
Var: NetPort Science Park, Karlshamn
När: 21 november kl 13.00-17.00
Anmälan: senast 16 november på
www.simplesignup.se/event/102846

Arrangör Med stöd från

Vill du testa nya digitala möjligheter
med dina elever?

Vad är EdTest?
EdTest arrangeras av Edtech Southeast 
Sweden som är ett starkt regionalt
innovationsekosystem för edtech 
(utbildningsgteknologi). EdTest är
samverkan mellan pedagoger och företag
och möjliggör samskapande av edtech 
genom användartester i skolor. Projektets
faser är:

1. Kick-off och val av lösning

21 november 2017

2. Tester i skolor

december – februari

3. Erfarenhetsdelning

13 mars 2018

Frågor och mer information
niclas.melin@netport.se, 0709-905093

Vi söker pedagoger i skola och förskola som är intresserade att utforska edtech-lösningar
tillsammans med sina barn och elever. Medverkan är kostnadsfri. 

Varmt välkomna på kick-off med inspiration!

Program

13:00 Presentation av EdTest
Introduktion till EdTest processen. Vilka
testmöjligheter finns. Hur testar man. Hur
väljer man lösning att testa.
Niclas Melin, klusterledare
Edtech Southeast Sweden

13:20 Inspirationsseminarium
Edtech co-creation in finish schools
Sharing experiences from Finland were 
edtech companies and schools have a 
well proven way of working together
Niko Lindholm, Program Director
xEdu

13:40 3-minuters pitchar
Snabb överblick av alla medverkande
lösningar. Tre minuters presentation per 
lösning.

14:30 Matchmaking och fika
Samtal mellan pedagoger och företag. 
Möjlighet att titta på lösningar och förstå
vad som är intressant för dig.

16:15 Intresseanmälan för testning

16:30 Så fungerar Sveriges edtech-marknad
Sebastian Matuska, Partner Manager 
Skolon
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Edtech lösningar
du kan testa med dina elever

Mobile Stories är en publiceringsapp och en
medieplattform som hjälper unga att större
plats i samhällsdebatten - eleverna lotsas
genom den journalistiska processen och tränar
samtidigt källkritik i skarpt läge. Målgrupp: Från
årskurs 7 och till och med gymnasiet

www.mobilestories.se

PictureMyLifes Dagbok är en digital, 
användarvänlig kontaktbok för kommunikation 
mellan hem och skola. Målgrupp: Barn med 
behov av kognitivt stöd från förskola till och 
med gymnasium 

www.picturemylife.se

Plotagon låter elevernas texter förvandlas till 
professionellt 3D-animerad film för bl a 
svenska, engelska, främmande språk, SO och 
som ett generellt presentationsverktyg.
Målgrupp: genom läraren i förskolan och 
lågstadiet, självständigt i mellan-/högstadiet 
och gymnasiet

www.plotagoneducation.com 

3DBear gör pedagogiskt innehåll i form av spel 
för lärarna att lära med 3D teknologier.
Målgrupp: Från 5 åringar upp till gymnasiet

www.3dbear.io

Knäck läskoden via ett äventyrsspel där barnen 
hjälper en troll att läsa. Motiverande mängde-
träning. Barnen ges mer utmanande 
läsuppgifter skräddarsydda till sin egen takt. 
Målgrupp: 5 år - 7 år (och barn med 
lässvårigheter)

www.poio.no

Invigos stödjer elevers skriv- och 
språkutveckling i skolans alla ämnen
Målgrupp: Åk 4 till gymnasiet/Komvux/SFI

www.invigos.se

Mightifier hjälper barnen att behärska sina 
sociala och känslomässiga färdigheter. 
Regelbunden styrka leder till förbättrad 
klassmiljö, mindre mobbning och bättre fokus 
på lärande. Lätt och roligt - Kraftfullt görs på 
några minuter! Målgrupp: 7 år - 11 år

www.mightifier.com

Nytt visuellt gymnasiematerial för Ma1-3 med 
integrerade GeoGebra-konstruktioner.
Målgrupp: Gymnasiet Ma1-3 (abc)

www.kikora.se

U-talk är ett språkinlärningsverktyg för alla 
plattformar med över 130 olika språk att lära 
sig. Målgrupp: Traditionell språkundervisning i 
skolan, men också i modersmåls-undervisning 
och för nyanlända för inlärning av svenska 
språket

www.svensktalteknologi.se

Matematikprogrammet Planetjakten lär ut
räkneflyt med addition och subtraktion samt
problemlösning. Vetenskaplig studie visar att
elever som tränar programmet läser in upp till 
½ år i dessa kritiska färdigheter med knappt 20 
timmars träning. Målgrupp: Elever i årskurs 1-2 
i lågstadiet.

www.scientificedtech.com
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EdTest är ett initiativ från
Edtech Southeast Sweden

Edtech Southeast Sweden är ett samverkanskluster av science parks, inkubatorer, skolor, företag och
kommuner i sydöstra Sverige med ambitionen att både identifiera och stimulera relevant och

framgångsrik digitalisering av utbildning och lärande.

www.edtechsoutheast.se


