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Barn, unga och medierBarn, unga och medier

 De allra flesta barn och unga har tillgDe allra flesta barn och unga har tillgåång ng 
till internet hemmatill internet hemma

 Ungdomar mellan 16 och 25 Ungdomar mellan 16 och 25 åår r äär r 
flitigaste anvflitigaste anväändarnandarna

 96% av unga (1296% av unga (12––16 16 åår) har mobiltelefon, r) har mobiltelefon, 
medan 81% av barnen (9medan 81% av barnen (9––12 12 åår) har r) har 
mobilmobil

 GenomsnittsGenomsnittsååldern fldern föör att br att böörja anvrja anväända nda 
Internet Internet äär knappt 4 r knappt 4 åår r åår 2010r 2010



Vad betyder detta fVad betyder detta föör r 
skolan?skolan?
Olika tolkningarOlika tolkningar



Exempel pExempel påå
(problematiska) tolkningar(problematiska) tolkningar
 Eleverna anvEleverna anväänder digital fnder digital föör mycket r mycket 

redan, sredan, såå skolan behskolan behööver vara en ver vara en 
motviktmotvikt

 Eleverna kan allt, sEleverna kan allt, såå llääraren kan raren kan 
anvanväända dem som resurser och nda dem som resurser och 
behbehööver inte lver inte läägga ner tid pgga ner tid påå att latt läära ra 
sig nsig nåågot om tekniken sjgot om tekniken sjäälvlv



Ytterligare en tolkningYtterligare en tolkning

 LLääraren skulle graren skulle gäärna vilja anvrna vilja anväända nda 
mer digital teknik i klassrummet, mer digital teknik i klassrummet, 
menmen……

 ……vad ska lvad ska lääraren graren gööra och hur ska ra och hur ska 
det gdet gåå till rent praktiskt?till rent praktiskt?



Hur anvHur anväänds IT i nds IT i 
lläärarutbildningen?rarutbildningen?

 Majoriteten av kurser anvMajoriteten av kurser anväänder inte IT pnder inte IT påå ett ett 
ssäätt som tt som äär relevant fr relevant föör studenternas r studenternas 
framtida yrkeframtida yrke

 Det finns mycket goda exempel av Det finns mycket goda exempel av 
pedagogisk anvpedagogisk anväändning, men inte mndning, men inte måånganga

 Det finns mDet finns måånga goda idnga goda idééer som aldrig er som aldrig 
realiserasrealiseras

 IT anvIT anväänds frnds fräämst fmst föör att skriva rapporter och r att skriva rapporter och 
fföör kommunikation inom kurserr kommunikation inom kurser



HinderHinder

 Policyer tas inte pPolicyer tas inte påå allvar/fallvar/fööljs ljs 
inte uppinte upp

 TillgTillgåång i teorin ng i teorin äär inte detsamma r inte detsamma 
som tillgsom tillgåång i praktikenng i praktiken
 Andra prioriteringar Andra prioriteringar ään n 

pedagogikpedagogik
 OpOpåålitlig utrustninglitlig utrustning

 FFöörebilder saknasrebilder saknas



Vilka Vilka 
modeller modeller 
erbjuder erbjuder 

vi?vi?
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Vilka modeller erbjuder vi?Vilka modeller erbjuder vi?



SSåå hhäär serr ser
det utdet ut



Det hDet häär ska r ska 
lläärarstudenterna rarstudenterna 

mmöötata

……bland annatbland annat



Tack fTack föör mig!r mig!
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