning
Dagens elever är nyfikna, engagerade 
och vill lära sig mer. För dem är dato-
rer ett självklart arbetsverktyg. I mitt 
arbete på Grindtorpsskolan får eleverna 
i uppgift att använda olika typer av IKT-
verktyg. I Lärcentret och i min moders-
målsundervisning gör eleverna filmer, 
tidslinjer, digitala böcker m.m. Eleverna 
går från att vara konsumenter till produ-
center. Jag har lämnat invanda mönster 
genom att bland annat lägga upp hela 
min modersmålsundervisning på nätet. 

Medverkande: Tülay Gürgün, Grindtorpssko-
lan i Botkyrka. Mediepedagog och moders-
målslärare, lärcenteransvarig och moders-
målslärare i turkiska. 

nnn
Idrottsläraren: video som formativ 
bedömning
Kan Idrott & Hälsa med hjälp av filmade 
elevexempel bli ett ämne där tydligheten 
är väldigt stor om vad som förväntas av 
mig för att nå en viss nivå praktiskt. Kan 
vi dessutom nå ”större mål” såsom en 
utvecklad samarbetsförmåga och samti-
digt som idrottslärare känna att vi får ett 
framtida samhällsnyttigt resultat av det 
vi lägger tyngdpunkten på. Vi har testat 

en väg och nått en bit......

Medverkande: Patrik Bergström, lärare Skogs-
torpsskolan i Falkenberg

nnn
Utmaningen! Webbstjärnan, ett vin-
nande koncept 

Medverkande: Kristina Alexandersson, 
chef för Internet i skolan, .SE Stiftelsen för 
Internetinfrastruktur. FSO, Folkhögskolornas 
serviceorganisation,.

nnn
Implementering av 1-1 – hur man 
får med alla på tåget
Möt Lena, digital utvecklingsledare på 
Viksjöskolan och en av eleverna som 
arbetar med support. Skolan har valt att 
arbeta med Ipad och berättar om erfa-
renheterna från sitt arbete.

Medverkande: Lena Gode, Viksjöskolan, Åk 
6-9,  Järfälla

nnn
IKT – Digitalisering – Datalogiskt 
tänkande för alla!
Linköpings kommun har gått från ett 
iPadregn över alla skolor och genomför 

ämnesutveckling med digitala verktyg i 
kollegiala lärprocesser. Nu satsar vi också 
på en modell för datalogiskt tänkande i 
alla ämnen.

Välkommen att ta del av Linköpings 
kommuns arbete med att digitalisera 
skolan!

Medverkande: Martina Lundström och Jes-
sica Vesterlund, utvecklingsledare Linköpings 
kommun

nnn
Att skriva sig till läsning - vad säger 
eleverna?
Hur går det till och vad säger eleverna?

Medverkande: Elev från Sandviken

nnn
Skolledarperspektiv i digitalt för-
ändringsarbete 
Allt handlar om elevernas lärande dvs. 
om den pedagogik vi bedriver! I Sollen-
tuna har vi gått från ett initialt teknikfo-
kus till ett lärandefokus. Vi kan se att de 
digitala verktygen möjliggör en annan 
typ av undervisning och en annan roll för 
såväl elever som lärare. Vi kan dessutom 
se avsevärda resultatförbättringar tack 

nnn Botkyrka, finalist Guldtrappan
nnn Falkenberg, finalist Guldtrappan
nnn FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation
nnn Järfälla, kommunpartner
nnn Linköping, kommunpartner
nnn Sandviken, finalist Guldtrappan

nnn Sollentuna, finalist Guldtrappan
nnn Sundsvall, finalist Guldtrappan
           partner i Framtidens lärande
nnn Vinnova, partner i Framtidens lärande
nnn Utställare som medverkar med seminarier och         
           inspirationsmöten
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vare de nya verktygen och arbetsformer-
na. Föreläsningen kommer att handla om 
hur vi nått hit, vad vi gör idag men även 
visa några av de misstag som begåtts 
under resans gång.

Medverkande: Tapio Liimatainen, rektor, 
Sollentuna

nnn
IT ur ett ledarperspektiv
Så har jag tänkt och arbetat för att få 
med mig personalen i arbetet med att 
utveckla IT som ett pedagogiskt verktyg. 
Både ur rektors perspektiv och ur skol-
områdeschefs perspektiv.
Vilka är möjligheterna och vilka dilem-
man har jag stött på?

Medverkande: Per Frost, rektor Kyrkmons 
skola och skolområdeschef, Sundsvall

nnn
Alla kan skriva
”Alla kan skriva” syftar till att förbättra 
digitala skrivverktyg, skrivpedagogik och 
skrivkunskaper i skolan. Projektet inrym-
mer en lång rad nya pedagogiska grepp 
och tar ett större helhetsgrepp på digitalt 
skrivande än vad världen sett förut.

Medverkande: Martin Tiberg, Fabrice Marchal, 
Erik Björk, Helena Moreau och Steve Wret-
man. Ett Vinnovaprojekt

UTSTÄLLARMÖTEN

nnn
Lärande när du vill – i datorn, plat-
tan och mobilen
Fronters vision är att lärandet ska kunna 
ske var man än befinner sig, oavsett 
vilket redskap man för tillfället har i han-
den; datorn, lärplattan eller telefonen.
I samband med Framtidens lärande 
lanserar vi på Fronter en ny app. Appen 
är ett viktigt steg på vägen mot vår 
vision, men bara en av flera pusselbitar i 

Tapio Liimatainen,Sollentuna

Fronters mobila strategi.

Medverkande: Mats Ahlin, Fronter
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nnn 
Falkenbergs skolors digitala utveck-
ling från A-B……..
Arja kom till Falkenberg 2007 som 
förvaltningschef och fick direkt sätta sig 
in i frågan ”En-En”. Hon har under åren 
varit den som tillsammans med politiker 
chefer  och pedagoger drivit Falkenbergs 
utveckling mot Ett digitalt verktyg till 
varje elev i år 6- gymnasiet. 

Hon berättar  om hur hon arbetat under 
åren 2007-2015. Framgångar men även 
dilemman som varit.

Medverkande: Arja Holmstedt Svensson, 
förvaltningschef Barn och Utbildning i Fal-
kenberg kommun.

nnnnnnnnn
Erövra språket – om satsningar på 
skriv- och läsutveckling och bety-
delse av forskningssamarbete och 
kollegiala nätverk
God pedagogisk teknikanvändning när 
eleverna skriver sig till läsning ger effekt 
för elevernas lärande. Det visar forskning 
från både Sollentuna och Sandviken. 

I detta seminarium samtalar trekommu-
ner med lång erfarenhet kring struktu-
rerat arbete kring skriva sig till läsning. 
ASL i Sandviken, STL i Sollentuna, VIsol i 

Sundsvall. De tre kommunerna fokuserar 
på olika delar, men målet är gemensamt.

Medverkande: Mona Wiklander, specialpeda-
gog och projektledare, Sandvikens kommun, 
Annika Agélii Genlott, skolutvecklare och 
forskare, Sollentuna kommun, Heléne Oscars-
son, it-pedagog,Sundsvalls kommun.

nnn
Skolutveckling som 
verksamhetsutveckling i vardagen
Skolan skall bygga på vetenskaplig 
kunskap och beprövad erfarenhet. Detta 
seminarium presenterar och diskuterar 
en modell för skolutveckling som syftar 
till att stärka sådant arbete. Modellen är 
utvecklad i samarbete mellan forskning 
och skola och utgår från att skolutveck-
ling är en integrerad del i skolans vardag-
liga verksamhet på alla nivåer, från elev-
ernas och lärarnas arbete i ”klassrummet” 
till skolans politiska ledning. Tesen är att 
skolutveckling med ett framtidsperspek-
tiv måste bygga på dialog såväl mellan 
som inom skolans olika nivåer. Presen-
tationen adresserar både nyckelfaktorer 
och dilemman i detta arbete.   

Medverkande: Berner Lindström, seniorpro-
fessor, Göteborgs universitet
 

nnn
Fullfölj digitaliseringen av din skola 
I takt med ökande investeringar i teknik 
väcks fler frågor om innehåll och pe-
dagogik för att elevens nya dator eller 
surfplatta verkligen ska göra någon 
skillnad.  Nya undersökningar från 
Skolverket har dock visat att datorerna 
som Sveriges skolor köpt in används litet 
i undervisningen. Parallellt med det visar 
undersökningar att lärare efterlyser pro-
fessionellt utvecklade digitala läromedel, 
både som lärarverktyg och för att höja 
elevernas motivation och kunskapsre-
sultat. 

Fullfölj digitaliseringen av din skola 
genom att ta ett samlat grepp även kring 
det pedagogiska innehållet. Skapa nya 
möjligheter med hjälp av en ny typ av 
digitala läromedel, interaktiva böcker. 
De ger bättre förutsättningar för lärande, 
bättre förutsättningar för lärarna att 
spara tid och dessutom bättre förutsätt-
ningar för kollegialt lärande. 

