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Digitaliseringen förändrar allt 
– hur påverkar det oss?
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politik  
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Exempel: moralmachine.mit.edu

Deepfake: https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0 
Atlas: https://www.youtube.com/watch?v=fRj34o4hN4I 
Duplex: https://www.youtube.com/watch?v=bd1mEm2Fy08  
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Myten om de digitala infödingarna
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Digital kompetens
Förstå digitaliseringens påverkan på samhället 

Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier 

Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

Lösa problem och omsätta idéer i handling
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Få syn på digitalisering på gymnasial nivå (Skolverket, 2017) 
skolverket.se/publikationer?id=3784
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Programmering 
> 

kod
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I programmering ingår att skriva kod, vilket har stora likheter med generell 

problemlösning. Det handlar bland annat om problemformulering, att välja 

lösning, att pröva och ompröva samt att dokumentera. Men programmering ska 

ses i ett vidare perspektiv som även omfattar kreativt skapande, styrning och 

reglering, simulering samt demokratiska dimensioner. Det här vidare 

perspektivet på programmering är en viktig utgångspunkt i undervisningen och 

programmering ingår därmed i alla aspekter av digital kompetens.  

         
 Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå/gymnasial nivå  (Skolverket, 2017)





1. Fyll kastrullen med vatten 
2. Ställ kastrullen på spisen 
3. Vänta tills vattnet kokar 
4. Ta bort kastrullen från spisen 
5. Hämta en tepåse 
6. Sätt tepåsen i koppen 
7. Lyft kastrullen 
8. Luta kastrullen 
9. Vänta tills koppen är full 
10. Ställ tillbaka kastrullen på spisen

@lindamannila



Smart brödrost?
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 DIGITAL    KOMPETENS
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[A]lla verksamheter 
och alla skolans 
ämnen har som 
uppdrag att ge 
eleverna digital 
kompetens. 
 
 

 
Få syn på digitalisering på grundskolenivå 
(Skolverket, 2017) 



Integrerad digital kompetens 
Digital kompetens som allas ansvar 
Digital kompetens som ett brett område 
Klar strategi, plan och uppföljning 
Kontinuerlig utveckling 
Möjliggörande organisation 
Samarbete och kollegialt lärande 
Stödjande ledarskap som även fungerar som förebild 
Lärares kompetens (TPACK) och attityder  
Tillräckliga resurser (tid, utrustning, stöd)

DIGITALT  
KOMPETENT  

SKOLA?

@lindamannilaMannila (2018) Digitally competent schools - teacher expectations when introducing digital competence in Finnish Basic Education. Seminar.net.



HUR?Att ha en positiv attityd               i 

Att vilja lära sig           k 

Att våga misslyckas     - 

Att våga känna sig obekväm      t 

Att uppnå en miniminivå         a

Att ha en positiv attityd - en trist attityd smittar av sig 

Att vilja lära sig - det kräver vi också av eleverna  

Att våga misslyckas - annars kan vi inte lyckas 

Att våga känna sig obekväm - tillsammans klarar vi det mesta 

Att uppnå en miniminivå - inte meningen att vi ska bli experter
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Freelance relationship officer 
Ethical technology advisor 
Personal content curator 

Head of  social robotics  
Chief  happiness officer  

Chief  data storyteller 
Automation expert 

Cloud cleaner 
Nostalgist 

...
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TACK!
Linda Mannila 
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Exempel på användbara resurser
Ändringsföreskrift SKOLFS 2017:11: http://www.skolverket.se/skolfs?id=3253 

Skolverkets kommentarmaterial: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3783  

Skolverkets lärportal: https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/0-digitalisering/alla/alla  

Code.org-kodtimmematerial: https://code.org/learn 

Databävern / Bebras: http://bebras.se 

Scratch: http://scratch.mit.edu 

Makermovies: http://makermovies.se 

Programmera mera: https://urskola.se/Produkter/196673-Programmera-mera/Visa-alla 

Kodboken: http://kodboken.se 

Årstaskolans kursportal: https://kurser.arstaskolan.se 

Exempel på lektionsplaner: http://www.edu.fi/it_i_skolan/programmering/lektionsplaner 

FB-grupper: Digital samhällskunskap, Teacherhack, Makerskola 

Podcastar: Digitalsamtal, Uppkopplad 

Min bok “Att undervisa i programmering i skolan – varför, vad och hur?”: https://www.studentlitteratur.se/#9789144114163/


