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SkolSpåret

intresset börjAde sOm ett beHOv av att 
kunna skapa i den digitala världen, att förstå 
vilka möjligheter som fanns. Karin Nygårds 
belutade sig för att gå en kurs i program mering 
och en helt ny värld öppnade sig. 

– Jag upptäckte den enorma skillnaden 
mellan att inte kunna och att verkligen förstå. 
 Glapp et mellan de som kan och de som inte för-
står är alldeles för stort, det är som att inte för-
stå hur det funkar i stan om man bor på land-
et och vice versa. Så kan vi inte ha det, säger 
Karin Nygårds. 

HOn beskriver hur vi en gång i tiden tog 
beslutet att lära barn kemi och fysik, något 
som vi idag förutsätter ska finnas på schemat.

Karin Nygårds tycker att det är bisarrt att vi 
har så olika kunskap om något som tar så stor 
plats i våra liv. Det är tråkigt att många tror 
att programmering är något svårt och väld igt 
komplicerat. 

– det är synd Att många är rädda för att 
försök a förstå. Vi gör så mycket på nätet nuförti-
den att det är en ren säkerhetsbrist att inte kän-
na till hur ettor och nollor blir till de program 
vi använder för att göra våra bank ärenden, pla-
nera föräldradagar eller chatta med kompisar. I 
den utsträckningen vi rör oss på nätet borde vi 
ha en allmän folklig utbildning i att program-
mera, för allas skull. 

kArin nygårds menAr Att den digi tala 
dimensionen måste lyftas för att alla ska få 
möjligheten att förstå hur den fungerar. Så 
att man själv kan bedöma vad som är bra och 
dåligt och kunna göra genomtänkta val, både 
när det gäller säkerhet som att ladda ner olik a 
program, vid köp av en ny dator eller veta om 
man vill eller bör kommentera på en tråd i ett 
socialt media. 

– Vi behöver inkludera den digitala världen 
och på ett smidigt sätt integrera den i under-

visningen. Problemet är inte läroplanen, det 
finns redan belägg för oss lärare att ha program-
mer ing på schemat i skolan. Problemet är det 
stor a kunskapsglappet, det finns för få som kan 
undervisa i ämnet.

På Bokmässan berättar Karin Nygårds om 
detta spännande och viktiga ämne.

joSefine BjeLKhoLm

för fyra år sedan visste grundskoleläraren karin 
nygårds ingenting om hur internet fungerade. idag har 

hon skrivit barnboken Så funkar internet, men vet vilken 
hennes riktigt stora målgrupp är.

– de allra flesta vuxna skulle ha mycket nytta av att läsa 
den, säger hon.

Så 
funkar 
internet
– Programmering 
på schemat behövs

SKOLSpåRSKORTET
* Skolspårskortet: 890 kr/dag (exkl moms).
* Grupp om minst tio personer: 690 kr/pers och 

dag (exkl moms).
* Skolspårskortet beställs på  

www.bokmassan.se 
* Skolspåret består av ett urval seminarier ur 

det ordinarie programmet. Ett 4-dagarskort 
eller seminariekort för torsdag alt fredag  
ger därmed tillträde även till Skolspårs-
seminarierna.



miSSa 
inte

 TORSDAG
10.00–10.20
den sociala ojämlikhetens geografi
Medv: Ove Sernhede, Malin Nygren
10.00–10.45
genrepedagogik i klassrummet
Medv: Carl-Johan Markstedt,  
Susan Nieland, Kristina Asker
10.00–10.45
levla till nästa kapitel – läsa, lära 
och leka med digitala verktyg
Medv: Pernilla Glaser,  
Rebecca Forsberg, Lars Dalesjö
10.30–10.50
berätta, leka, läsa  
– följe forskning av ett projekt  
med 1-, 2- och 3-åringar
Medv: Barbro Johansson, Sandra Hillén, 
Susanna Ekström
10.30–10.50
Att arbeta med lättläst  
i klassrummet
Medv: Annelie Drewsen,  
Sara Lövestam
11.00–11.20
skolframgång i det mång-
kulturella samhället 
Medv: Stefan Lund
11.00–11.45
vad kan en skola vara? kunskap 
och bildning i en digital era
Medv: Anna Ekström,  
Mikael Alexandersson, Jakob Harder, 
Mikael Uljens
11.30–11.50
bilderboken och lättläst fakta
– en introduktion till svenska 
språket för nyanlända
Medv: Bengt Erik Engholm,  
Sara Persson
12.00–12.20
Hemmasittare och vägen tillbaka
Medv: Peter Friberg
12.00–12.45
interaktiva medier och lärande-
miljöer – ett samtal om skolan  
i det samtida medielandskapet
Medv: Elza Dunkels, Simon Lindgren
12.30–12.50
så kan läsning bidra till  
ökad respekt bland unga
Medv: Patrik Lundberg, Maria Agdler
13.00–13.45
språkutvecklande  
undervisning för alla
Medv: Daniel Barker,  
Maria Bjerregaard, Anna Kaya
13.30–13.50
retoriken som resurs för  
läsning, skrivande och muntlig 
kommunikation
Medv: Carl-Johan Markstedt,  
Vendela Blomström