Föreläsare: Martin Ljungström, Key Account 
Gleerups

 
 

Onsdag – valbart pass 3:

SEMINARIER – kl 15.30 -16.15
nnn Falkenberg, finalist Guldtrappan
nnn Sandviken, finalist Guldtrappan
nnn Sollentuna, finalist Guldtrappan

nnn Sundsvall, finalist Guldtrappan
nnn Utställare som medverkar med seminarier och         
           inspirationsmöten
nnn Stiftelsen DIU, m fl
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Annika Agélii Genlott, Sollentuna kommun,Heléne Oscarsson, Sundsvall
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Onsdag – valbart pass 3:1  

INSPIRATION – kl 15.30 -15.50
Varje inspirationsmöte är ca 20-25 minuter.

nnn

Ipaden som naturlig del i  
undervisningen
I mitt klassrum har alla elever en Ipad, 
frågan har varit hur man bäst utnyttjar 
denna resurs så att den blir mer än ett 
tillbehör. Jag har testat ett nytt undervis-
ningsverktyg från EF om har gjort lärplat-
tan till en naturlig knutpunkt för allt vi 
gör i klassrummet. Det har blivit naturligt 
att blanda alla resurser som redan finns 
digitalt med EFs material för engelsk-
undervisning samt sådant som jag själv 
skapat för just mina grupper. Lektionerna 
har blivit mer dynamiska och varierade. 
Verktyget har också gett mig nya möj-
ligheter att enkelt och snabbt planera 
lektioner, både vad gäller variation i 
innehåll och anpassning för olika elevers 
behov och att använda andra lärares 
lektioner, som jag smidigt kan anpassa 
efter mina behov.

När lärplattan har en naturlig plats på 
lektionerna öppnas nya möjligheter att 
smidigt röra sig mellan olika undervis-
ningsmetoder och material – och det är 
roligt!

 Medverkande: Alessandra Gentile Jegendal, 
förstelärare på S:t Botvids gymnasium i Bot-
kyrka. Undervisar i engelska och italienska.

 

nnn
Pedagogisk glutamat
Fredrik Håkansson, utvecklare IT och 
lärande, berättar om hur han tillsam-
mans med en gymnasielärare levlat 
upp lärandet genom att bygga ett eget 
spelifierat läromedel. 

Medverkande: Fredrik Håkansson, utvecklare 
IT och lärande, Falkenberg

nnn
Utmaningen! DigiLab Makerspace, 
konkret kreativitet 

Medverkande: Åke Nygren, digitalt mång-
sysslande bibliotekarie i Skaparbibblan. FSO, 
Folkhögskolornas serviceorganisation

nnn
Skola + fritids – Förstärkt verklighet 
– skapa och tagga!
På Fastebolskolan är appen Aurasma 
flitigt använd under både skol- och 
fritidstid. Eleverna skapar och publicerar 
sitt eget material. Något som bidrar till 
ökad motivation och intresse.

Medverkande: Anna Johansson-Dammström 
och Kerstin Källebo, Fastebol-Högby, Åk1-3, 
Järfälla

nnn
Eleverfarenheter och exempel från 
1-1 med äldre elever
Hur utmanar vi och utvecklar vi våra 
äldre elevers kunskaper och färdigheter 
med hjälp av 1-1? Ta del av våra elevers 
egna erfarenheter.

Medverkande: Elever från  Söderskolan i 
Sandviken

nnn
Synligt lärande med hjälp av IKT
I min föreläsning presenterar jag web-
sidor och verktyg som jag använder för 
att synliggöra lärandet, för att enkelt 
samla information för att individualisera 
undervisningen och på så sätt inkludera 
fler elever. Jag presenterar verktyg för 
läsning, grammatik och kamratfeedback 
där jag kan följa elevernas progression.
Jag kommer även dela med mig av 
redskap till att göra presentationer, 
flippa klassrummet och spara tid i un-
dervisningen. Många av verktygen kan 
användas i olika ämnen medans några är 
inriktade mot språk.

Medverkande: Veronica Wendin, förstelärare, 
Sollentuna 

nnn Botkyrka, finalist Guldtrappan
nnn Falkenberg, finalist Guldtrappan
nnn FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation
nnn Järfälla, kommunpartner
nnn Sandviken, finalist Guldtrappan
nnn Sollentuna, finalist Guldtrappane

nnn Sundsvall, finalist Guldtrappan
nnn Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 
           partner i Framtidens lärande
nnn Vinnova, partner i Framtidens lärande
nnn Utställare som medverkar med seminarier och         
           inspirationsmöten
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nnn
Sveriges bästa skola 2021
Bakgrund, strategier och handlings-
planer för att nå målet! Hur får du alla 
verksamheter i kommunen att prioritera 
skolan högst!?

Medverkande: Tommy Nilsson skoldirektör 
Sundsvall

nnn
21st Century Skills
Det saknas idag till stor del kunskap om 
hur väl vi skolan lyckas rusta våra elever 
med de förmågor och kompetenser, 
ofta kallade 21st Century Skills, som de 
behöver för dagens och morgondagens 
samhälle och arbetsmarknad.  I projektet 
Collaborative Assessment Alliance försö-
ker vi i formativt syfte testa och bedöma 
kollaborativ problemlösning i en digital 
kontext, för att med utgångspunkt i 
resultatet vidareutveckla förmågorna. 
Projektet genomförs i samarbete med 
Stockholms Universitet. 

Medverkande: Anna Carlsson, projektledare, 
Avdelningen för digitalisering, SKL

nnn
Geoskolan
Syftet med Geoskolan är att skapa en di-
gital lärarresurs som ger åtkomst till geo-
grafik information baserad på interaktiva 
kartmiljöer med färdiga lektionsförslag 
utvecklade i samverkan med lärare. 
Projektet riktar sig initialt till gymnasiet 
och högstadiet.

Medverkande: Johanna Fröjdenlund, 
verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet. Ett 
Vinnovaprojekt

UTSTÄLLARMÖTEN
nnn
Lärarens bästa stöd, från planering 
till analys
Fronter strävar efter att vara lärarens 
bästa stöd i lärprocessen, från planering 
och undervisning till bedömning och 

analys. Genom nära samarbete med våra 
användare under hela utvecklingspro-
cessen skapar vi tillsammans ett flöde 
som stödjer lärarna i den pedagogiska 
vardagen.

Medverkande: Johan Busck, Fronter

nnn
Varför en interaktiv gemensam yta i 
klassrummet?
Vi resonerar kring det pedagogiska un-
dervisningsverktyget interaktiv skrivtavla 
och vilka fördelarna är med en interaktiv 
skrivtavla framför den vanliga projektorn. 
Vi visar hur mjukvaran SMART Notebook 
fungerar som lärarens arbetsverktyg från 
planering och genomförande till uppfölj-
ning och bedömning samt hur elever kan 
interagera på olika sätt med sina digitala 
arbetsverktyg såsom telefoner, plattor 
och datorer.

Föreläsare: Marcus Arwidson, grundskollärare 
och utbildare Netsmart

Ett utställarmöte arrangerat av Netsmart

Fredrik Håkansson, Falkenberg

Prisutdelning Guldtrappan, onsdag 6 
maj, kl 17.30
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Onsdag – valbart pass 3:2  

INSPIRATION – kl 16.00 -16.20
Varje inspirationsmöte är ca 20-25 minuter.

nnn
Musikalisk kreativitet i ett digitalt 
landskap!
Världen förändras, och ett digitalt 
landskap växer fram. Det är en ny värld, 
där kreativitet är ett nyckelord i många 
led. Den banar vägen för fantastiska 
uppfinningar och inspirerande historier. 
I denna verklighet har konstnären fått 
nya möjligheter att sprida sitt arbete 
med världen. Musikalisk kreativitet i ett 
digitalt landskap är ett samtal om nya 
förutsättningar i musikundervisningen.

Medverkande:  Michael Andersson, Falkbergs-
skolan, förstelärare IKT, Apple Destinguished 
Educator

nnn

Skoldatatek i utveckling
Kenneth Jönsson, skoldatatekspedagog, 
berättar om ett Skoldatatek i utveckling.

Medverkande: Kenneth Jönsson, Falkenberg

nnn
Utmaningen! Open badges, nya sätt 
att visa meriter

Medverkande: Kerstin Namuth, verksam-
hetsutvecklare på Folkuniversitetet. FSO, 
Folkhögskolornas serviceorganisation

nnn
Jag och min Ipad – Praktiska exem-
pel från ett elev- och lärarperspek-
tiv
Vi är två lärare som nu är inne på andra 
året med 1-1 och Ipad. Ni kommer få ta 
del av några exempel på hur vi job-
bar digitalt i klassrummet idag för att 
utveckla elevernas lärande. Hur man med 
enkla metoder och verktyg kan skapa 
och synliggöra lärandeprocesser för både 
individ och klass. 
Följ med oss och våra elever under en 
dag i skolan. Vi följer schemat och ser vad 
som händer. 

Medverkande: Ingrid Carlsson lärare SO, 
svenska som andraspråk och Danne Nilsson, 
lärare idrott och hälsa, matematik, Björkeby, 
Åk 6-9, Järfälla

nnn
Fokusbibliotek
Hur man kan bygga upp en skolbib-
lioteksverksamhet som ger en ökad 
måluppfyllelse för eleverna.
Hur vi har förändrat elevernas attityd till 
läsning av böcker, från töntigt till coolt 
att läsa.
Rektors roll för utvecklingen av skolbib-
liotek.
Hur vi skapat ett samarbetsklimat med 

bibliotekarie och lärare för ett skolbiblio-
tek som är integrerat i undervisningen.

