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VÄLKOMMEN TILL NGL2017
Högskolan Dalarna välkomnar dig till den fjärde Next Generation Learning Conference.
En konferens om den digitala revolutionens inverkan på utbildning och bildning.
På konferensen kan du ta del av aktuell forskning, utvecklingsprojekt och initiativ inom NGL. Vi hoppas att ditt deltagande på NGL2017 blir lyckat samt att din vistelse i Falun blir trivsam.
Nästa Generations Lärande vid Högskolan Dalarna har efter många års arbete utvecklats till att göra utbildning tillgänglig för alla och pedagogisk utveckling med stöd av teknik. Arbetet med NGL har en naturlig plats vid Högskolan
Dalarna och har en central del i visionen för lärosätet. Enligt tidigare vision skulle högskolan vara ledande inom NGL,
ett arbete som även i fortsättningen är en viktig del i den dagliga verksamheten.

Inger Lindqvist
Organizing chair Next Generation Learning Conference 2017
Högskolan Dalarna
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KARTA OCH RESEINFORMATION

BUSSAR
Från tågstationen/resecentrum kan du åka med buss 153 som går ungefär var 10e minut på morgonen.
Från centrala Falun, hållplatsen ”Knutpunkten”, kan du åka med buss 12 eller 153. De går ungefär var 5e minut på
morgonen.
Hållplatsen vid högskolan heter ”Högskolan Svärdsjögatan”.
Till Dalasalen går det att åka buss från ”Knutpunkten” till ”Kaserngården” och sedan knappt 200 meter till fots. Vill du
åka från högskolan måste du byta buss på Knutpunkten. En buss var 30e minut.
Resan kostar 30 kr och du kan betala ombord med kort, lösa biljett i Dalatrafiks automat, via deras hemsida eller i
appen.

TILL FOTS
Det går att gå Svärdsjögatan från centrala Falun till högskolan men det är kraftig uppförsbacke. C:a två km.
Från högskolan till Lugnetkyrkan är det c:a 200 meter.
Från högskolan till Dalasalen är det c:a 1,1 km.
Från Dalasalen till centrala Falun är det c:a 1,5 km.

TAXI
Koppartaxi AB Falun 023-630 00
Taxi Falun,		
023-189 00
Taxikurir, Falun
023-153 00
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KEYNOTES ONSDAG
FRAMTIDENS LÄRANDE
Stefan Fölster
Adjungerad Professor i Nationalekonomi
KTH Royal Institute of Technology
Stefan Fölster är chef för tankesmedjan Reforminstitutet, och har en bakgrund
som forskare i Nationalekonomi, och har varit adj. Professor såväl vid Högskolan
Dalarna som vid KTH. Han är författare till flera böcker, t.ex. Framtidens jobb
(Volante, 2016) och Robotrevolutionen (Volante, 2015), samt The Public Wealth
of Nations (Palgrave/Macmillan 2015) som utsågs till ”Best book of the year
2015” i både Financial Times och Economist.
Robotrevolutionen är här, och den förändrar allt. Robotar, artificiell intelligens
och uppkopplade maskiner förenklar våra liv och arbeten. I sin framfart krossar
också robotrevolutionen hela branscher, utplånar jobb utan att lämna några nya
efter sig och ställer frågor om ekonomisk utveckling, välfärd och demokrati på
sin spets. Vem blir vinnare och vem blir förlorare i robotarnas tidevarv?

