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Teknikutvecklingen i skolvärlden
Under de senaste 10 åren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En eller ett par datorer per arbetsrum - en tung bärbar personaldator
Datasal för eleverna - som bokades
Digital Whiteboard mm
Strömmande ljud och bild - inga fler VHS/DVD
En-till-en lösningar för elever (datorer eller iPads)
Nätuppkoppling i hela skolan
Elever uppkopplade mot nätet i sina mobiler - ständigt
Digitala skolplattformar
Digitala läromedel, prov mm

Likvärdig skola

Starten 2016

Darför Makerspace

• Teknikintresserad kulturtant
och Pelle pedagog
• Sprunget ur Ett lärande Väsby
• Efterfrågade stödinsatser
• Öppet för alla huvudmän
• Möta upp skolans nationella
digitaliseringsstrategi
• Digital lärmiljö

• Makerkultur - förlängning av D.I.Y
• Nyfikenhet, förståelse och förbättring
• Inspirerande och kreativ miljö
• Koppla teori till praktisk tillämpning
• Verksamhet med en fysisk utgångspunkt
• Innovationsfrämjande kultur

”Att alla elever får samma möjlighet att tillgodogöra sig förmågan att hantera modern teknik,
oavsett förutsättningar i hemmiljön, för ökat lärande och uppfyllelse av kunskapskraven. ”

“Tänka rätt är stort men tänka fritt är större”
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Utmaningen!

Designprocess som metodik

EPOKER

NEOLITISKA

INDUSTRIELLA

DIGITALA

TID

200 000 ÅR

200 ÅR

20 ÅR

VERKTYG

HÄST

MASKINEN

DATORN

RÅVARA

SPANNMÅL

MALM o BRÄNSLE

DATA

PRODUKT

MAT

STÅL

DATA

INFRASTRUKTUR

STIG

VÄGAR

INTERNET

(R)evolution!?

“Hjärna från stenåldern, akademi från medeltiden och teknik från framtiden”

Innovationsskapande

•
•
•
•

Nya utmaningar kräver nya kreativa idéer
Fantasi – allt är möjligt
Öppet förhållningssätt
Lära sig av misstagen

"Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar
hela världen, stimulerar framsteg, och föder utveckling” - Albert Einstein

Programmering

• Vad är programmerat i omgivningen?
• Träna på det sekventiella tänkandet
• Programmering med alla typer av material
• Skapa enkla IoT-produkter

“Kreativitet är intelligensen som har kul”
– Albert Einstein

Media o källkritik

Strategiskt arbete o mål

• Vilka möjligheter och utmaningar erbjuder
det digitaliserade samhället?
• Hur påverkar algoritmer våra liv?
• Prata källkritik och sociala medier
• Ökad digital säkerhet och medvetenhet

• Utprovning av teknikstöd o plattform
• Utprovning av metodik
• Leda digitalisering
• Progressionsplan
• Samarbete med akademin
• Marknadsföra kommunen
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Vision och ledarskap

”We choose to go to the Moon in this decade and do
the other things, not because they are easy, but
because they are hard; because that goal will serve
to organize and measure the best of our energies and
skills, because that challenge is one that we are willing
to accept, one we are unwilling to postpone, and
one we intend to win, and the others, too.”
John F Kennedy, 12 sept 1962

Uppdraget för Väsby Makerspace
• Att vara ett stöd för kommunens samtliga skolformer i
digitaliseringsprocessen och programmering
• Att samverka med universitet och högskolor

• Att medverka till en god rekrytering för kommunens
samtliga utbildningsformer

Vårt breda uppdrag som stöd

• Samtliga skolformer i digitalisering från förskola till gymnasiet - ibland 2-åringar på
förmiddagen och gymnasieelever på eftermiddagen
• Kommunal och enskilda huvudmän

• Stockholms universitet – Uppdragsutbildning: lärare i
fritidshem

• Uppsala Universitet – forskningsprojekt med handledning
av lektor i pedagogik

• Skolledningar - progressionsplan, Leda digitalisering

• Ledning, barnskötare, pedagoger - möta nya krav i kursplanerna

• Pedagoger/pedagoggrupper - planeringsarbete i olika ämnen, ämnesövergripande,
genomförande

?

Några av våra samarbetspartner

• Tom Titts Experimnet – gemensamma aktiviteter
• KomTek - erfarenhetsutbyte

?

?
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Nya möjligheter, nytänkande, nyskapande

De fyra industriella revolutionerna

Mekanik, vattenkraft och ångkraft

Datorisering, automatisering, IT

Löpande band, massproduktion, elektricitet

Meet Sophia

Maskininlärning, Integrerande syfte, IoT

Musik Performance - Imogen Heap

Hur uppkopplad är du?

Led Light - Wrecking Orchestra

Internet of Things - IoT

Hur uppkopplad är du?

Kan vi undkomma
att vara
uppkopplade?

Den tidigare tanken om IoT

T.ex att kylen talar om att man behöver
köpa hem mjölk
Dagens användning av IoT

Lagringen i “molnet”, allt vi kopplar upp
och sparar

Kristina Höök, professor i
interaktion design, KTH.

Inte enbart för nöjes skull, hoppas jag.
Motorväg

Autonoma Bussar

Uppkoppling och delning i molnet
För nöjes skull!

Har du tänkt på:
alla spår som du lämnar efter dig?

Autonoma Bilar

Robotar i sjukvården.

Vad innebär det att vara människa i vår värld idag ?

Drönare i samhällstjänst
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Vad innebär det att vara människa idag?
Vad innebär det att vara
barn idag?

“ I vår alltmer uppkopplade värld, där
människor och maskiner obehindrat
kommunicerar med varandra, kommer du
antingen skapa programmen eller vara
programmet. “

Fritt översatt från Douglas Rushkoff.

Ser ni framtida programmerare eller barn som lär sig ett språk för att kunna
kommunicera med digitala assistenter?

Framtiden är redan här

Vi kan inte välja bort den
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