Medverkande: Cecilia Persson, rektor och 
Liselott Drejstam, fokusbibliotekarie, Hjulsbro-
skolan i Linköping

nnn
Läromedel i molnet – hur blir det i 
praktiken?
Molnbaserade läromedel - hur fungerar 
de, hur upplevs de och vilken effekt har 
de på lärandet? Ta del av våra elevers 
berättelser.

Medverkande: Elever från  Sätraskolan i 
Sandviken

nnn
Sollentunas digitala resa
Vårt öppna icke-restriktiva förhållnings-
sätt till digitala verktyg har bidragit till 
en arbetsmiljö där vi ständigt utmanar 
oss själva och vågar prova nya saker. Våra 
lärare utforskar ofta ett nytt verktyg, en 
ny undervisningssmetod, de reflekterar 
och frågar sig ”är det ett bra verktyg för 
lärande?” Föreläsningen tar upp hur vi 
skapar ett nyfiket förhållningssätt till tek-
niken i syfte att ge ökad variation för våra 
elever, och i slutändan ökad motivation 
och ökat lärande. 

Medverkande: Lars Glimbert, IKT-utvecklare, 
Sollentuna

nnn Botkyrka, finalist Guldtrappan
nnn Falkenberg, finalist Guldtrappan
nnn FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation
nnn Järfälla, kommunpartner
nnn Linköping, kommunpartner
nnn Sandviken, finalist Guldtrappan

nnn Sollentuna, finalist Guldtrappan
nnn Sundsvall, finalist Guldtrappan
nnn Vinnova, partner i Framtidens lärande
nnn Utställare som medverkar med seminarier och         
           inspirationsmöten
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nnn
Net21 – systematiskt kollegialt 
delande
I Sundsvall bygger vi upp en bank med 
inspirationsuppgifter från alla pedagoger 
på grundskola och gymnasium. Vi stöttar 
pedagogerna när de gör uppgifterna 
och vi har Net21Meet där de får visa och 
berätta om vad de gjort. Idag har vi nått 
ungefär en femtedel av våra pedagoger 
och på de skolor som deltagit hittills är 
det nästan 100%  av pedagogerna som 
lämnat in uppgifter.  Banken finns öppen 
för alla inom kommunen att låta sig 
inspireras av.

Medverkande: Ylva Holm, lektor, Sundsvall

nnn
Alla kan skriva
”Alla kan skriva” syftar till att förbättra 
digitala skrivverktyg, skrivpedagogik och 
skrivkunskaper i skolan. Projektet inrym-
mer en lång rad nya pedagogiska grepp 
och tar ett större helhetsgrepp på digitalt 
skrivande än vad världen sett förut.

Medverkande: Martin Tiberg, Fabrice Marchal, 
Erik Björk, Helena Moreau och Steve Wret-
man. Ett Vinnovaprojekt

UTSTÄLLARMÖTEN

nnn
Från flera molntjänster till ett peda-
gogiskt flöde
Molntjänster är redan nu en del av de 
tjänster som används i skolan. Det kan 
handla om tjänster som Office 365, 
Google, Vimeo, Youtube, Slideshare, 
Prezi, spel, kartor, kalendrar, nyhetsflö-
den etc. Utmaningen här är att det kan 
bli väldigt splittrat och oöverskådligt 
för både elever och lärare. Vi på Fronter 
jobbar för att du som lärare skall kunna 
knyta ihop de olika molntjänsterna till ett 
pedagogiskt flöde, ett Fronterflöde. Vilka 
tjänster vill du knyta upp till din skola? 

Fronter är medlemmar i Skolfederation, 
vilket gör det enkelt att integrera med 
övriga tjänsteleverantörer inom federa-
tionslösningen.

Medverkande: Kenneth Vuorinen, Fronter

Elever som deltar i Vinnovaprojektet Alla kan skriva.
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nnn  
Sollentunas resa
Sollentunas resa under de senaste fem 
åren, från Maine till att vara finalist i 
Guldtrappan. 

Förvaltningschef Daniel Broman, tillsam-
mans med lärare, skolledare och skol-
utvecklare, berättar om kommunöver-
gripande skolutveckling och de viktiga 
faktorer som lett till framgångarna för 
Sollentuna kommun. 

Medverkande: Daniel Broman, förvaltnings-
chef Annika Agélii Genlott och Sara Penje, 
skolutvecklare, Tapio Liimatainen, rektor och 
Erik Jaråker, förstelärare, Barn- och utbild-
ningskontoret, Sollentuna kommun

nnnnnnnnn
IT-chefen spelar roll om infrastruk-
turen ska fungera - om dialogen 
mellan teknik och pedagogik
Utan fungerande infrastruktur går 
det inte att digitalisera skolan. Och en 
bra lösning för skolan förutsätter ett 
fungerande samarbete och gemensam 
mellan skola och it-avdelning. I semina-
riet samtalar Sundsvall, Falkenberg och 
Botkyrka kring olika vägar att nå målet 

med en fungerande digital insfrastruktur 
för skolan.

Medverkande: Tony Mc Carrick, projektledare, 
Botkyrka kommun, Anders Störby, Utvecklare 
IT och Lärande med ansvar att samverka 
med datasupport, Falkenbergs kommun, Joel 
Tostar, IT-chef Sundsvalls kommun

nnn
IKT, bokstäver, myror i brallan
Extra anpassningar med läroplanen som 
utgångspunkt för en likvärdig utbildning 
i en ständigt föränderlig omvärld. 

Ett seminarium om praktiknära Skolda-
tatek och hur det kan ta sig uttryck på en 
skola. Vad kan du göra på just Din skola, 
här och nu?

Medverkande: Ulrika Jonson, specialpedagog 
och förstelärare, Vallaskolan i Södertälje. 
Guldäpplepristagare 2014. Ett seminarium 
med Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
SPSM

(seminariet följs upp med seminariet Olika 
för olika – hur en skola kan skapa förutsätt-
ningar för alla elever, kl 12.30 där rektor på 
Ulrika Jonssons skola tar upp frågan ur ett 
skolledarperspektiv)

nnn
Digital i Järfälla – digital agenda för 
för-och grundskola…nästa steg!
Vi berättar om Järfällas arbete för att 
på ett konkret sätt utveckla skolan ned 
digitala verktyg. Genom samarbete och 
en tydlig digital kursplan växer en kom-
munal resurs fram.

Medverkande: Lena Elfvingsson, biträ-
dande skolchef och Frida Monsén, Digital 
utvecklingsledare på Fjällenskolan, Järfälla 
kommun

Torsdag – valbart pass 4:

SEMINARIER – kl 10.45 -11.30
nnn Botkyrka, finalist Guldtrappan
nnn Falkenberg, finalist Guldtrappan
nnn Järfälla, kommunpartner
nnn Sollentuna, finalist Guldtrappan

nnn Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, 
           partner i Framtidens lärande
nnn Sundsvall, finalist Guldtrappan
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 Lena Elfvingsson och Frida Monsén, Järfälla kommun
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Torsdag – valbart pass 4:1  

INSPIRATION – kl 10.45 -11.05
Varje inspirationsmöte är ca 20-25 minuter.

nnn
Förskolan Nova – lärande i en lek- 
och lustfylld atmosfär! 
Barnens experimentlust är vår ut-
gångspunkt. Den digitala tekniken har 
en central roll och vi jobbar med två 
användningsområden, dels en upple-
velsebaserad där barnet på ett naturve-
tenskapligt sätt utforskar och upplever 
olika fenomen genom användningen 
av projektorer och lärplattor. Det andra 
användningsområdet är barnens egna 
användande av lärplattan där de synlig-
gör och uttrycker sina tankar. 

Barnen använder också lärplattan till att 
fotografera sitt görande och sedan visa 
för varandra. Vad de sätter fokus på och 
vilka olika lärstrategier de har använt sig 
av blir på så sätt tydligt. Detta arbets-
sätt gör det möjligt för oss pedagoger 
att lyssna på alla barn och skapa oss en 
förståelse för var och ens perspektiv. 

Medverkande: Anne-Charlotte Karlsson, 
förskolechef och Henrik Einemo, pedagogista, 
förskolan Nova i Botkyrka kommun

nnn
Skoldatatek i utveckling
Kenneth Jönsson, skoldatatekspedagog, 
berättar om ett Skoldatatek i utveckling.

Medverkande: Kenneth Jönsson, Falkenberg

nnn
Utmaningen! Flippa klassrummet, 
få ökad delaktighet 

Medverkande: Karin Brånebäck, Högt rankad 
bloggare, förstelärare och utvecklingsledare i 
Stockholm. FSO, Folkhögskolornas serviceor-
ganisation

nnn 
Skoldatatek i praktiken - IT-piloter, 
elever stöttar elever (och personal)

IT- pedagogiskt stöd har länge funnits i Järfäl-
la. Nu visar Anders hur arbetet utvecklats.
Genom att utbilda elever att använda 
alternativa digitala verktyg, sprids 
kunskapen till ännu fler och eleverna blir 
experterna!

Medverkande: Anders Fridell, Skoldatateket, 
Åk 1-9, Järfälla

nnn
Politisk ledning av skola i  
förändring
Hur kan politiken driva och stötta föränd-
ringsprocesser i skolan?

