Välkommen till VKF konferens 2010
Framtidens e-lärande – nya roller för lärare,
studenter och lärcentra
Onsdagen den 10 mars 2010 kl 09.30 - 16.00
Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Plan -2
(källarplanet), Göteborg
09.30-10.00 Registrering med kaffe och smörgås
10.00-10.10 Välkommen och inledning av
konferensen
10.10-12.00 Inledningsanföranden
Elza Dunkels
Digital kompetens - vad kan vi lära oss av
ungas lärande?
I diskussionen om digital kompetens och klyftan mellan
den yngre generationen och vuxna tycker jag att vi har
fokuserat för mycket på tekniken. När jag har sett på
unga människor och deras datoranvändning har jag
förstått att det inte i första hand handlar om teknisk
kompetens, utan snarare om attityd och
förhållningssätt.Vi bör tänka annorlunda kring denna
digitala klyfta och inse att det inte är så att unga
nödvändigtvis kan mer än vuxna, utan att man kan olika
saker. Tänker vi så blir det lättare att lära av varandra.
Dator- och internetanvändning bör inte ses som ett
enda kunskapsområde, utan är i själva verket ett
kluster av olika kunskapsområden.
Håkan Selg
Nya användarmönster på Internet
Håkan Selg är knuten till Nationellt ITanvändarcentrum i Uppsala, han presenterar några
resultat från sin forskning om nya användarmönster på
Internet. Håkan kommer bland annat att ta upp
betydelsen för barns och ungdomars inlärning av att
ständigt vara uppkopplad och vilka konsekvenserna blir
för utbildning och pedagogik enligt olika bedömare

Stefan Hrastinski
Framtidens e-lärande: X utmaningar
Stefan Hrastinski är forskare vid institutionen för
informatik och media vid Uppsala Universitet. Under
rubriken "Framtidens e-lärande: X utmaningar" ger
Stefan exempel på vad han tror är viktiga
framtidstrender att ta hänsyn till. Dvs. vad behöver
förbättras inom utbildning på nätet. Stefan bygger
vidare på temat och fokuserar på lärarrollen.
Anna Bolander
Framtidens e-lärande - ny roll för lärcentra?
Tekniken gör snabba framsteg som kommer
utbildningsvärlden till gagn vilket är en fantastisk
möjlighet även för lärcentra - men självklart också en
utmaning.Vilka är våra framtida studenter på lärcentra?
Är det viktigt att träffas fysiskt? För vem är det bra att
vi känner till det lokala utbildningsbehovet? Påverkar
det ekonomiska läget?
12.00-13.30 Mingel-lunch serveras utanför
konferenslokalen.
I samband med lunchen visas ny teknik i lobbyn
13.30-14.45 Sessioner i parallella spår med inledning
och diskussioner.
Spår 1 - lärare, moderator Elisabeth Saalman och
inledning av Stefan Hrastinski och Anna Hammarén
Spår 2 - lärcentra, moderator Hans Öberg med
inledning av Anna Bolander och David Richardson
Spår 3 - student, moderator Lars-Göran Hedström
med inledning av Tomas Lindroth, Högskolan Väst.
14.45-15.15 Kaffe med kaka

Om konferensen
Tänk på att det är ont om parkeringsplatser i Göteborgs
centrala delar. Använd om möjligt kommunala
kommunikationer.
Parkering finns utefter Rosenlundskanalen, på
Sahlgrensgatan, samt under Pedagogen Hus B, med infart
från Sahlgrensgatan. Tänk på att pakeringshuset fylls
snabbt!

15.15-16.00 Återsamling för gemensam diskussion
och avslutning.

Konferensen genomförs i samverkan med