SOCIALA MEDIER I HÖGRE UTBILDNING
Pernilla Josefsson
PhD student in Media Technology
KTH Royal Institute of Technology
I min avhandling har jag utforskat hur studenter upplever användningen
av sociala medier i högre utbildning. Närmare bestämt så ligger fokus på
studenternas användning, erfarenhet och attityder till sociala medier när
dessa integrerats i studenternas lärmiljö. Som komplement har också lärarnas
incitament för inkludering av sociala medier belysts.
Med min forskning vill jag lyfta fram en nyanserad diskussion kring
implementeringen av sociala media-teknologier i högre utbildning med
antagandet att när de används på ett lämpligt vis och i lämplig social kontext
kommer lärandet att påverkas positivt. En tolkning av detta är att inkluderande
av sociala medier vid icke-privata kontexter bör ha ett klart mål och en tydlig
strategi.
Med detta som utgångspunkt kommer jag i min presentation belysa vikten av
hänsynstagande till att både student och läraren i sitt användande av sociala
medier bör respekteras utifrån sina respektive roller. Det handlar med bland
annat om hur vi förhåller oss till självpresentation, tekniska begränsningar och
förväntningar av varandra.
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KEYNOTES TORSDAG
NEW INSIGHTS INTO LEARNING: THE NEUROSCIENCE OF
LEARNING, MEMORY AND FORGETTING
Martin Korte
Prof. Dr. rer. nat. University TU Braunschweig
Faculty of Life Sciences & Zoological Institute
Martin Korte is the head of the “AG NIND”, Neuroinflammation and Neurodegeneration group (since 2012) and amongst his main scientific interests we find
synaptic plasticity, learning and memory and early childhood learning
The keynote will focus on how the human brain learns and how that influences
effective media usage. It also tackles the question of how IT, robotics and digital
learning platforms will influence future learning concepts – but also how our
brain will select the best learning strategies.
Are we fit for the future and do we have vision how the future of learing should
look like?

THE INSTITUTION-WIDE IMPACT OF ACCESSIBILITY
Nicolaas Matthijs
Senior Product Manager (Accessibility)
Blackboard
As the accessibility of digital course content is becoming an increasingly
important topic world-wide, institutions must address long-standing and often
overbearing challenges.
Vast amounts of course content - Large amounts of course content make it
difficult for an institution to understand where they stand with accessibility
issues today
Lack of awareness and understanding - Instructors struggle with a lack of
awareness and understanding behind the impact of accessibility and how to
create more accessible content
Learners can fall behind - Learners can be blocked or delayed in their courses
due to the time involved in gaining access to alternative formats
This session will also demonstrate in an interactive way how inaccessible content
is interpreted by a computer, and how this can affect the quality and the usability
of the course materials for all students.
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PREVENTING PLAGIARISM
SINCE 1999

Reliable plagiarism checking
that is easy to use

URKUND offers:
• Stability
• Support
• Quality
• Integration with the leading LMS/VLEs
Learn more about URKUND at www.urkund.com

...and many more
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www.urkund.com, information@urkund.com, 08-738 52 00
URKUND/Prio Infocenter AB, Box 3217, 103 64 Stockholm, Sverige
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PROGRAM
ONSDAG 18 OKTOBER
10:00-13:00		

Registrering Campus Lugnet

10:00-16:30		

Utställarmässa öppen, Kaffe/Te

11:30-12:50		

Lunch Lugnetkyrkan

13:00-13:15		

Intro (Föreläsningssal 5)

(Ljusgården)

			Inger Lindqvist
			
Organizing chair NGL2017 Dalarna University
			Andrew Casson
			
Vice rektor Dalarna University

13:15-14:15		

Keynote (Föreläsningssal 5)

			Stefan Fölster
			
Professor i nationalekonomi, KTH Royal Institute of Technology
			
Digitalisera eller dö - hur robotiseringen förändrar samhället och 			
			utbildningsbehoven

14:15-14:45		

Kaffe/Te (Ljusgården)

14:45-15:45		

Keynote (Föreläsningssal 5)

			Pernilla Josefsson
			
PhD Student in Media Technology, KTH Royal Institute of Technology
			
Sociala Medier i högre utbildning
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15:50-16:50 		

Parallella sessioner

			A1 (Föreläsningssal 1)
			
Pedagogisk Digital Problembaserad Utmaning 			
pedagogisk Digital Hinderbana och Tunnelbana för ökad PDK?
			Per Andersson
			NGL-centrums pedagogiska utgångspunkter
			
Eva Hagström, Ragnar Olafsson

			

A2 (Föreläsningssal 2)

			
Tydlighet genom ord och bild
			Karin Andersson
			Flippad uppsatshandledning
			Ann-Katrin Perselli

			

A3 (Föreläsningssal 3)

			Styrdokument (gymnasiekurser)
			Joni Stam
			
Design av lärtjänster med innovativa verktyg som
			
möjliggör kollaborativ samproduktion via nätet
			Kennet Lindquist

			

A4 (Föreläsningssal 5)

			
Erfarenheter av kollaborativt lärande på distans
			
genom projektbaserat lärande, IKT och Scrum
			Jörgen Söderback
			
			

DAVA – implementering av SURT på avdelningen Medier vid HDa
Sören Johansson, Hans Uddgård, Anita Carlsson

18:00			

Baren öppnar på Dalasalen

18:45-00:00		

Konferensmiddag vid Dalasalen

			
			

Konferensmiddag på Dalasalen i Falun. Under middagen ges
möjlighet till intressanta samtal, god mat samt underhållning.