Medverkande: Signe Brockman, ordförande 
Kunskapsnämnden i Sandviken

nnn
Köpa sig tid att PRATA
Peter Blomqvist nominerad till Guldäpp-
let 2014 visar hur han och hans elever 
skapar möjligheter i klassrummet för att 
prata och diskutera ämnet. I Peters fall 
matematik men fungerar på fler ämnen. 
Hur sporras ALLA att delta.
De har samtalet i fokus och inte lärome-
dlet! 
Peter förklarar också hur de med glädje 
har 3 dagars prov=)!

Medverkande: Peter Blomqvist, förstelärare i 
matematik, Stöde skola, Sundsvall

nnn
LIKA, it-tempen för skola och för-
skola – vad är det?
I augusti 2014 lanserade webbverktyget 
LIKA, it-tempen för skolan och i juni 
lanseras anpassningen av LIKA för att 
fungera även i förskolan! 

Verktyget är framtaget enligt en överens-
kommelse mellan regering och SKL. Men 
vad är då LIKA, it-tempen för skolan? Hur 
fungerar det? Vad är nyttan för rektor 
och förskolechef? För it-pedagogen? 
För förvaltningschefen? Johanna Karlén, 
projektledare på SKL och IKT-samordnare 
i Lund, visar, diskuterar och berättar om 

nnn Botkyrka, finalist Guldtrappan
nnn Falkenberg, finalist Guldtrappan
nnn FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation
nnn Järfälla, kommunpartner
nnn Sandviken, finalist Guldtrappan

nnn Sundsvall, finalist Guldtrappan
nnn Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 
           partner i Framtidens lärande
nnn Vinnova, partner i Framtidens lärande
nnn Utställare som medverkar med seminarier och         
           inspirationsmöten
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hur verktyget används idag och kan 
användas framåt. 

Medverkande: Johanna Karlén, projektledare 
på SKL och IKT-samordnare i Lund

nnn
Håll en lektion med GPS-koordina-
ter! 
Det finns alltid ett behov av att träna för-
mågor från LGR11 i en annan form, och 
genom gpslektion.se kan lärare skapa 
strukturerade exkursioner, stadsvand-
ringar och lektioner där elever stegvis 
kan guidas och få uppgifter. Att röra på 
sig i sin omgivning har en bevisad positiv 
effekt, och att kombinera detta med en 
teknisk utrustning som majoriteten av 
alla elever idag bär med sig är något vi 
tror mycket på.

Medverkande: Mikael Tylmad, Programmera-
re, IT-tekniker och läromedelsförfattare samt 
Patrik Bergman Ma/NO-lärare för årskurs 
4–9.  . Ett Vinnovaprojekt

UTSTÄLLARMÖTEN

nnn
Lärande när du vill – i datorn, plat-
tan och mobilen
Fronters vision är att lärandet ska kunna 
ske var man än befinner sig, oavsett 
vilket redskap man för tillfället har i han-
den; datorn, lärplattan eller telefonen.
I samband med Framtidens lärande 
lanserar vi på Fronter en ny app. Appen 
är ett viktigt steg på vägen mot vår 
vision, men bara en av flera pusselbitar i 
Fronters mobila strategi.

Medverkande: Mats Ahlin, Fronter

nnn
Bedömning för lärande – engagera 
eleverna i planeringsprocessen 
med hjälp av SMART Notebook
Bedömning för lärande är ett arbets-
sätt som är aktuellt bland annat genom 
Dylan Wiliams fem nyckelstrategier 

och James Nottinghams ”Utmanande 
lärande”. Emelie Allen-Ross, grundskollä-
rare och förstelärare på Kvisthamraskolan 
i Norrtälje, ger konkreta exempel på hur 
hon med hjälp av mjukvaran SMART No-
tebook engagerar eleverna i planerings-
processen av ämnesområden från början 
till slut. Var befinner du dig? Vart ska du? 
Hur ska du ta dig dit?

Medverkande: Emelie Allen-Ross, grundskol-
lärare och förstelärare på Kvisthamraskolan 
i Norrtälje

Ett utställarmöte arrangerat av Netsmart

Signe Brockman, Sandviken

Karin Brånebäck
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Torsdag – valbart pass 4:2  

INSPIRATION – kl 11.15 -11.35
Varje inspirationsmöte är ca 20-25 minuter.

nnn
Luttras av eld – ett projekt i gräns-
landet mellan verklighet och 
fantasi
Jag kommer att prata om hur projektet 
utmanade min och elevernas föreställ-
ning om vad en lektion kan vara. Fokus 
kommer ligga på hur vi bröt den klas-
siska lektionsstrukturen och istället arbe-
tade i projektform. Det var utmanande 
för mig som lärare, att vara tvungen att 
släppa kontrollen, lita fullt ut på elever-
nas förmåga och ansvarsfullhet vilket 
gav mig nya positiva erfarenheter. Jag 
kommer även prata om hur grupparbe-
tet stärkte flera elever på ett socialt plan 
och vad det kan få för vidare positiva 
konsekvenser. 

Medverkande: Oscar Mattsson, lärare i 
svenska och engelska, Digigruppsmedlem, 
Björkhaga skola, Botkyrka

nnn
Pedagogisk glutamat
Fredrik Håkansson, utvecklare IT och 
lärande, berättar om hur han tillsammans 
med en gymnasielärare levlat upp läran-
det genom att bygga ett eget spelifierat 
läromedel. 

Medverkande: Fredrik Håkansson, utvecklare 
IT och lärande, Falkenberg

nnn
Utmaningen! Open badges, nya 
sätt att visa meriter 

Medverkande: Kerstin Namuth, verksam-
hetsutvecklare på Folkuniversitetet. FSO, 
Folkhögskolornas serviceorganisation

nnn
Läs och skrivutveckling med Ipad 
som verktyg 
På Kolarängskolan arbetar de tre åk 1 
klasserna med läs-och skrivutveckling 
inspirerade av ”Att skriva sig till läsning”. 

Medverkande: Erika Lejdal, Jessica Wester-
gren, Hedvig Norlén, Kolarängskolan, Åk 1, 
Järfälla

nnn
Fritidshemsboken
Ett nytt spännande verktyg för fritids-
hemmens verksamhet håller på att ta 
form i Linköpings kommun – Fritidsbo-
ken.
”Fritidsboken” är ett led i det systematis-
ka kvalitetsarbetet och ska hjälpa rektor 
och personal att ha koll på att verksam-
heten följer styrdokumenten. Den ger 
även föräldrar möjlighet till delaktighet 
via ex Fronter.

Konkret innebär det att eleven utifrån 
ett ”portfoliotänk”, via sin Ipad, doku-
menterar sitt lärande på fritidshemmet. 
En arbetsgrupp inom kommunens  
fritidshemsambassadörsnätverk har 
under läsåret jobbat med ett pilotpro-
jekt. Resultatet har blivit en digital bok 
för eleven inklusive en handledning för 
pedagogen.

Medverkande: Eva Torenfält Karlsson, sak-
kunnig och Lennart Lundvall, koordinator, 
Linköpings kommun

nnn
Ömsesidigt intresse och nytta 
- praktiknära forskning och forsk-
ningsnära undervisning
Hur kan skolan skapa långsiktiga relatio-
ner med forskare i praktiknära projekt?

Medverkande: Lars Walter, grundskolechef, 
Sandvikens kommun

nnn
Att synliggöra läroplanens förmå-
gor genom programmering
Förmågor ur läroplanen och programme-
ring, hur går det ihop? Cecilia har utifrån 
The Big Five skapat en programmerings-
vägg med förmågor. Utifrån förmågorna 
väljer eleverna lärandemål för varje 

nnn Botkyrka, finalist Guldtrappan
nnn Falkenberg, finalist Guldtrappan
nnn FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation
nnn Järfälla, kommunpartner
nnn Linköping, kommunpartner
nnn Sandviken, finalist Guldtrappan

nnn Sollentuna, finalist Guldtrappan
nnn Sundsvall, finalist Guldtrappan
 
nnn Vinnova, partner i Framtidens lärande
nnn Utställare som medverkar med seminarier och         
           inspirationsmöten
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lektion. Syftet är att få eleverna delaktiga 
i hela lärandeprocessen samt att själva 
reflektera kring sitt eget lärande inför, 
under samt efter de uppgifter de utför. 
Med detta arbetssätt förflyttas fokus 
från ett konkret görande som program-
meringen står för, till ett lärande som kan 
överföras på alla skolämnen. 

Medverkande: Cecilia Gustavsson, lärare, 
Sollentuna 

nnn
Digitala verktyg i skolan – varför 
och hur! 
Om arbetet med digitala verktyg på 
en F-6 skola. Det blir även en snabb 
genomgång med tips och inspiration på 
webbresurser och appar som kan lyfta 
undervisningen och göra skolan mer 
meningsfull för elever.

Medverkande: Helené Oskarsson, IT-pedagog 
Sundsvall

nnn
Datalogiskt tänkande
Datalogiskt tänkande (eng computatio-
nal thinking) handlar om generella pro-
blemlösningsfärdigheter som att bryta 
ner problem i mindre delar, att hitta och 
utnyttja mönster samt att ge exakta in-
struktioner. Det innefattar även uthållig-
het att hantera svåra problem, förmågan 
att hantera öppna problem och osäker 
information samt att samarbeta för att 
lösa problem tillsammans med andra.

