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VÄLKOMMEN
TILL SETT

Kistamässan 25–26 april 2012

Föreläsare och seminarier med 
stockholmsperspektiv:

I detta utskick finns en sammanställning över olika stockholms-
aktiviteter på SETT-mässan. Det gäller både utställare och före-
läsare. Här finns möjlighet för dig att möta leverantörer och 
andra stockholmslärare för att diskutera och dela erfarenheter 
av att arbeta med it i Stockholms skolor.

Nedan följer ett axplock av föreläsningar och seminarier i föreläsningssalarna på 
SETT-mässan med ett Stockholmsperspektiv. För mer information om tider 
samt om övriga föreläsare och utställare www.settdagarna.se

Per Brahm med lärare och elever från Rödabergsskolan  
”Nya läromedel, nya arbetssätt”
Så skapar du digitala lärresurser och delar dem med andra.

Lena Gällhagen, ”Lustfyllt lärande med iPads”
En inspirationsföreläsning specifikt framtagen för de skolor som arbetar med iPad.

Martin Fernström och Josef Sahlin, Årstaskolan  
(Guldäpplevinnare 2010)
Viktigt och på riktigt!

Ulf Jämterud, gymnasielärare Bromma gymnasium
Att använda it i de samhällsvetenskapliga ämnena på gymnasiet och grundskolans 
senare del.

Carola Rehn Lindberg och Anna Engström  
”Att skriva sig till läsning” 
Carola och Anna delar med sig av erfarenheter från Stockholms stads satsning 
på ”Att skriva sig till läsning”. Ett antal skolor deltar också.

Erika Isaksson och Malin Åkerblom  
Nytt planerings- och dokumentationsverktyg i Skolwebben
Utveckling av nytt planerings- och dokumentationsverktyg som följer hela  
IUP-processen. 

Eva-Li Littorin, Helena Karlsson och Pelle Mårtensson  
”Pedagog Stockholm en resurs för lärare”
Pedagog Stockholms redaktion berättar om vilka resurser och inspirations-
platser som lärare kan komma åt via webbsidan Pedagog Stockholm.

Tid Onsdag 25/4

10.00–10.30 Digitala lärresurser

10.30–11.00 Framtidens lärande

11.00–11.30 eTwinning

11.30–12.00 Skolwebb 2.0

12.00–12.30 eTwinning

12.30–13.00 Skolwebb 2.0

13.00–13.30 Digitala lärresurser

13.30–14.00 Att skriva sig till läsning

14.00–14.30 Digitala lärresurser

14.30–15.00 Skolwebb 2.0

15.00–15.30 Att skriva sig till läsning

15.30–16.00 Digitala lärresurser

16.00–16.30 Skolwebb 2.0

Tid Torsdag 26/4

09.30–10.00 Att skriva sig till läsning

10.00–10.30 Digitala lärresurser

10.30–11.00 Skolwebb 2.0

11.00–11.30 Att skriva sig till läsning

11.30–12.00 Skolwebb 2.0

12.00–12.30 eTwinning

12.30–13.00 Skolwebb 2.0

13.00–13.30 Digitala lärresurser

13.30–14.00 Framtidens lärande

14.00–14.30 Digitala lärresurser

14.30–15.00 eTwinning

15.00–15.30 Digitala lärresurser

15.30–16.00 Att skriva sig till läsning

16.00–16.30 Skolwebb 2.0

I utbildningsförvaltningens
monter (F:40) sker följande
miniseminarier.
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Forsättning föreläsare och seminarium...

Daniel Barker, Norra Real, ”Flipped classroom”
Flipped classroom – ett spännande sätt att förändra undervisningen.

Inger Westin och Sara Lindqvist, Skoldatateket, Stockholm, ”iPad 
som verktyg för elever i behov av särskilt stöd – hur och varför”

Eva Samuelsson-Angawa och Johanna Rostedt, Skolstöd Stockholm, 
”Smartphone som kognitivt stöd i skolan”

Skolor i Stockholm som arrangerar egna seminarier:
Husbygårdsskolan, Årstaskolan och MacForum: Så arbetar lärare och elever 
ämnesspecifikt med appar på högstadiet.

