Frågor om digitala användningen i skolorna:
● Hurudan hårdvara är i användning?
○ Pekplattor, datasalar
○ Har alla en egen dator eller hyr man? Hur borde det vara?
■ varierar
■ eleverna jämför varandras datorer
● Vad tycker ni att borde vara målsättningen med IKT i
undervisningen? Syftet med IT?
○ Papper och penna kvar (1)
○ Möta kraven från studentexamen
○ Framtidens arbetsplatser → dropboxen, PPT, webbsidor
○ Lära sig HUR man lär sig! → digital kompetens
○ Kritiska tänkandet på nätet
○ Excelprogrammet i HÄ → lära sig programvaran (yrkeslivet)
○ Rättvishet → alla skolor borde ha lika tillgång.
Arbetssökningen!
● Hur använder lärarna digitala verktyg?
○ PPT som ibland delas (Fronter)
○ PPT, men man MÅSTE skriva av
○ Frågor och svar på Fronter
○ OHkalvor
○ Internet → informationssökning
○ Frontersidor med allt material
○ Google + Google sites
● Hur borde de använda digitala verktyg?
○ Informationssökning (realämnen)
○ Lärarna måste ändra sitt sätt att lära ut. Nytt sätt att se på
lärande
○ Färdigt material → risk att bara läsa inför provet.
■ Klara riktlinjer
■ Ansvaret
● Har arbetsmängden ökat?
○ Blandning av stress och motivation
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○ I viss utsträckning → Lä
Har möjligheterna till grupparbete förbättrats? Till det bättre/sämre
○ Betonas individuellt eller grupparbeten
○ Bägge betonas; beror på lärarna; t.ex. Google allt mera i
användning
○ Alla gruppmedlemmar måste arbeta → initialer i marginalen
vem som har skrivit
Vilka ämnen använder IKT och vilka använder det inte?
Datorerna och underhållning → distraktion?
○ Tråkigt ämne → FB
○ Telefonen värre än datorn
○ Man måste veta vad som händer!
○ Ha telefonen framme, men stör inte! Kom inte och fråga om du
inte ha följt med!
○ Lärarna är helt likadan som eleverna med sina telefoner och
iPads!
Hurudana regler borde lärarna ha?
○ Dumt att lärarna håller hårda regler → gymnasiet frivilligt och
eleverna bör kunna ta sitt eget ansvar
○ Lärarna måste behandla alla lika!
○ Alla lärare måste göra på samma sätt! Lärare som sätter in
frånvaro bara för att någon haft en telefon framme
○ Telefonen påpekas oftare
○ Gör vad du vill så läge du inte störa någon (inkl. läraren)
■ Samtal vid störande beteende
○ Skillnad på vad man har framme
○ Klara regler
○ KONSEKVENT bland lärarna!
Behov av en ITkurs?
○ Ja! En kurs på ettan. Tips om PPT, datorkörkort m.m
○ Lärarna måste behärska tekniken!
○ Borde finnas redan i grundskolan → informationssökning
○ Studiehandledning
Hur borde man förbereda hösten 2016?

○ Eleverna skall kunna känna sig trygg med datorn
○ Dator redan i högstadiet, användning men inte 1to1 →
klassuppsättningar
○ Bättre samarbete mellan skolor → viktigt att använda samma
sidor
● EKSverksamheten; allmänt
○ Möten mellan elever, gruppuppgifter