En gemensam nämnare är att dessa 
färdigheter och förmågor naturligt tränas 
genom programmering (men de kan 
även tränas på andra sätt). En fördel med 
begreppet är att det fångar generella 
färdigheter som är viktiga för alla, vilket 
gör det till ett bredare begrepp än 
programmering. Detta betyder även att 
färdigheterna både kan användas och 
tränas i alla ämnen.
I det här inspirationsmötet diskuterar vi 

hur datalogiskt tänkande kan införas på 
ett naturligt sätt i alla ämnen.

Medverkande: Fredrik Heintz, docent, Linkö-
pings universitet. Ett Vinnovaprojekt

UTSTÄLLARMÖTEN

nnn
Lärarens bästa stöd, från planering 
till analys
Fronter strävar efter att vara lärarens 
bästa stöd i lärprocessen, från planering 
och undervisning till bedömning och 
analys. Genom nära samarbete med våra 
användare under hela utvecklingspro-
cessen skapar vi tillsammans ett flöde 
som stödjer lärarna i den pedagogiska 
vardagen.

Medverkande: Johan Busck, Fronter

nnn
Samarbeta på gemensam yta var 
som helst, när som helst –
SMART amp fångar elevernas kreativitet 
och lyfter potentialen i klassrummets 
olika digitala verktyg

Kom och se hur du och dina elever 
tar det digitala lärandet till nästa nivå. 
SMART amp är en molnbaserad mjukvara 
som fungerar på alla olika plattor och 
datorer oavsett märke. Med en inter-
netuppkopplad enhet kan du arbeta 
på en gemensamma yta när som helst 
var du än befinner dig. Lös problem och 
följ andras arbete i realtid. Infoga bilder, 
filmer, ljud, länkar med mer.

Medverkande: Tomas Jansson, grundskollä-
rare och utbildningsansvarig Netsmart

Ett utställarmöte arrangerat av Netsmart

Fredrik Heintz, Linköpings universitet

Eva Torenfält Karlsson, Linköpings kommun
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nnn
Vision, strategi, nästa steg
Vår utmaning i Botkyrka är en tanke om 
likvärdighet, om lika förutsättningar för 
alla barn och elever att få tillgång till digi-
tala verktyg och den värld och verklighet 
som därmed blir tillgänglig. Klassrummet 
öppnar sig och världen finns i klassrum-
met.
 
Seminariet kommer att lyfta de mest 
strategiskt viktiga frågorna, där vi har 
lagt kraft och fokus för att få till en 
bredare genomförd skolutveckling med 
hjälp av digitala verktyg. Vår resa har 
gått från att vara en satsning driven av 
eldsjälar till att idag vara strategisk och 
forskningsbaserad.
 

Medverkande:  

Ebba Östlin, ordförande utbildningsnämn-
den, Tony Mc Carrick, projektledare, Eva 
Jacquet, lektor, Susanne Englund, rektor 
Falkbergsskolan, Andreas Hammarstedt, bi-
trädande rektor Tumba gymnasium, Kristina 
Gustafsson, chef Kvalitetsstöd

nnn
Olika för olika – hur en skola kan 
skapa förutsättningar för alla elever
Hur vi skapar möjligheter tillsammans 
att göra olika för olika, utifrån elevernas 
lärande och dagens samhälle. Hur skapar 

vi förutsättningar för ett kollegialt lä-
rande och utveckling av undervisningen 
som är det som har störst betydelse för 
elevernas utveckling.
Vad krävs för att skapa förutsättningar 
och drivkraft i en föränderlig organisa-
tion för ett  lärande tillsammans och hur 
utvecklas hela kollegiet för utmaningar 
idag och i framtiden?

Medverkande: Jesper Samuelsson, rektor 
Vallaskolan i Södertälje. Ett seminarium med 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

nnn
Självskattning av digital skolut-
veckling med LIKA- kommuner, 
förskola och skola
LIKA, it-tempen för skolan, är ett webb-
verktyg framtaget som stöd för framför 
allt rektor att använda i arbetet med 
skolans digitalisering. 

Närmare 200 av Sveriges kommuner 
har skapat ett kommunkonto och tre 
av dem deltar i seminariet: Skellefteå, 
Mölndal och Lund, för att berätta om 
hur verktyget används, vilka möjligheter 
och utmaningar som finns. Just nu pågår 
arbetet med att anpassa verktyget så att 
det fungerar fullt ut för förskolan också. 

Under seminariet får ni en guidning i 
verktyget av Johanna Karlén, projekt-

ledare på SKL och IKT-samordnare i 
Lund, och sedan berättar ansvariga från 
Skellefteå och Mölndal om hur de lagt 
upp arbetet med LIKA på hemmaplan. 
Seminariet avslutas med en paneldiskus-
sion och frågestund.

Medverkande: Johanna Karlén, projektledare 
på SKL och IKT-samordnare i Lund, Magda-
lena Kågström IKT-utvecklare i Skellefteå, An-
ders Karlsson IKT-samordnare i Mölndal och 
Jonas Berntsson, verksamhetschef i Mölndal, 
Kristina Karlberg och Fia Juréen, ansvariga för 
KomTek på Lidingö

nnn
Gör digitaliseringen till ett lyckat 
projekt
Ligger ni i startgroparna eller behöver 
ni en nystart? Per Roslin, lärare, produkt-
specialist och implementeringsstrateg 
på Netsmart, har lång erfarenhet av att 
stötta kommuner och större organisatio-
ner i digitaliseringsprocessen.

Per Roslin ger konkreta råd på hur ni får 
med alla berörda i organisationen, vilka 
fallgroparna är samt i vilken ordning ni 
bör göra de olika investeringarna för 
att digitaliseringen ska bli ett lyckat och 
långsiktigt välfungerande projekt.

Medverkande: Per Roslin, lärare, produkt-
specialist och implementeringsstrateg på 
Netsmart

Torsdag – valbart pass 5:

SEMINARIER – kl 12.30 -13.15
nnn Botkyrka, finalist Guldtrappan
nnn Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, 
           partner i Framtidens lärande

nnn Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 
nnn Utställare som medverkar med seminarier och         
           inspirationsmöten
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Ebba Östlin, BotkyrkaJohanna Karlén, SKL

nnn
Kollegialt lärande i det digitala 
klassrummet
Bemötande i det digitala klassrummet 
är minst lika viktigt som i det fysiska 
klassrummet. Detta kan lätt bli åsidosatt, 
trots att det i slutändan sparar mycket tid 
för lärare och elever. För att underlätta 
och förbättra arbetet med återkoppling 
behövs ett kollegialt samarbete i det 
digitala klassrummet.

Målet med föreläsningen är att ge hand-
fasta råd på hur man kan synliggöra och 
tydliggöra processerna kring formativt 
lärande och självskattning i den digi-
tala miljön – vad gäller både lärare och 
elever.

Medverkande: Kim Blomqvist, pedagogisk in-
spiratör på itslearning och Pål Christensson, 
Lärare Estetiska programmet på Sundsvalls 
Gymnasium
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Torsdag – valbart pass 5:1  

INSPIRATION – kl 12.30 -12.50
Varje inspirationsmöte är ca 20-25 minuter.

nnn 

En digitaliserad undervisning – det 
papperslösa i praktiken
Lär sig eleverna mer om läraren digi-
taliserar sin undervisning? Den frågan 
ställde sig gymnasieläraren Mattias 
Björklund på Tullinge gymnasium för 
tre år sedan och slutade helt att dela ut 
papper till eleverna. De utmaningar som 
mötte Mattias och hans elever bjöd på 
både vinster och motgångar, nya möjlig-
heter samt en del nya, ganska oväntade, 
frågor. Hör Mattias berätta om sitt arbete 
med att binda samman pedagogik med 
Smartboard, surfplattor och lärportal.

Medverkande: Mattias Björklund, förstelärare 
med särskilt fokus på IKT-frågor och IKT-
samordnare, Tullinge gymnasium, Botkyrka

nnn
Idrottsläraren –video, som formativ 
bedömning
Kan Idrott & Hälsa med hjälp av filmade 
elevexempel bli ett ämne där tydligheten 
är väldigt stor om vad som förväntas av 
mig för att nå en viss nivå praktiskt. Kan 
vi dessutom nå ”större mål” såsom en 
utvecklad samarbetsförmåga och samti-
digt som idrottslärare känna att vi får ett 
framtida samhällsnyttigt resultat av det 
vi lägger tyngdpunkten på. Vi har testat 
en väg och nått en bit......

Medverkande: Patrik Bergström, lärare Skogs-
torpsskolan, Falkenberg

nnn
Utmaningen! Flippa klassrummet, 
få ökad delaktighet 

Medverkande: Karin Brånebäck, Högt rankad 
bloggare, förstelärare och utvecklingsledare i 
Stockholm. FSO, Folkhögskolornas serviceor-
ganisation

nnn
Implementering av 1-1 – hur man 
får med alla på tåget
Möt Lena, digital utvecklingsledare på 
Viksjöskolan och en av eleverna som 
arbetar med support. Skolan har valt att 
arbeta med Ipad och berättar om erfa-
renheterna från sitt arbete.