Lennart Östman och Ann-Marie Toftgård, Bredängsskolan: 
En genomtänkt IKT-strategi från projekt till verklighet med hjälp av elever.

Lars Ljungman, Ola Palm, Johan Bergling, Per Roslin och  
Pia Wenger, Sturebyskolan
Skolan har tagit fram en egen strategi för it-utvecklingen på skolan.

Scandinavian BiBMeet
Skolbibliotekarier och passionerade skolbiblioteksanvändare från de skandinav-
iska länderna berättar i snabbt tempo hur de arbetar i och med skolbiblioteket.

Styrnings och ledningsspåret
Att leda med IT 
Stockholmsrektorerna Mattias Boström, Fredrik Boström och Mikael Kaspar  
berättar under rubriken ”Att leda med it”.

Bengt Olsson och Nina Lagstam, Blommensbergsskolan  
samt forskaren Simon Elvnäs 
Ett forskningsprojekt runt kontinuerlig feedback.

Frågor om SETT-mässan 
Claes Johannesson: claes.johannesson@stockholm.se 08-508 32 704
Charlotte Dingertz: charlotte.dingertz@stockholm.se  08-508 33 007

Tid Onsdag 25/4

10.00–10.30 Digitala lärresurser

10.30–11.00 Framtidens lärande

11.00–11.30 eTwinning

11.30–12.00 Skolwebb 2.0

12.00–12.30 eTwinning

12.30–13.00 Skolwebb 2.0

13.00–13.30 Digitala lärresurser

13.30–14.00 Att skriva sig till läsning

14.00–14.30 Digitala lärresurser

14.30–15.00 Skolwebb 2.0

15.00–15.30 Att skriva sig till läsning

15.30–16.00 Digitala lärresurser

16.00–16.30 Skolwebb 2.0

Tid Torsdag 26/4

09.30–10.00 Att skriva sig till läsning

10.00–10.30 Digitala lärresurser

10.30–11.00 Skolwebb 2.0

11.00–11.30 Att skriva sig till läsning

11.30–12.00 Skolwebb 2.0

12.00–12.30 eTwinning

12.30–13.00 Skolwebb 2.0

13.00–13.30 Digitala lärresurser

13.30–14.00 Framtidens lärande

14.00–14.30 Digitala lärresurser

14.30–15.00 eTwinning

15.00–15.30 Digitala lärresurser

15.30–16.00 Att skriva sig till läsning

16.00–16.30 Skolwebb 2.0

I utbildningsförvaltningens
monter (F:40) sker följande
miniseminarier.
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Informationssökning och källkritik

Axiell/Artikelsök
Relevanta artiklar med information, hänvisningar och tips 
på vidare sökning. Dessutom tillgång till artiklar i fulltext. 
Material från 12 svenska dagstidningar och 440 tidskrifter. 

Retreiever/Mediearkivet
Ett arkiv med artiklar i fulltext och i PDF-format. I Medie-
arkivet finns artiklar från drygt 450 nyhetstidningar, tid-
skrifter samt fack- och populärpress. Det är också möjligt 
att söka efter artiklar publicerade på specifika sidor som 
exempelvis; debatt, ledarsidan m m, vilket underlättar 
strävan efter relevanta artiklar.

Utrikespolitiska institutet/Landguiden
För arbeten med ett globalt perspektiv är Landguiden 
omistlig. Landguiden har uppdaterad information om alla 
världens länder och ett trettiotal andra områden, tillhan-
dahåller utförliga texter om; konflikter, geografi, sociala 
förhållanden, kultur, politik och ekonomi i andra länder.  
Till varje land finns en lång rad faktaposter och statistik-
poster som laddats in med värden för långa tidsperioder.  