14.00–14.45
nyanlända – vad behövs  
för en fungerande klass?
Medv: Sara Persson, Layal Kasselias 
Wiltgren, Anna Ekström
15.00–15.20
Alternativa verktyg  
skapar lika villkor i skolan 
Medv: Emma Lindeblad,  
Helena Nordqvist
15.00–15.45
vad krävs av skolan när allt  
blir en källa till kunskap? 
Medv: Erlend Øverby,  
Edward Jensinger
15.30–15.50
värdegrundsarbete  
med förskolans yngsta 
Medv: Linda Palm
16.00–16.20
låt barnen programmera!
Medv: Måns Jonasson
16.00–16.45
Allvarligt talat  
– om yttrandefrihet och skola
Medv: Ola Sigvardsson, Lena  
Andersson, Anna Ekström, Elza  
Dunkels, Ewa Thorslund
16.30–16.50
vad ska du ha mig till? Om 
 relationen mellan lärare och elev
Medv: Anneli Frelin, Cilla Thorell, 
Erik Uddenberg
17.00–17.45
leading schools that deliver  
– om ledarskapets resa
Medv: Bill Martin Språk: engelska

 FREDAG
10.00–10.20
mångspråksprojekt på  
gävles gymnasieskolor
Medv: Sara Gagge, Brita Sjögren, 
Diana Hedin
10.00–10.45
ett jobb att gå till – skola  
och näringsliv i samverkan
Medv: Aida Hadzialic, Johanna Jaara 
Åstrand, Ann Legeby,  Samuel  Engelhardt, 
Per Schlingmann
10.30–10.50
lägre PisA-resultat med datorer 
i matematikundervisningen?
Medv: Daniel Barker, Per Kornhall
11.00–11.45
ge dina barn ett nytt språk!
Medv: Karin Nygårds, Johan Wendt, 
Måns Jonasson
11.30–11.50
Cirkelmodellen vid första  
läs- och skrivinlärningen
Medv: Susan Nieland

12.00–12.20
Alla får chansen – inkludering  
i det digitala klassrummet
Medv: Richard Pettersson
12.00–12.45
skolans möte med nyanlända
Medv: Pirjo Lahdenperä, Åsa Sibelius
12.30–12.50
grej of the day
Medv: Micke Hermansson
13.00–13.20
vem behöver grammatik?
Medv: Sara Lövestam
13.00–13.45
yttrandefriheten har  
ingen åldersgräns
Medv: Brit Stakston, Olle Wästberg,  
Dilsa Demirbag-Sten, Helena Dal
13.30–13.50
Pedagogisk miljö i förskolan
Medv: Linda Linder
14.00–14.45
nätmobbning  
– vad måste skolan göra? 
Medv: Sofia Berne, Jenny Milewski, 
Rebecka Bohlin
14.30–14.50
läsfrämjande i praktiken!
Medv: Marlen Ablahad Eskander, Lisa 
Gunnarsson, Stefan Löfgren
15.00–15.20
20 tips om hur man får barn att läsa
Medv: Magnus Ljunggren, Helena Bross
15.00–15.45
kritiskt tänkande i skolan
Medv: Kristina Alexanderson,  
Jack Werner, Fredrik Söderquist
15.30–15.50
toleransen mot intoleransen
Medv: Kennert Orlenius
16.00–16.45
barnförbjudet?
när fiktionen hettar till
Medv: Christina Wahldén, Lotta Olsson, 
Torbjörn Strömberg
16.30–16.50
lärandet tar digitala kliv
guldäpplet 2016  
– med årets finalister!
Medv: Peter Becker
17.00–17.20
trans i skolan
Medv: Moa-Lina Olbers Croall,  
Lina Axelsson Kihlblom
17.00–17.45
språket är ditt!
Medv: Petter Alexis Askergren

BESTäLL SKOL-
SPÅRSKORTET HäR:
WWW.BOKMASSAN.SE !