Medverkande: Lena Gode, Viksjöskolan, Åk 
6-9, Järfälla

nnn
Fokusbibliotek
Hur man kan bygga upp en skolbib-
lioteksverksamhet som ger en ökad 
måluppfyllelse för eleverna.
Hur vi har förändrat elevernas attityd till 
läsning av böcker, från töntigt till coolt 
att läsa.
Rektors roll för utvecklingen av skolbib-
liotek.
Hur vi skapat ett samarbetsklimat med 
bibliotekarie och lärare för ett skolbiblio-
tek som är integrerat i undervisningen.

Medverkande: Cecilia Persson, rektor och 
Liselott Drejstam, fokusbibliotekarie, Hjulsbro-
skolan i Linköping

nnn
Erövra språket – digitala vägar till 
läsande och skrivande
Hur skapar vi förutsättningar för en lång-
siktig och metodisk språkutveckling i alla 
skolformer?

Medverkande: Mona Wiklander, specialpeda-
gog och projektledare, Sandviken

nnn
Delandekultur och kollegialt  
lärande i Sollentuna
Gemenskapen bland pedagogerna i 
kommunen har stärkts efter införandet 
av 1:1. Successivt har det skett en ökad 
kommunikation i sociala nätverk och 
information studsar effektivt mellan 
pedagoger i hela kommunen i den 
gemensamma plattformen GAFE. En rad 
initiativ för att mötas analogt har skett 
både från gräsrotsnivå och centralt på 
förvaltningen. Sammantaget har detta 
givit oss en Sollentunaanda som präglas 
av generositet, framåtanda och en presti-
gelös utveckling tillsammans.

Medverkande: Erik Jaråker, förstelärare, Sol-
lentuna

nnn Botkyrka, finalist Guldtrappan
nnn Falkenberg, finalist Guldtrappan
nnn FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation
nnn Järfälla, kommunpartner
nnn Linköping, kommunpartner

nnn Sandviken, finalist Guldtrappan
nnn Sollentuna, finalist Guldtrappan
nnn Sundsvall, finalist Guldtrappan
nnn Vinnova, partner i Framtidens lärande
nnn Utställare som medverkar med seminarier och         
           inspirationsmöten
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nnn
Vikten av IT-strategi och IT-plan
Är en IT-stategigrupp viktig för en 
förvaltnings IT-strategi? Beskriving av 
Sundsvalls kommuns IT-stategi-grupps 
arbete; organisation, struktur, mål riktlin-
jer och  tankar. Hur arbetar vi konkret för 
att förverkliga våra ideer?

Medverkande: Annelie Hjelm, rektor gymna-
sieskola, Sundsvall

nnn
Quirkbot – Ett hands on material 
för programmering
Låt oss presentera: Quirkbot – Ett hands 
on undervisningsmaterial i program-
mering! Quirkbot kan styra och reglera 
dina fantasifulla konstruktioner – bara 
du sätter gränsen för vad som är möjligt. 
Quirkbot gör programmering till äm-
nesintegrerande, fysiskt och greppbart 
genom möjligheterna att bland annat 
programmera ljud ljus och rörelse.

Medverkande: Cecilia Ekstrand, Utbildnings-
chef,  Tom Tits Experiment. Ett Vinnovaprojekt

UTSTÄLLARMÖTEN

nnn
Från flera molntjänster till ett peda-
gogiskt flöde
Molntjänster är redan nu en del av de 
tjänster som används i skolan. Det kan 
handla om tjänster som Office 365, 
Google, Vimeo, Youtube, Slideshare, 
Prezi, spel, kartor, kalendrar, nyhetsflö-
den etc. Utmaningen här är att det kan 
bli väldigt splittrat och oöverskådligt 
för både elever och lärare. Vi på Fronter 
jobbar för att du som lärare skall kunna 
knyta ihop de olika molntjänsterna till 
ett pedagogiskt flöde, ett Fronterflöde. 
Vilka tjänster vill du knyta upp till din 
skola? Fronter är medlemmar i Skolfede-
ration, vilket gör det enkelt att integrera 
med övriga tjänsteleverantörer inom 
federationslösningen.

Medverkande: Kenneth Vuorinen, Fronter

Axiell Media & Education

Botkyrka Kommun

Creaza

EdQu

Falkenbergs kommun

Folkhögskolornas  
Serviceorganisation (FSO)

Fronter

Gleerups

ItsLearning

Järfälla kommun 

Kikora

Lärarnas Riksförbund 

NETSMART

Sandvikens kommun 

Sollentuna kommun

Specialpedagogiska skol-
myndigheten

Sundsvalls kommun

Stiftelsen DIU 

Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL

The 3D Classroom

Sensavis

Unikum

WizKids

YBC

Diskutera 
skolutveckling  med 
årets utställare

Under konferensen Framti-
dens lärande har du möjlig-
het att träffa leverantörer, 
organisationer, myndigheter 
och kommuner som pre-
senterar sin verksamhet och 
gärna diskuterar framtids-
frågor.
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Torsdag – valbart pass 5:2  

INSPIRATION – kl 13.00 -13.20
Varje inspirationsmöte är ca 20-25 minuter.

nnn
Förskolan Nova – lärande i en lek- 
och lustfylld atmosfär! 
Barnens experimentlust är vår ut-
gångspunkt. Den digitala tekniken har 
en central roll och vi jobbar med två 
användningsområden, dels en upple-
velsebaserad där barnet på ett naturve-
tenskapligt sätt utforskar och upplever 
olika fenomen genom användningen 
av projektorer och lärplattor. Det andra 
användningsområdet är barnens egna 
användande av lärplattan där de synlig-
gör och uttrycker sina tankar. 

Barnen använder också lärplattan till att 
fotografera sitt görande och sedan visa 
för varandra. Vad de sätter fokus på och 
vilka olika lärstrategier de har använt sig 
av blir på så sätt tydligt. Detta arbets-
sätt gör det möjligt för oss pedagoger 
att lyssna på alla barn och skapa oss en 
förståelse för var och ens perspektiv. 

Medverkande: Anne-Charlotte Karlsson, 
förskolechef och Henrik Einemo, pedagogista, 
förskolan Nova i Botkyrka kommun

nnn
The Times They Are a-Changin’
Digitala verktyg i utvecklande lärmiljöer. 
Under läsåret har elever i årskurs 4 och 5 
på Hertingsskolan och Ljungbyskolan i 
Falkenberg arbetat i utvecklande lärmil-

jöer. Man har under året även genomfört 
ett projekt om formativt lärande kopplat 
till den digitala ytan. Samtliga elever har 
haft tillgång till en egen Ipad, 1-1.

Medverkande Wivi-Ann Ericsson, lärare, 
Hertingskolan i Falkenberg

nnn
Utmaningen! Folkbildningsnätet, 
en resursbank

Medverkande: Lars-Göran Karlsson och 
Ronny Schueler, ansvariga för Folkbildnings-
nätet för folkhögskolorna. FSO, Folkhögsko-
lornas serviceorganisation

nnn
Barnen gör egna filmer på förskolan
Här visar Lisa hur hon och barnen 
använder några olika program gör att 
göra egna filmer som ett sätt att lära på 
förskolan. Barnen lär sig hantera digitala 
verktyg som ett hjälpmedel till sitt eget 
lärande och görande. De har blivit inspi-
rerade och gjort flera filmer, även hemma 
med föräldrarna.

Medverkande: Lisa Grundby, Fjällenskolan, 
Förskola, Järfälla

nnn I
IKT – Digitalisering
Datalogiskt tänkande för alla!
Linköpings kommun har gått från ett 
iPadregn över alla skolor och genomför 
ämnesutveckling med digitala verktyg i 
kollegiala lärprocesser. Nu satsar vi också 
på en modell för datalogiskt tänkande i 
alla ämnen.
Välkommen att ta del av Linköpings 
kommuns arbete med att digitalisera 
skolan!

Medverkande: Martina Lundström och Jes-
sica Vesterlund, utvecklingsledare Linköpings 
kommun

nnn
Nätsmart
Hur kan vi arbeta med nätmedvetenhet 
för att ge eleverna inre filter och nyckel-
kompetenser för ett livslångt lärande?

Medverkande: Madeleine Högman, Näts-
marta. Sandviken

nnn
STL - när nyckelfaktorer för lärande 
kombineras med digital teknik - 
och forskningsresultaten därav
STL är en strukturerad modell för hur 
vetenskapligt beforskade nyckelfaktorer 
för lärande kan kombineras med digital 

nnn Botkyrka, finalist Guldtrappan
nnn Falkenberg, finalist Guldtrappan
nnn FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation
nnn Järfälla, kommunpartner
nnn Linköping, kommunpartner

nnn Sandviken, finalist Guldtrappan
nnn Sollentuna, finalist Guldtrappan
nnn Sundsvall, finalist Guldtrappan
nnn Utställare som medverkar med seminarier och         
           inspirationsmöten
nnn Stiftelsen DIU, m fl
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teknik och på så sätt öka effekterna av ett 
synligt och kollaborativt lärande. Model-
len bygger på social interaktion, formativ 
återkoppling- och bedömning elever 
emellan samt mellan lärare och elever. I 
presentationen kommer STL-modellen, 
samt forskningsresultat av STL-elevernas 
resultat i svenska och matematik att 
presenteras.

Medverkande: Annika Agélii Genlott, skolut-
vecklare och forskare

’nnn
Varför krävs Skolfederation och 
EduRoam
För att kunna använda digitala läromedel 
och - lärresurser krävs rationella lösning-
ar som inte belastar verksamheten med 
mängder av administrativa uppgifter. 
Hur kan man uppnå detta?