Svensk talteknologi/Claro Read 
När eleverna samlar information på webben och samtidigt 
använder Claro Read kan de enkelt samla ihop texter från 
alla sorters dokument och webbsidor, med referenser, 
rubriker och ingresser. Hjälper eleverna att få överblick 
och underlättar arbetet med källhantering.

Creaza
Redigera film via en webbtjänst. Tillgänglig för gymnasiet 
via Fronter.  

Kan programmet vara något för grundskolorna?  

Interaktiva skrivtavlor

Epson
Säljer bland annat projektorer för interaktiva skrivtavlor. 
Finns på ett flertal skolor i Stockholm.

Netsmart
Återförsäljare av Smartboard. Träffa lärare från Stock-
holms stad som arbetar med Smartboard.

Skolportaler

Fronter 
Skolportal för gymnasieskolan.

Tieto Sweden/Stockholms Skolwebb
Levererar flera tjänster till Stockholms stad, t ex Skolwebben, 
BoSko m fl. Under SETT-mässan visas mobila lösningar för 
frånvaro och schema, fullt stöd för pedagogisk planering och 
att använda skolwebben effektivt i förskoleverksamheten.

Lärplattformar

Learnify/Digitala lärresurser
Företaget som ligger bakom Stockholms satsning på digi-
tala lärresurser. Skapa egna digitala lärresurser, dela med 
dig till andra lärare. 

Läromedelsförlag

Elevdata
Stockholms har kommunlicens på ett stort antal applika-
tioner för grundskolan.
Se vilka på www.elevdata.se/stockholm  

Liber
Ett läromedelsföretag, ligger bland annat bakom Espresso.

Företag med stockholmsanknytning på SETT-mässan
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Gleerups
Ett läromedelsförlag.

Natur & Kultur 
Utvecklar läromedelsappar för bland annat iPad. 

Novelltjänsten Myrios för gymnasiet. Nyskrivna novel-
ler som har både text och ljud på webben. Lärarhand-
ledningar finns. Myrios är fritt tillgängligt via webben för 
gymnasiet. 

Säljer på uppdrag från Kulturrådet ”Alla Tiders Klassiker” 
till skolorna till subventionerat pris. Medioteket har på 
uppdrag från Kulturrådet gjort en Alla Tiders Klassiker-
wiki; litteraturintroduktioner, författarporträtt och  
lärarhandledningar. Fritt tillgängligt för alla  
www.medioteket.edu.stockholm.se/atk  

Sanoma utbildning 
(fd Bonnier utbildning) Ett läromedelsförlag.

Studentlitteratur
Ett läromedelsförlag.

Administrativa program

Nova Software  
Ansvariga för schemaprogrammet Novaschem.
 
Medieföretag

SLI (Svenska läromedel på internet)
Distribution av strömmande media, filmer, ljud m m  
ingår i Mediotekets utbud.

Alla filmer och program har institutionell visningsrätt, 
vilket innebär att visningar i skolan följer gällande lagstift-
ning. Alla elever i Stockholms kommunala skolor kan utan 
extra kostnad sitta var som helst och se film eller lyssna 
på radioprogram strömmande över nätet, förutsatt att 
skolan har ett avtal som inkluderar denna tjänst.

Softogram
Kommunlicens för ett antal applikationer för grundskolan, 
SFI, SärVux och elever i behov av särskilt it-stöd på gym-
nasiet. Info på www.softogram.se/stockholm/

Produkter för varierad inlärning och för 
elever i behov av särskilt stöd

Svensk Talteknologi /Claro Read
Innehåller fler olika resurser b.la. talsyntes, text kan läsas 
upp på 17 olika språk. Utöver talsyntes kan man bland 
annat få hjälp med skanning, stavning, synonymer och ett 
verktyg för att sammanställa referenser vid sökning på 
internet. 

Claro finns enbart inköpt för centrala medel för gymnasiet, 
enstaka grundskolor har själva valt att köpa programmet.  

