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FoU-uppdrag



Sex områden (3 av dem)

 Sociala processer
 Teknisk utveckling
 Didaktiska frågor
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Varför göööör
nii på detta 

viset?
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Varför skall 
jag träna att 

skriva för 
hand?
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Det är viktigt 
att kunna

Det är viktigt 
att kunna



Förutom i 
skolan - när 
behövs det?
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Ja, på ett möte 
för att anteckna 
och t.ex. om du 
skall till affären 
och vill göra en 

inköpslista
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Men det knappar 
jag ju bara in eller 

spelar in på
telefonen, det går 

snabbare.
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Ja, men om du 
skall komma ihåg 

något och vill 
skriva av det t.ex. 

en färdväg.
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Men HALLÅ! Det 
finns ju kamera i 

telefonen och vill jag 
någonstans så lägger 
jag ju bara in var jag 
är och var jag vill?
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Jag har alltid 
mobilen med 
mig, alltid!!!
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Ja, inte då jag 
badar eller sånt, 
men då har jag 
ju inte papper 

och penna 
heller.
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Att inte använda 
mobilen  är ju TYP 
som att behöva lära 
sig göra upp eld när 

det finns tändstickor?
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HUR MÅNGA AV ER BEHÄRSKAR ATT GÖRA UPP ELD UTAN TÄNDSTICKOR?



Hmmm….

Vi Äter Ni Lagar…

Bra för att klara TYP 
nån tävling på TV, 
men vilken annan 

nytta?
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KOMMUNIKATION GENOM SOCIALA MEDIER…



Ämne XÄmne X Ämne YÄmne Y Ämne ZÄmne Z

08.00 08.40 10.5009.20 11.10 12.00

09.20 Lärare delar ut stenciler. Översättningsuppgift

09.36 ”Vad skall man göra när man är klar?”

10.35 Den snabbaste eleven säger: ”Jag kan inte jobba, jag är så hungrig”

10.23 Sista eleven blir klar med översättningsuppgiften (47 minuter efter den första)

LUNCHLUNCH

Nya uppgifter plussas på allteftersom, tillslut får de snabba läsa på hemläxan….



Tack så mycket!

www.liu.se


