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Internationella nyheter

Nyhetsbrev

Beställ nyhetsbrevet IT för pedagoger
så får du nyheter en gång i månaden
under terminstid.

Nyhetsflöde (RSS)

Få senaste nytt direkt till din
webbläsare, intranät eller webbplats.
Se alla nyhetsflöden.

Tyck till!

Vad tycker du om webbplatsen?
Skicka e-post till oss.
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Skolforum 2009
Skolverkets seminarier på IT-torget

På ämnestorget för IT och lärande kan du delta i Skolverkets
miniseminarier kring IT i skolan. Skolforum på Älvsjömässan pågår
under 26-28 oktober 2009.

Måndag den 26 oktober
13.30-13.50 Spetsa din undervisning med hjälp av digitala lärresurser
Här får du svar på frågan hur du kan variera och anpassa undervisningen med
hjälp av digitalt material – för att öka dina elevers engagemang i skolarbetet. Du
får tips på var du hittar de bästa digitala lärresurserna och hur de kan användas
i klassrummet. Dessutom får du tips på datorspel i undervisningen.

Ulf Jämterud, läromedelsförfattare och lärare i religion på Bromma gymnasium i
Stockholm.

Lokal: C20:11

15.00-15.20 IT-användningen i skolan behöver utvecklas och så kan det gå till
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att bedöma vilket utvecklingsbehov
som finns när det gäller IT-användningen i skolan. Det ingick också i uppdraget
att ge förslag på insatser. Skolverket anser att informationsteknikens
möjligheter i lärandet bör utnyttjas mer effektivt. Det viktiga är att identifiera
hur ämnesundervisningen kan bli bättre med hjälp av IT.

Peter Karlberg, expert på Skolverket.

Lokal: C20:11

Onsdag 28 oktober
11.00-11.20 Förbered dina elever för högre studier – källkritik på schemat
En föreläsning om hur man kan arbeta med källkritik på gymnasiet i syfte att öka
elevernas förmåga att hantera information. Utgångspunkten är några
inspirerande projekt på Thorildsplans gymnasium.

Filippa Mannerheim är journalist och lärare på Thorildsplans gymnasium i
Stockholm.

Lokal: C20:11

Alla seminarier på ämnestorget för IT och lärande

Läs om Skolverkets andra seminarier

Omvärldsbloggen

Cambridge Primary Review – en
vetenskaplig grund för
skolreformer

Datorspel kan utveckla lärande och
socialt beteende

Vad krävs för att förnya skolan?

IT för pedagoger på Twitter

Följ IT för pedagoger på Twitter.
Här får du nyheter och tips kring IT
i skolan.

Brukar du tala om upphovsrätt
med dina elever?

 Ja, ofta
 Ja, ibland
 Nej, aldrig

Rösta

För elever

Länkskafferiet
Här finns det kvalitetsgranskade
länkar för skolarbete.

Hitta direkt

Startkittet
För dig som är IT-ovan.

PIM
Praktisk IT- och mediekompetens.

Kolla källan
Källkritik och säkerhet på nätet.

Multimediabyrån
Mediepedagogik och -arkiv.

Leda med IT
För skolledare som vill använda IT.
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