
Diu "alltid på en
måndag"

Alltid på en måndag… Hur ser en
pedagogisk plattform ut i en
öppen värld? Inlagd den 26
januari 2012 kl 08:43 i Övrigt

Seminarieserie kring goda
exempel, viktiga frågeställningar
och öppenhet

”Öppna plattformar för ett öppet
lärande” Hur kan man arbeta
med ett öppet lärande och hur
ska kommuner och skolor
förverkliga sina behov av
undervisningsplattformar i
samverkan med olika
leverantörer? Det är temat för
det andra seminariet den 6/2 av
fem i en serie som Sveriges
Kommuner och Landsting och
Stiftelsen DIU arrangerar
gemensamt under våren.

I DIU nr 7/2011 finns en
genomgång av ett antal olika
system som brukar kategoriseras
som lärplattformar. I artikeln
berättar leverantörer hur de ser
på utvecklingen framöver och
hur de vill beskriva sitt eget
system. Med fyra viktiga
områden som grund – skolans
regelverk och uppdrag, att
organisera lärande och
uppföljning, innehåll och digitala
resurser samt kommunikation
och samarbete – får varje varje
plattform en egen profil.
Resultatet är tydligt – alla
system har sina styrkor och
fördelar, men inget system
klarar allt. Artikeln ger underlag
för en bättre diskussion mellan
leverantörer och beställare kring
vad skolan egentligen behöver.

Nu tar vi ett steg till mot ett
bättre IT-stöd för lärandet
genom att låta några
leverantörer möta pedagoger i
ett samtal kring skolans behov
och den tekniska utvecklingen.

Hur stämmer leverantörernas
bild av framtiden med
pedagogernas önskemål och
pedagogiska visioner?

Inbjudan till seminarium 6
februari, som utskrivbar pdf-fil

Välkommen att anmäla dig!
Anmälan till seminarierna
http://www.diu.se/SKL_VT2012.
Avgiftsfritt men begränsat antal
platser. Anmälan krävs. Ej
utnyttjad, ej avbokad plats
faktureras med 500 kr.

http://www2.diu.se/framlar/2012/01/23/alltid-pa-en-mandag-%e2%80%93-livesandning/

detta är länket till
live-sändningen

SKL inleder med att berätta om
Center för eSamhället

Peter Becker fortsätter

och berättar litegrann om DIU,
puffar för Framtidens Lärande
och att man ska nominera till
Guldäpplet

Startar ny utbildning med Luleå
universitet på temat
skriva-sig-till-läsning

Mats Östling
som moderator, bra sådan!

Infomentor

Mats

Förverkliga behov

Den del lärare är inte "med".
Fritt valt arbete. Systematiskt

högt akademiska utbildade
människor borde kunna ta till sig
2000-talets teknik

unikum

Jonas

kommuniktion

samarbete kring lärande

Vilka verktyg?

Hur pusslar vi ihop dem?

single-sign-on
till alla system = samma inloggning

reducera friktionen för elever, föräldrar och lärare

Olof och Maria från Nacka

Olof Andersson
bitr. rektor

Samskolan

Maria Rudling IT-pedagog
Sågtorpsskolan

webbaserat,
plattformsoberoende,
platsoberoende, kontinuerlig
utveckling, stöd för ljud, bild och
film, möjlighet att koppla till
andra tjänster,
kommunikationsverktyg,
versionshantering, spårbarhet,
samarbete i realtid, möjlighet att
delaring

"önskelista"

eleven

tydlig info om kunskpasutveckling

samarbte

planering

lärare

lättarbetat

stöd för

planering

genomförande

koppling till styrdokument

vårdnadshavare

snabb

översikt

möjlighet till detaljer

huvudman

översikt

möjlighet till detaljer

statistik rapporter

kommunikation

intra/extranät

utvärderingsverktyg

kostnadseffektivt

Fredrik Umeå docent på
universitetet

behavoristiskt synsätt -
progrmmed learning -computer
assisted learning -
webbased-learning-vad är nästa grej?

var är vi idag?
lärplattformar

man låser in informationen i systemet :-(

"affärssystem för lärande"

lite begränsning i funktionerna man
kommer åt, blir inte alltid så bra på allt

blir också ganska tugnt

som armekniven

risk att stänga in användarna

lärare

hatobjekt

omoderna

svårhanterligt

trögt och tråkigt

vart är vi på väg?

personliga lärmiljöer (PLE)

mer tjänster från webbenöppen kod?

informationstjänsterinstallera t.ex google maps

videokonferens

kombinationer - Mashups - "hopkok"

MUPPLE - mashed-up-Personal Learing Environment?widjetar som kommunicerar med varandra

Fronter

tror inte att man kan bygga ihop allt själv ;-)

kommer "molnet" ta över?

Microsoft

Google

Apple

m.fl.

som att ge kommuner ett rum med lego
och be dem bygga en båt

vem som tar hand om "molnet" är viktigt -

är det rätt person kommer det att funka

är det fel person funkar det inte...

och det är ju synd om det skulle hänga på en person...

verkar ha "egna delar" + andras
och detta ska funka ihop många system som känns som ett

kruxet är nog att många vill ha
80 olika grejer med i sitt
system...

vad?

act

plan

do

måste funka mobilt först

detta är Fronters grej?!

API

check

edWise - Tieto

både administration och lärande

en inloggning

tillsammans med

Learnify

Entergate

Microsoft

fler imorgon...?

vill vara anpassad till LGR11

kan skapa material i grejen

enkät och provverktyg

guider för enklare användning

inochutläming av dokument

kunskapskrav

styrdokumet

betygssättning

klass/grupplistor

resultat

frånvaro

LPP:er studieplaner

ansöka om barnomsorg mm

kommunicera med lärare

överblick över barnens portfolio,
bedömningar, läxor mm

APP:ar som tillhör

Rum

knyter saker till sig

lärande genom allt möjligt

samarbete

alla elever

få med 20% (?) av lärarna

återkoppling

många innehållslevernatörer

Vklass

Andreas Selling, jobbar på Softronic

tror inte att ett system kan göra allt kan dock integrera andra system

framtiden är mobil

gränssnitt man vill inte ha ett admin-utseende

portal

slutar ofta med länkar till olika system

inte eget API

vårdnadshavare går inte in i flera
system, man kan vara glad om de går in
i ett :-)

kräv i upphandlingar

API

Låt andra innovera

titat på Facebook och Zynga

apple och app-leverantörer

m.fl.

Vklass

live

vimeo

wikipedia

youtube

APP:ar

funkar i alla webbläsare

enkelt gränssnitt!

Marie-Lousie och Mikael

Upplands-Bro

outsourcad IT-miljö

bra trådlösa nät

varierat med datortätheten på skolorna

IT-samordnare på gymnasium: Mikael
en bärbar dator till varje lärare

1:3 på elevdatorer

vad vill ni ha för 3 saker i er
lärplattform

ökat samarbete

kollegiala nätverk utanför egna skolan
(många lärare är ensamna i sitt ämne)

åtkomst till forskning mm

dela resurserutveckla t

explosion av digital kommunikation
söka-sovra-sortera

6-7 kurser, 150 elever, 50 föräldrar och 100 kollegor

förverkliga fler pedgogiska idéer

samverka med andra skolor för valfrihet
i program- och kursutbuddistansutbildning

marknadsplats för lärresurser
borde kunna nå fler

behövs en plats för att ge och ta

göra skolan och lärandet roligare
individualisera/personifiera

konkurrera inte med fritid-komplettera

verksamhetsstyrd IT eller
verksamhet styrd av IT?
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