Scanna qr-koden för vägbeskrivning till Dalasalen
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TORSDAG 19 OKTOBER
08:30-09:30

Keynote (Föreläsningssal 5)

			Martin Korte
			
Prof. Dr. rer. nat. University TU Braunschweig
			
Faculty of Life Sciences & Zoological Institute
			
New insights into learning: The neuroscience of learning, memory and forgetting

09:30-10:30		

Commercial Keynote

(Föreläsningssal 5)

			Nicolaas Matthijs
			
Senior Product Manager (Accessibility), Blackboard
			
The institution-wide impact of accessibility (Plenary Session)

10:30-11:00		

Kaffe/Te (Ljusgården)

11:00-12:30		

Parallella sessioner

			B1 (Föreläsningssal 1)
			
En modell för studentorienterad kursdesign
			Linda Reneland-Forsman
			Att få syn på sitt eget lärande med hjälp av digitala berättelser
			Lotta Eek-Karlsson
			
Deliberate Practice – en evidensbaserad, studentaktiverande
			
undervisningsmetod med stor potential
			Emma Wikberg

			

B2 (Föreläsningssal 2)

			
Views of Net-based Language Learning through Adobe Connect
			Jonathan White
			
			
			

Att få syn på studenters förståelse – Erfarenheter från forsknings- och 			
utvecklingprojekt kring studerandeaktiva arbetsformer i en flexibel lärmiljö
Åse Tieva, Bengt Malmros

			
Using digital resources to scaffold students´as co-creators of own learning
			Odour Olande

			

B3 (Föreläsningssal 3)

			
Teknikburna kunskapsprocesser: erfarenheter av skolforskning
			
med releveans för lärarutbildning
			Anna Annerberg
			
Lärarstuderandes omdömesbildande processer i digital miljö
			Sören Högberg
			
Implementering av textmallar som del av skolans utvecklingsarbete
			Anna Annerberg
			
Multimodal kommunikation i matematikklassrummet
			Anna Teledahl
			
Digital Didaktik – Lärares didaktiska övertygelser,
			
överväganden och val med digitala resurser
			Lena Gleisner Villasmil
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12:30-13:30		

Lunch (Lugnetkyrkan)

13:30–15:00		

Parallella sessioner

			C1 (Skrivsal 1)
			
		

Kollaborativt lärande – hur utvecklas en kurs till en community?
Lotta Åbjörnsson, Alastair Creelman, Maria Kvarnström, Lars Uhlin

			

C2 (Föreläsningssal 2)

			
Jag & vi – presentation av ett utvecklingsprojekt
			Ragnar Olsson
			
			

Medieteknisk temavecka: ett anpassningsbart kursmoment
Anders Green, Sophie Landwehr Sydow, Martin Johnsson

			
Studenters lärande om undervisning för lärande
			Gunilla Gunnarsson

			C3 (Föreläsningssal 3)
			
Data Privacy and Security within EU
			
A Multi Layered Compliance Approach
			Stephan Geering
			
			
			

Konkurrerande diskurser om skolans värdegrundsuppdrag
i den digitala tidsåldern
Eva Hultin, Sören Högberg

			
Förutsättningar för teknikstött lärande. Ett 1:1 intitiativ
			Marcia Håkansson Lindqvist

15:00			

Kaffe/Te (To go/Ljusgården)

Notera att programmet kan ändras, senaste version av programmet finns alltid på www.du.se/ngl2017.
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A1
Pedagogisk Digital Problembaserad Utmaning – Pedagogisk Digital Hinderbana 				
och Tunnelbana för ökad PDK?
Per Andersson
Tema: Design for learning
I presentationen beskrivs en pedagogisk/didaktisk modell för att öka lärares Pedagogiskt Digitala Kompetens
(PDK). Modellen utgår från lärares egna pedagogiska utmaningar och bygger på att lärarna själva är aktiva
och hittar lösningar där digitala verktyg används. I modellen finns stöd i form av en Pedagogisk Digital Hinderbana och Tunnelbana.
NGL-centrums pedagogiska utgångspunkter
Eva Hagström, Ragnar Olafsson
Tema: Design for learning
NGL-centrum har som uppgift att stödja den pedagogiska verksamheten vid Högskolan Dalarna. Det gör
vi bland annat genom högskolepedagogiska kurser och seminarier samt genom att tillhandahålla en digital
lärmiljö med support för lärare och studenter. Vi presenterar våra gemensamma pedagogiska utgångspunkter
och exempel på hur de utgör en vägledning i vårt arbete.

