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SOCIALA PROGRAMVAROR

VAD ÄR DET?



SOCIALA PROGRAMVAROR

» Diskussionsforum och nätgemenskaper (communities)

» Online-spel

» Bloggar

» Wikis

» Webbaserade verktyg som tankekartor, 
ordbehandlare, räkneark







BETALA ELLER INTE BETALA?

FINNS DET SKÄL ATT VÄLJA BORT DET SOM ÄR GRATIS?



ANVÄNDANDE

» Gratisresurser

– Hur långsiktigt är erbjudandet?
– Hur stabil är resursen?
– Vem har ansvaret?
– Hur har man rätt att använda materialet?
– Är reklamfinansiering OK?

» Förlagsmaterial

– Professionell produktion
– Ett sätt att slippa reklam
– Fortfarande begränsat utbud



DISKUTERA

• Valet mellan digitalt material och tryckta böcker:
– Finns det en sådan diskussion i kommunen/på skolan?
– Vem väljer? Eller tar man alltid både-och?
– Vilka aspekter vägs in i valet?

• Ifråga om digitalt material:
– Finns det en diskussion om valet mellan gratismaterial 

och inköp?
– Vem väljer och hur görs det valet?



VAD FÅR MAN GÖRA?

SÅ BESTÄMMER MAN ÖVER SINA RESURSER



RÄTTIGHETSFRÅGORNA

» Upphovsrättsfrågor – viktiga men upplevs som svåra

– Vilka resurser får man använda, och hur?
– Hur skyddar man rätten till egenproducerade resurser utan att hindra 

användning och spridning?

» Upprätta en policy inom kommunen / skolan





Creative Commons olika villkor

Inga bearbetningar (24%)

Icke-kommersiell (67%)

Dela lika (45%)

Erkännande (97%)

• CC lanserades 2002 – i juni 2006 fanns 145 milj. 
länkar



Creative Commons

• Sex olika licenstyper att välja bland:

• Allt fler använder mer flexibla licenser



UPPHOVSRÄTTSFRÅGORNA

• Rättighetsfrågorna viktiga:
– Hur får man använda resurserna?
– Vem har rätt till materialet vid samproduktion?
– Kan lärare ta med material när man flyttar?
– Använd licenser: Creative Commons
– Vad är kommersiell användning?

• Upprätta en policy inom kommunen / 
skolan



VAD BLIR NYTTAN?

DÄRFÖR SKA MAN ANVÄNDA DIGITALA LÄRRESURSER



NYTTAN

» Ökad individualisering

» Lättare och billigare att uppdatera

» Kan stimulera olika lärstilar

» Interaktivitet och återkoppling

» Kan visa och förklara på flera sätt



KAN SJÄLV?

SÅ GÖR DU EGNA LÄRRESURSER



PRODUKTIONEN

» Höja IT-didaktisk kompetens

» Gå från konsument till ”prosument”

» Material anpassat till den egna situationen

» Öka elevernas delaktighet

– Elever som producenter för varandra 
– Wiki om hembygden som byggs ut varje år



DAGS ATT DELA MED SIG

SÅ BLIR DU EN VINNARE



ATT DELA MED SIG 

» Undvika dubbelarbete

» Det man ger bort får man tillbaka i bättre skick

» Bra marknadsföring

» Stimulerar till intern utveckling och kvalitetshöjning

» Läs mer i: ”Att ge bort kunskap gratis”



LÄRARE MÅSTE LÄRA SIG

SÅ STIMULERAR VI LÄRARE ATT LÄRA



ATT LÄRA LÄRARE ANVÄNDA

» Tänk på formatet

– Använd program som är gratis för lärare och elever

» Visa licensen tydligt



STIMULERA LÄRARE ATT PRODUCERA

» Användarvänliga programvaror

» Support

– Teknisk, pedagogisk, ämnesmässig, juridisk

» Möjlighet att visa andra

– Publiceringsplattform

» Tydliga regler runt upphovsrätt



DISKUTERA

• Hur främjar man bäst lärares vilja att:
– använda digitala lärresurser?
– producera digitala lärresurser?

• Vad kan man göra på skolan?

• Vad kan kommunen göra?

• Vad bör staten göra?



ATT TÄNKA PÅ

» Inte för dyra eller avancerade programvaror

» Använd öppna licenser

» Använd enkla publiceringsformat

» Klara regler för rättigheterna till material

» Lagring

» Internationella standarder

» Hur göra sökning och åtkomst enkel?

» Hur ska eget och importerat material integreras?



FRAMTIDEN

ÄR REDAN HÄR, 
DEN ÄR BARA OJÄMNT FÖRDELAD…



FRAMTIDSVISIONER

» Web 2.0

– Internet från anslagstavla till plattform för interaktion
– Bloggar, wikis, mötesplatser, gemensamma dokument

– Utbyte av data mellan webbsidor, mashups

» IT-stött lärande i ett vägval (Downes)

– Använda tekniken traditionellt? (LMS, dig. skrivtavlor…)
– Utveckla redskap för interaktivt lärande?

» Personliga lärplattformar

– Utgår från individen istället för institutionen
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… OCH VAD HÄNDER SEN?

RÖRELSER OCH TRENDER



TRENDER OCH RÖRELSER I TIDEN

» Wikis i undervisningen

» Spelbaserat lärande

– Virtuella världar och online-spel
– Språkträning, samarbete, strategi
– Nya former av kunskapstest
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SLUTLIGEN

GAMLA SANNINGAR GÄLLER INTE LÄNGRE



GAMLA GRÄNSER FÖRSVINNER

» Mellan innehåll och verktyg

» Mellan användare och producent

» Mellan klassrum och omgivande samhälle

» Mellan vad som uppfattas som teknik och inte
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