Svensk Talteknologi säljer också Gustavas ordböcker, Stava 
Rex med flera som elever i behov av särskilt stöd ofta har.

Utbildningsförvaltningens montrar

IKT-enheten/Serviceförvaltningen
I snart två år har lärare och elever arbetat med en ny  
it-plattform i Stockholms stad. Kom och snacka it! Vad  
är bra? Vad behöver förändras och förbättras? IKT- 
enheten för dina synpunkter vidare!

Mediotekets skolbiblioteksgrupp
Information och demonstration av surfplattor och  
läsplattor, och e-media.

Elevers egen nedladdning från TPB via skolbiblioteket.

Berättar om skolors möjligheter till skolbiblioteksstöd,  
om Cirkulationsbiblioteket som lånar ut böcker i 
gruppuppsättningar.

Medioteket visar också olika centralt inköpta resurser, 
NE, Worldbook, Alex och Myrios, Mediearkivet och 
Artikelsök, Landguiden, Claro Read. 
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Utbildningsförvaltningens monter
Flera miniföreläsningar om hur IKT kan användas konkret
i klassrummet:

•  Använda och skapa digitala resurser. Så går du vidare 
efter PIM.

• Så arbetar vi med ”Att skriva sig till läsning”.
• eTwinning – Digitalt samarbete över nationsgränserna.
•  Digitalt stöd för lärare som arbetar med elever som är  

i behov av särskilt it-stöd.
• Exempel på it-stöd för elever.
•  Möt lärare från Stockholm som har vunnit det prestige-

fyllda ”Guldäpplet”.
•  Nyheter i Skolwebben 2.0. Bland annat visas hur vård-

nadshavare samma dag kan informeras om att eleven  
har varit frånvarande utan giltigt skäl. 

IT-utbildning

Microsoft
Microsofts Office-paket samt Lync ingår i Stockholms 
stads datorer. 

Microsoft visar de gratiskurser som finns på webben och 
som gör att du och dina elever kan arbeta mer effektivt.

Övrigt

Casio
Casio lanserar den nya grafiska räknaren fx-CG20 med 
högupplöst LCD-skärm i färg som ger ökade möjligheter 
till att förstå matematiken.

MacForum
MacForum är företaget som har levererat iPads till ett 
flertal skolor i staden. MacForum levererar, inspirerar och 
beskriver hur iPads kan användas i Stockholms it-miljö.

Samtliga utställande företag på  
SETT-mässan:
www.kistamassan.com/events/settdagarna 
/medverkande-foretag

Välkommen till Digitala akaDemins nätVerksträff  
9 maj kl 17.30 –20.30 på nalen i stockholm 

Här får du inspiration till fler sätt att skapa och använda digitala lärresurser och andra datorverktyg
17:30: Elever producerar lärresurser – ökar motivation och lärande Bengt Ekegärd, Kemilärare Rödabergsskolan, Stockholm
18:00: Flipped Classroom, lektionen hemma – läxan i skolan? Daniel Barker, NO och Matematiklärare Norra real, Stockholm
18:25: ”Inte utan min interaktiva skrivtavla” Maria Robling, Utsäljeskolan Huddinge
18:50:  Den ena utesluter inte den andra – om att välja teknik för lärande Inger Westin och Sara Lindqvist från Skoldatateket, 

Skolstöd Stockholm

Minimässa och mingel. Enklare mat och alkoholfritt/öl/vin serveras.

Nätverksträffen är kostnadsfri för lärare och skolpersonal anställda i Stockholms stads skolor. Den som anmält sig, men 
inte utnyttjar sin plats debiteras 350 kr. För övriga är deltagaravgiften 550 kr.

Anmälan via Digitala Akademins hemsida, http://www.digitalaakademin.se/anmalning
Begränsat antal platser, så anmäl dig idag om du vill vara säker på att få en plats. 
Kontakt: Henrik Svensson, KTH, epost: hsn@kth.se, tel. 08-790 6610