A2
Tydlighet genom ord och bild
Karin Andersson
Tema: Collaborative learning
Distanshandledning av kandidatuppsatser har ökat. Från att enbart ha infogat kommentarer i dokumentet till
att lägga till färgmarkeringar har jag provat att använda Kaltura Video för återkoppling. Mina erfarenheter av
denna nya arbetsmetod är bland andra tidsbesparing och studenter upplever en tydligare återkoppling, med
mindre risk för missförstånd.
Flippad uppsatshandledning
Ann-Katrin Perselli
Tema: Design for learning
Presentationen redogör för ett pågående utvecklingsprojekt som undersöker hur, och på vilka sätt, stödet till
studenter i deras skrivprocess kan ökas och samtidigt tidseffektivisera lärarens handledning av det självständiga arbetet. I projektet används förinspelad videohandledning för en multimodal och flippad handledning
med målet att både utveckla och effektivisera mötet mellan handledare och student. Två studentgrupper har
medverkat i projektet; 40 st F-6 lärarstudenter och 19 ämneslärarstudenter.
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A3
Styrdokument (gymnasiekurser)
Joni Stam
Tema: Design for learning, Internet of things
Nästa generations lärande handlar främst om informationshantering och därför har jag skapat en teknisk
webbaserade modul som ingår i www.larare.at Modulen ska på ett pedagogiskt, överskådligt och tydligt sätt
med fokus på praktisk nytta hjälpa lärare att integrera svenskämnets styrdokument i planering, undervisningen och skolutveckling.
Design av lärtjänster med innovativa verktyg som möjliggör kollaborativ 					
samproduktion via nätet
Kennet Lindquist
Tema: Design for learning
Presentationen fokuserar på skapandet av lärtjänster genom kollaborativ samproduktion och användandet av
Internet-baserade verktyg för design av pedagogiska strukturer och nätlärande. Initialt ges en introduktion
av internationellt identifierade trender inom design och utformandet av framtidens lärande. Därefter illustreras och exemplifieras ett antal innovativa lösningar för pedagogisk design av olika lärtjänster samt hur dessa
nyttjas för kollaborativt/distribuerad design. Avslutningsvis ges en överblick över en modell för kompetenscentrerad kursutveckling varmed kollaborativt designarbete kan ske.

A4
Erfarenheter av kollaborativt lärande på distans genom projektbaserat lärande, 				
IKT och Scrum
Jörgen Söderback
Tema: Collaborative learning
Såväl forskare som lärare anser att kollaborativt lärande har mycket att tillföra, men många studenter har
en negativ inställning till gruppaktiviteter på grund av saker som minskad flexibilitet, konflikter, orättvisa
betyg och orättvis arbetsfördelning. Genom att använda Scrum för att hantera projektarbeten kan studenters
inställningar till grupparbete förbättras.
DAVA – implementering av SURT på avdelningen Medier vid HDa
Sören Johansson, Hans Uddgård, Anita Carlsson
Tema: Collaborative learning, Design for learning
Syftet är att implementera ett agilt arbetssätt och SURT samtidigt som Learn börjar användas på avdelningen.
SURT är en metod för kollaborativt lärande där studenter utvecklat kunskap i samverkan med externa aktörer. Utmaningarna att synliggöra lärandet i Learn presenteras. Metod är deltagande observation där missförstånd används som data för respons.
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B1
En modell för studentorienterad kursdesign
Linda Reneland-Forsman
Tema: Design for learning
Här presenteras ett teoretiskt ramverk, en modell för studentorienterad kursdesign samt resultat från tillämpning av modellen. Resultaten är från ett kompetensutvecklingsprojekt vid Linnéuniversitetet som avser att
öka lärares kompetens att designa för ett studentorienterat arbetssätt men även öka lärarnas förtrogenhet
med digitala lär-resurser.
Att få syn på sitt eget lärande med hjälp av digitala berättelser
Lotta Eek-Karlsson
Tema: Design for learning
Syftet med föreliggande projekt är dels att medvetandegöra det egna lärandet hos en grupp studenter dels att
få en fördjupad förståelse för barns/elevers olika sociala livsvillkor. Projektets utgångspunkt är studentens
förståelse av sina egna sociala livsvillkor. Som resurs för lärandet användes digitala berättelser. Studentgruppen som ingått är 40 st F-6 lärarstudenter och 19 ämneslärarstudenter.
Deliberate Practice – en evidensbaserad, studentaktiverande undervisningsmetod 				
med stor potential
Emma Wikberg
Tema: Design for learning
En kurs har med goda resultat transformerats utifrån en evidensbaserad undervisningsmetod. Studenterna
ges förberedelseuppgifter inför seminarierna, som består av korta föreläsningar följda av problemlösning i
smågrupper under kontinuerlig feedback från läraren. Ta del av erfarenheter av kursupplägget och co-teaching, samt tips och råd till dig som överväger liknande kursupplägg!