Medverkande: Lennart Henriksson IT-samord-
nare Sundsvall

nnn
Skolans roll som mötesplats för 
inkluderande samhällsutveckling, 
innovation och lärande
Den stora utmaningen idag handlar inte 
om digitaliseringen i sig utan framför allt 
om att få till ett meningsfullt samspel 
mellan näringsliv, skola, samhällsaktörer 
och forskning där elever är aktiva sam-
hällsmedborgare.
Vi delar våra erfarenheter från utveck-
lingsarbete som ägt rum i Nacka. Vilka 
är våra största utmaningar och vilka 
framgångsfaktorer har vi hittat.

Medverkande: Daniel Lundqvist, NAV  och Jo-
hanna Gagner, skolutvecklings- & IT-ansvarig, 
YBC i Nacka,

UTSTÄLLARMÖTEN

nnn
Lärande när du vill – i datorn, plat-
tan och mobilen
Fronters vision är att lärandet ska kunna 
ske var man än befinner sig, oavsett 

vilket redskap man för tillfället har i han-
den; datorn, lärplattan eller telefonen.
I samband med Framtidens lärande 
lanserar vi på Fronter en ny app. Appen 
är ett viktigt steg på vägen mot vår 
vision, men bara en av flera pusselbitar i 
Fronters mobila strategi.

Medverkande: Mats Ahlin, Fronter
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nnn
Med fokus på elevers lärande
Rektorer och lärare i Linköpings kom-
mun arbetar systematiskt med att höja 
elevernas resultat. Linköping är en av de 
få kommuner som under en lång period 
av år framgångsrikt ökat meritvärdena i 
årskurs 9. 

Vi beskriver hur rektor ges stöd för att 
analysera resultat tillsammans med 
lärarna och arbeta med förbättringar. 
Stöd ges i flera former. Vi visar på vilka 
sätt visualiserade elevresultat återförs 
och hur de kan användas för att nå 
ökad måluppfyllelse. Vi ger exempel på 
utvecklingsinsatser som genomförs för 
att fokusera på att höja elevernas resultat 
i skolan.

Medverkande: Lars Rejdnell, barn- och 
ungdomschef, Elisabeth Stärner, utvecklings-
strateg och Klas Lind, sakkunnig, Linköpings 
kommun.

nnnnnn
Skolutveckling och forskning 2 - 
om forskningssamarbeten, lärar-
forskning och professionsbaserad 
kunskapsbildning
– Botkyrka och Sandviken
Hur kan forskning och praktik samspela? 
Hur kan forskningen bli en del i kommu-
nens skolutveckling? Det samtalar repre-
sentanter från Botkyrka och Sandviken, 

två av finalisterna till Guldtrappan om i 
detta seminarium.

Medverkande: Eva Jacquet, lektor, och 
Susanne Englund, rektor, Botkyrka kommun, 
Lars Walter, grundskolechef och Michael 
Haglöf, förstelärare, Sandvikens kommun.

nnn
Datalogiskt tänkande – mer än 
programmering
Datalogiskt tänkande (”computational 
thinking”)  är ett bredare begrepp än 
det i skolsammanhang så flitigt använda  
”programmering”. Att lära sig kod i skolan 
är en tårtbit i ett större, digitalt sam-
manhang där också materialkännedom, 
filosofi, värderingar, ekonomi, politik, 
kommunikation, kultur, estetik, har 
viktiga platser –  helt enkelt grunderna 
för hur vårt digitala samhälle fungerar. 
Hörnstenen är dock problemlösning och 
förmågan att bryta ned problem i mindre 
delar. 

Ett av de skolinnovations-projekt som 
Vinnova stödjer leds av docent Fredrik 
Heintz från Linköpings universitet, och 
under detta seminarium presenterar 
han begreppet datalogiskt tänkande 
lite närmare, och berättar om projektet 
”Utveckling av en modell för datalogiskt 
tänkande för svenska grundskolan

Medverkande: Fredrik Heintz, docent , 
Linköpings universitet och Andreas Aurelius, 

handläggare för Vinnovas satsning på digita-
lisering i skolan

nnn
Människor, maskiner och tänkande: 
Kan maskiner tänka?  
Kan maskiner tänka? I början av 1950-ta-
let ställde den engelske matematikern 
Alan Turing denna utmanande fråga. Han 
lanserade också idén om ”The Imitation 
Game” som fått ge namn åt en Oscarbe-
lönad storfilm som väckt ett intresse för 
hans liv och verk bland en ny generation. 
Nu kommer också den stora biografin om 
Alan Turing för första gången på svenska, 
”Alan Turing: Datageni, kodknäckare och 
gayikon” av Andrew Hodges. 

Möt bokens svenska förläggare Christer 
Sturmark tillsammans med Linda Johans-
son, forskare vid Försvarshögskolan med 
särskild inriktning på autonoma robotar 
och krigföring. Hon är aktuell med sin 
bok ”Äkta robotar” där hon diskuterar 
filosofiska frågor kring robotteknikens 
utveckling och hur vi ska förhålla oss till 
avancerade system där programmering, 
biologi och medvetande vävs allt mer 
samman. Vilka är de angelägna frågorna 
för skola och samhälle att ställa i vår tid 
kring teknik och samhällsutveckling? 

Medverkande:  Christer Sturmark, Fri Tanke 
förlag och Linda Johansson, forskare vid 
Försvarshögskolan 

Torsdag – valbart pass 6:

SEMINARIER – kl 13.30 -14.15
nnn Botkyrka, finalist Guldtrappan
nnn Linköping, kommunpartner
nnn Sandviken, finalist Guldtrappan

nnn Sollentuna, finalist Guldtrappan
nnn Vinnova, partner i Framtidens lärande
nnn Stiftelsen DIU, m fl
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Torsdag – valbart pass 6:1  

INSPIRATION – kl 13.30 -13.50
Varje inspirationsmöte är ca 20-25 minuter.

nnn
Luttras av eld – ett projekt i gräns-
landet mellan verklighet och fantasi
Jag kommer att prata om hur projektet 
utmanade min och elevernas föreställ-
ning om vad en lektion kan vara. Fokus 
kommer ligga på hur vi bröt den klas-
siska lektionsstrukturen och istället arbe-
tade i projektform. Det var utmanande 
för mig som lärare, att vara tvungen att 
släppa kontrollen, lita fullt ut på elever-
nas förmåga och ansvarsfullhet vilket 
gav mig nya positiva erfarenheter. Jag 
kommer även prata om hur grupparbetet 
stärkte flera elever på ett socialt plan 
och vad det kan få för vidare positiva 
konsekvenser. 

Medverkande: Oscar Mattsson, lärare i 
svenska och engelska, Digigruppsmedlem, 
Björkhaga skola

nnn
Kreativ digitalisering i förskolan
En digital resa där pedagoger och barn 
lär och utmanas tillsammans. På Hertings 
Gårds förskola i Falkenberg använder 
man sig av digitala verktyg på ett natur-
ligt sätt i vardagens arbete  

Medverkande: Katrin Alexandersson, förskol-
lärare på Hertings Gårds förskola i Falkenberg

nnn
Utmaningen! fLexikon ¬– en guide 
för flexibelt lärande

Medverkande: Ulrika Knutsson och Ola 
Hallqvist, redaktörer för det nya materialet. 
Lansering. FSO, Folkhögskolornas serviceor-
ganisation

nnn
Skola + fritids – Förstärkt verklighet 
– skapa och tagga!
På Fastebolskolan är appen Aurasma 
flitigt använd under både skol- och 
fritidstid. Eleverna skapar och publicerar 
sitt eget material. Något som bidrar till 
ökad motivation och intresse.

Medverkande: Anna Johansson-Dammström 
och Kerstin Källebo, Fastebol-Högby, Åk1-3, 
Järfälla

nnn
Rektor om ledarskap i digitalt  
utvecklingsarbete
Hur kan rektor arbeta för att skapa en 
utvecklande och delande kultur.

Medverkande: Jörgen Andersson, rektor, 
Sandviken

nnn
Kommunövergripande kompetens-
utveckling STL 
Hur lyckas man bedriva kommunöver-
gripande kompetensutveckling som ger 
effekter? Sedan 2010 bedriver Sollentu-
nas skolutvecklare fortbildning inom STL 
(Skriva sig till lärande). Kursen bygger 
på modellen för STL och innefattar bl a 
kollegial handledning och med hjälp av 
aktiva rektorer, IKT, formativ bedömning 
samt kritiska vänner synliggörs kurs-
deltagarnas kunskapsutveckling. Fokus 
ligger på vilka effekter undervisningen 
har på elevernas kunskapsutveckling 
samt att för lärarna identifiera sina nya 
utvecklingsområden.  

Medverkande: Sara Penje, skolutvecklare, 
Sollentuna

nnn
Sveriges bästa skola 2021
Bakgrund, strategier och handlingsplaner 
för att nå målet! Hur får du alla verksam-
heter i kommunen att prioritera skolan 
högst!?

