
Framtidens lärande: 

Lärandets nya landskap
Offentlig hearing om lärandets nya landskap, organiserad av medlemmar i utbildningsutskottet 
tillsammans med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Skolledarna och Stiftelsen DIU.

Tid: 
Onsdag,  5 februari, kl 12.00 - 15.45 (programmet startar med enklare lunch)

Plats: 
Riksdagen, första kammaren

Framtidens lärande - lärandets nya landskap
De nationella styrdokumenten anger att alla elever har rätt att få använda digitala verktyg i skolan, 
och att alla elever ska få ”digital kompetens”. Betydande framsteg görs med digitala ingångar till 
skrivandet och läsandet, med delat skrivande och effektivare former för arbetet i klassrummet med 
återkoppling till elever, med synliggjort lärande. Och nya forum växer för delat kollegialt lärande. 

Samtidigt visar Skolinspektionens och Skolverkets bilder att många skolor och kommuner ännu 
inte på ett systematiskt sätt integrerar de digitala verktygen och arbetssätten i sitt arbete. Var står vi 
idag? Hur ser vägen framåt ut? 

Denna eftermiddag avser att i hearingform diskutera de möjligheter som digitaliseringen öppnar 
för bättre lärande, för ungdomars framtidskompetens och framtidstro.

Organiserad av medlemmar i Riksdagens utbildningsutskott tillsammans med 

Värd för dagen: Camilla Waltersson Grönvall (M)
Moderator:  Peter Becker
Programansvariga: Camilla Waltersson Grönvall, Peter Becker
Anmälan: www.diu.se/framlar/om/larandets-nya-landskap



Framtidens lärande: Lärandets nya landskap. Offentlig hearing, Riksdagen 5 februari

Program
kl 12.00 – 12.30  Lunch

Kl 12.30 - 12..45  Utbildningsutskottet inleder eftermiddagen tillsammans med dagens moderator.

12.45 - 13.45  Lärandets nya landskap – setting the stage: learning of today
  • Mobile learning. A Unesco programme and a perspective of global trends in education
  Francesc Pedro, professor, Policy advice and ICT  in Education, Unesco

  • Transformation of Public Schools. ‘Next practice’ in education, a model for leading public   
  school into the future by system leadership and able, informed professional practitioners
  Valerie Hannon, Director of board, InnovationUnit, UK

  • Sweden and Europe. A snapshot of digitalization in Swedish Schools in a 
  European context    
  Jan Hylén, fil dr, expert Digitaliseringskommissionen

  • Panel: Elias Giertz, gymnasieelev, Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, Jan Gulliksen, 
  professor i Människa-datorinteraktion, KTH och ordförande Digitaliseringskommissionen

Kl 13.45-14.00  Kaffe

Kl 14.00-14.45   Ledarskap och lärande för kvalitet och tillväxt 
  • Professionens kunskapsbildning: Mitt lärarrum på nätet
  Marie Andersson, lärare, Gotland 

  • Reflekterande lärare och professionens kunskapsbildning
  Ulla Runesson, professor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 

  • Ledarskap och skolutveckling: ett exempel
  Martin Claesson, Årsta skola, Stockholm 

  Panel: gymnasieelev, Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund, Ove    
  Jobring, Göteborgs universitet  

kl 14.45-15.30    Innovativa lärmiljöer 
   • 1-1 lyfter resultaten med digital läs och skrivstart
  Britt-Marie Hagman, lärare, Ale kommun 

  • Omvänt klassrum, utvecklat lärande
  Katarina Lycken Rüter, lärare Östra Reals gymnasium, Stockholm

  • I lärandets nya landskap: framtidens lärande
  Tomas Kroksmark, professor, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

  Panel: gymnasieelev, Eva-Lis Siren, ordförande Lärarförbundet, Edward Jensinger, 
  utvecklingschef skol- och fritidsförvaltningen Helsingborgs stad

Kl 15.30 – 15.45  Avslutning
  Utbildningsutskottet

Anmälan: www.diu.se/framlar/om/larandets-nya-landskap