B2
Views of Net-based Language Learning through Adobe Connect
Jonathan White
Tema: Collaborative learning, Design for learning
A general question that has been asked since net-based language learning started is whether languages can
be learned online. Can students develop their language skills, and especially speaking; and, in particular, can
they interact and form an online learner community?
In this presentation, I report the results of an online questionnaire survey of 126 students on net-based courses in English at Högskolan Dalarna during 2016 and 2017.
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Att få syn på studenters förståelse – Erfarenheter från forsknings- och 						
utvecklingprojekt kring studerandeaktiva arbetsformer i en flexibel lärmiljö
Åse Tieva, Bengt Malmros
Tema: Collaborative learning, Design for learning
I ett utvecklings-och forskningsprojekt vid Umeå universitet har nya lärmiljöer blivit utgångspunkten i utarbetandet av en studerandeaktiv pedagogik. Projektet ska ge kunskaper om relationen mellan lärandemiljön,
pedagogik och studenternas inlärning och studieupplevelse. Resultaten tyder på bättre inlärning och ökad
genomströmning vid examination. Studenterna vittnar om större engagemang inför studierna medan lärarna
beskriver en mer stimulerande undervisningssituation.
Using digital resources to scaffold students´as co-creators of own learning
Odour Olande
Tema: Collaborative learning, Design for learning
This presentation reports from a pilot project conducted within the design for learning framework aimed at
enhancing students’ engagement with regards to course contents and objectives. The aim being to encourage
meaningful learning where students are co-constructors in the learning process. The study was conducted in
the context of teacher education with two groups of pre-service elementary and middle-school mathematics
education teachers (F-3 & 4-6).

B3
Teknikburna kunskapsprocesser: erfarenheter av skolforskning med releveans för 				
lärarutbildning
Anna Annerberg
Tema: Collaborative learning
Under symposiet presenteras centrala resultat från fyra olika avhandlingsstudier som hanterar teknikburna
kunskapsprocesser i skolan. Symposiet behandlar aspekter av undervisningens digitalisering som är relevanta
för lärarstuderande och deras möjligheter att hantera och reflektera över användning av teknik i undervisning
och syftar till att öka kunskapen om integreringen av teknik som en del av lärares arbete.
Lärarstuderandes omdömesbildande processer i digital miljö
Sören Högberg
Tema: Collaborative learning
Lärarstuderande möts idag allt oftare i nätbaserade seminariesamtal för samtal om lärares arbete. Vilka
villkor för samtal skapas och hur påverkas samtalens innehåll? Avhandlingsprojektet i form av en observationsstudie av lärarstuderandes samtal i Adobe Connect visar att samtalen drivs i monologisk riktning, något
som skapar konsekvenser för de omdömesbildningprocesser lärarstuderande genomgår.
Implementering av textmallar som del av skolans utvecklingsarbete
Anna Annerberg
Tema: Collaborative learning
Ökade digitala resurser skapar nya förutsättningar för att skapa och kommunicera texter i skolan. Detta
påverkar inte bara elevers skrivande utan även lärares. Tillsammans med ökande krav på dokumentation av
arbetet i skolan skapas ett ökat intresse för textmallar. Syftet med den här studien är att skapa kunskap om
hinder och möjligheter i arbetet med gemensamma textmallar för elevdokumentation.
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Multimodal kommunikation i matematikklassrummet
Anna Teledahl
Tema: Design for learning
I dagens klassrum finns möjligheter att kommunicera i, med och om matematik med hjälp av digitala verktyg som innebär att klassrummet blir en multimodal miljö. Kommunikation i matematik är då inte längre
begränsad till svartvita siffror, text och symboler och den är inte heller nödvändigtvis linjär. I denna studie
undersöks kommunikationen i matematikundervisning i multimodala klassrum.
Digital Didaktik – Lärares didaktiska övertygelser, överväganden och val med 					
digitala resurser
Lena Gleisner Villasmil
Tema: Collaborative learning
Syftet med den här studien är att fördjupa förståelsen för erfarna lärares didaktiska övertygelser, överväganden och val vid utformandet av deras digitala didaktik. En tematisk livshistorieansats används som metodologi och övergripande teoretisk ansats i studien för att nå denna fördjupade förståelse, tillsammans med ett
teoretiskt sociokulturellt- och didaktiskt perspektiv.