Medverkande: Tommy Nilsson skoldirektör 
Sundsvall

nnn Botkyrka, finalist Guldtrappan
nnn Falkenberg, finalist Guldtrappan
nnn FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation
nnn Järfälla, kommunpartner
nnn Sandviken, finalist Guldtrappan

nnn Sollentuna, finalist Guldtrappan
nnn Sundsvall, finalist Guldtrappan
nnn Vinnova, partner i Framtidens lärande
nnn Utställare som medverkar med seminarier och         
           inspirationsmöten
nnn Stiftelsen DIU, m fl
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nnn
Håll en lektion med GPS- 
koordinater! 
Det finns alltid ett behov av att träna för-
mågor från LGR11 i en annan form, och 
genom gpslektion.se kan lärare skapa 
strukturerade exkursioner, stadsvand-
ringar och lektioner där elever stegvis 
kan guidas och få uppgifter. Att röra på 
sig i sin omgivning har en bevisad posi-
tiv effekt, och att kombinera detta med 
en teknisk utrustning som majoriteten 
av alla elever idag bär med sig är något 
vi tror mycket på.

Medverkande: Mikael Tylmad, Programmera-
re, IT-tekniker och läromedelsförfattare samt 
Patrik Bergman Ma/NO-lärare för årskurs 
4–9.  . Ett Vinnovaprojekt

UTSTÄLLARMÖTEN

nnn
Lärarens bästa stöd, från planering 
till analys
Fronter strävar efter att vara lärarens 
bästa stöd i lärprocessen, från planering 
och undervisning till bedömning och 
analys. Genom nära samarbete med våra 
användare under hela utvecklingspro-
cessen skapar vi tillsammans ett flöde 
som stödjer lärarna i den pedagogiska 
vardagen.

Medverkande: Johan Busck, Fronter

Ulrika Knutsson, presenterar den nya digitala guiden  ”fLexikon – en guide för flexi-
belt lärande”.
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Torsdag – valbart pass 6:2  

INSPIRATION – kl 14.00 -14.20
Varje inspirationsmöte är ca 20-25 minuter.

nnn
Digital resa över landsgränser – ett 
Skype-projekt åk 3-5 med Indien
Banslättsskolan en F-5 skola i Botkyrka 
kommun driver sedan 2012 ett Skype-
projekt med S:t Joseph´s Institute, 
Primary school i Goa, Indien. Eleverna får 
möta andra elever i en annan världsdel 
i realtid över webben där ett naturligt 
och spännande kulturutbyte sker. Detta 
resulterar i en konkret förväntning att 
prata engelska, samt anpassa språket till 
mottagaren, för att en gemensam kom-
munikation ska kunna ske. Genom detta 
arbetssätt har eleverna upptäckt att det 
finns större likheter än skillnader mellan 
barn i världen.  

Medverkande: SaraYoder, grundskolelärare 
och specialpedagog, Angelica Bellman, 
grundskolelärare och Jessica Wessberg, 
grundskolelärare, Botkyrka.

nnn
En skolledares reflektioner från ett 
flerårigt digitalt förändringsarbete
Förutsättningar för ett utvecklande ledar-
skap i en fullt ut digitaliserad 6-9-skola.
En ledares reflektioner från ett flerårigt 
ledarskap i skolan där IKT är naturligare 
än blyertspennor.

Medverkande: Leif Sandlund, rektor, Skogs-
torpsskolan i Falkenberg

nnn
Utmaningen! DigiLab Makerspace, 
konkret kreativitet 

Medverkande: Åke Nygren, digitalt mång-
sysslande bibliotekarie i Skaparbibblan. FSO, 
Folkhögskolornas serviceorganisation

nnn
Storyline med digitala verktyg som 
metod i klassrummet. 
Här visar Dan hur elevinflytande och mo-
tivation ökar rejält genom att arbeta med 
metoden Storyline och digitala verktyg 
i klassrummet i ett arbete där eleverna 
får vara aktiva och själva lösa problem 
kopplat till kunskapskraven. 

Medverkande: Dan Davidsson, Fjällenskolan, 
6-9, Järfälla

nnn
Fritidshemsboken
Ett nytt spännande verktyg för fritids-
hemmens verksamhet håller på att ta 
form i Linköpings kommun - Fritidsbo-
ken.
”Fritidsboken” är ett led i det systematis-
ka kvalitetsarbetet och ska hjälpa rektor 
och personal att ha koll på att verksam-
heten följer styrdokumenten. Den ger 
även föräldrar möjlighet till delaktighet 

via ex Fronter.
Konkret innebär det att eleven utifrån 
ett ”portfoliotänk”, via sin Ipad, doku-
menterar sitt lärande på fritidshemmet. 
En arbetsgrupp inom kommunens  
fritidshemsambassadörsnätverk har 
under läsåret jobbat med ett pilotpro-
jekt. Resultatet har blivit en digital bok 
för eleven inklusive en handledning för 
pedagogen.

Medverkande: Eva Torenfält Karlsson, sak-
kunnig och Lennart Lundvall, koordinator, 
Linköpings kommun

 nnn
Nästa generations lärande som 
utgångspunkt för strategiskt arbete
Vilka framtidskompetenser tränar skolan 
idag och vad behöver vi göra för att elev-
erna ska vara framgångsrika i skolan, på 
fritiden och i deras framtida yrken?

Medverkande: Mick Hellgren, strateg Nästa 
generations lärande, Sandviken

nnn
Skolledarperspektiv i digitalt för-
ändringsarbete 
Allt handlar om elevernas lärande dvs. om 
den pedagogik vi bedriver! I Sollentuna 
har vi gått från ett initialt teknikfokus till 
ett lärandefokus. Vi kan se att de digitala 
verktygen möjliggör en annan typ av 

nnn Botkyrka, finalist Guldtrappan
nnn Falkenberg, finalist Guldtrappan
nnn FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation
nnn Järfälla, kommunpartner
nnn Linköping, kommunpartner

nnn Sandviken, finalist Guldtrappan
nnn Sollentuna, finalist Guldtrappan
nnn Sundsvall, finalist Guldtrappa
nnn Vinnova, partner i Framtidens lärande
nnn Utställare som medverkar med seminarier och         
           inspirationsmöten
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undervisning och en annan roll för såväl 
elever som lärare. Vi kan dessutom se 
avsevärda resultatförbättringar tack vare 
de nya verktygen och arbetsformerna. 
Föreläsningen kommer att handla om hur 
vi nått hit, vad vi gör idag men även visa 
några av de misstag som begåtts under 
resans gång.

Medverkande: Tapio Liimatainen, rektor, 
Sollentuna

nnn
Blandade behov kräver blandade 
lösningar
Skoldatateket möter elever som behöver 
verktyg, anpassade efter just hens behov. 
Eftersom behoven skiljer sig mycket åt, 
krävs det en IT-miljö där elevens behov 
styr valet, inte IT-organisationens behov 
av standardisering. För att ge denna 
möjlighet har vi i Sundsvall stor frihet att 
välja plattform utifrån varje elevs behov.
Under seminariet visar jag några exem-
pel på hur de olika plattformarna gör 
olika saker olika bra.

Medverkande: Hans Burefjord, Skoldatateket, 
Sundsvall

nnn
Quirkbot – Ett hands on material 
för programmering
Låt oss presentera: Quirkbot – Ett hands 
on undervisningsmaterial i program-
mering! Quirkbot kan styra och reglera 
dina fantasifulla konstruktioner – bara 
du sätter gränsen för vad som är möjligt. 
Quirkbot gör programmering till äm-
nesintegrerande, fysiskt och greppbart 
genom möjligheterna att bland annat 
programmera ljud ljus och rörelse.

Medverkande: Cecilia Ekstrand, Utbildnings-
chef,  Tom Tits Experiment. Ett Vinnovaprojekt

UTSTÄLLARMÖTEN

nnn
Från flera molntjänster till ett peda-
gogiskt flöde
Molntjänster är redan nu en del av de 
tjänster som används i skolan. Det kan 
handla om tjänster som Office 365, 
Google, Vimeo, Youtube, Slideshare, 
Prezi, spel, kartor, kalendrar, nyhetsflö-
den etc. Utmaningen här är att det kan 
bli väldigt splittrat och oöverskådligt 
för både elever och lärare. Vi på Fronter 
jobbar för att du som lärare skall kunna 
knyta ihop de olika molntjänsterna till ett 
pedagogiskt flöde, ett Fronterflöde. Vilka 
tjänster vill du knyta upp till din skola? 
Fronter är medlemmar i Skolfederation, 
vilket gör det enkelt att integrera med 
övriga tjänsteleverantörer inom federa-
tionslösningen.

Medverkande: Kenneth Vuorinen, Fronter

nnn
Varför en interaktiv gemensam yta i 
klassrummet?
Vi resonerar kring det pedagogiska un-
dervisningsverktyget interaktiv skrivtavla 
och vilka fördelarna är med en interaktiv 
skrivtavla framför den vanliga projektorn. 
Vi visar hur mjukvaran SMART Notebook 
fungerar som lärarens arbetsverktyg från 
planering och genomförande till uppfölj-
ning och bedömning samt hur elever kan 
interagera på olika sätt med sina digitala 
arbetsverktyg såsom telefoner, plattor 
och datorer.

Föreläsare: Marcus Arwidson, grundskollärare 
och utbildare Netsmart

Ett utställarmöte arrangerat av Netsmart

 Lennart Lundvall, Linköpings kommun

Leif Sandlund, Falkenberg
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