C1
Kollaborativt lärande – hur utvecklas en kurs till en community?
Lotta Åbjörnsson, Alastair Creelman, Maria Kvarnström, Lars Uhlin
Tema: Collaborative learning, Design for learning
Kursen Open Networked Learning skapar speciellt engagemang och upplevelsen att förstå vad det innebär
att lära kollaborativt och i nätverk. Workshopen diskuterar hur en community skapas, hur motivationen hos
deltagarna går från yttre till inre (extrinsic - intrinsic) och hur en kan stödja studenternas utveckling mot
kollaborativ kompetens.

C2
Jag & vi – presentation av ett utvecklingsprojekt
Ragnar Olsson
Tema: Design for learning
Presentationen redovisar erfarenheter från ett projekt där en kursdesign skapades som uttryckligen hade som mål
att öka studenters närvaro samt göra dem mer delaktiga. Genom utökat IT-stöd skapades en ömsesidig multimodalitet vilket i sin tur gav förutsättningar för ett ökat engagemang från studenterna, en mer meningsfull dialog
mellan kursledning/lärare och studenter samt ett förbättrat gemensamt ansvarstagande studenterna emellan.
Medieteknisk temavecka: ett anpassningsbart kursmoment
Anders Green, Sophie Landwehr Sydow, Martin Johnsson
Tema: Design for learning, Internet of things
Medieteknik är ett område som är i ständig och snabb förändring. I samband med att vi gjorde om kursinnehållet väcktes idén att låta studenterna på A- och B-nivå samarbeta kring ett aktuellt tema som ändras termin
från termin. Syftet är att låta studenterna fördjupa sig inom ett aktuellt ämne samt att studenterna ska lära
känna varandra över årskurserna.
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Studenters lärande om undervisning för lärande
Gunilla Gunnarsson
Tema: Collaborative learning, Design for learning
Presentationen beskriver ett pågående projekt om studenters lärande vid arbetet med analys av sina planerade och genomförda undervisningsmoment. I projektet filmar studenterna dels sina genomförda lektioner
dels sina egna analyser och diskussioner om lektionerna för att ge möjlighet till såväl metareflektion som
lärarrespons.

C3
Data Privacy and Security within EU, a Multi Layered Compliance Approach
Stephan Geering
Across the globe, the focus on data privacy is increasing and the EU has set a new global benchmark with the
EU General Data Protection Regulation (GDPR). We will also highlight some of the key requirements of the
GDPR and explain Blackboard’s GDPR approach and plan.
Konkurrerande diskurser om skolans värdegrundsuppdrag i den digitala 					
tidsåldern
Eva Hultin, Sören Högberg
Tema: Collaborative learning
Studiens syfte är att bidra med kunskap om lärardiskurser om värdegrundsarbete relaterat till digitalisering.
Resultatet visar konkurrerande lärardiskurser som uttrycker faror respektive möjligheter med digitaliseringen samt hur dessa rymmer olika didaktiska strategier för värdegrundsarbetets innehåll och form
Förutsättningar för teknikstött lärande. Ett 1:1 intitiativ
Marcia Håkansson Lindqvist
Tema: Collaborative learning
Elevers och lärares arbete med digitala teknologier i klassrummet och skolledares arbete att leda för digitala teknologier studerades i Unos Umeå. Resultaten visade ett behov av kompetensutveckling på alla nivåer.
Att flytta fokus från teknologin till pedagogiken kommer att vara viktigt för att uppnå möjligheterna och
förutsättningarna för teknikstött lärande.
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