
Var: NetPort Science Park,
Karlshamn
När: 23 oktober kl 14.00-17.30

Arrangör Med stöd från

Vill du testa nya digitala möjligheter
med dina elever?

Kom på EdTest kick-off 23 oktober

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. 

Matchmaking - Okt
Kick-off  23 okt
Önskemål på lösningar
Bekräftelse – vem testar vad
Förberedelser - Nov-Dec
Hur kan jag arbeta med lösningen
Överenskommelse omfattning på tester
Tillgång till lösningen
GDPR 
Genomförande – Jan-Mar
Tester tillsamman med barn och elever i
skolor och förskolor
Konstruktiv återkoppling
Erfarenhetsdelning – Apr

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

Vi upprepar förra årets succe med EdTest och söker pedagoger i skola och
förskola som är intresserade att utforska edtech-lösningar tillsammans med 
sina barn och elever. Medverkan är kostnadsfri för både skolor och företag. 

Program
14:00 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

14:15 Korta pitchar
Snabb överblick av alla medverkande 
lösningar. Varje lösning presenterare sig 
med en kort pitch/presentation.

15:00 Matchmakingmässa
Samtal mellan pedagoger och företag. 
Möjlighet att titta på lösningar och förstå 
vad som är intressant för dig. Fika 
serveras

16:30 Inspirationsseminarium & mässa
Matchmaking mässa fortsätter. Parallellt 
med detta kommer fyra 
inspirationsseminarium att hållas.

17:30 Kick-off avslutas

Medverkande
Edtech lösningar
Pedagoger, IKT-pedagoger och rektorer
Forskare och andra intresserade av
digitalisering & lärande



Arrangör

Medverkande lösningar

Mer info på www.edtechsoutheast.se/#edtest
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Inspirationsseminarium

16:30-16:50 Främmande språkinlärning 3.0
Det allra viktigaste i all språkinlärning och -undervisning 
är inläraren och hens individuella behov och kunskaper. 
Läroplanen ger riktlinjer om innehållen i undervisningen 
men det är läraren som planerar pedagogiskt vilka 
metoder som används. Följaktligen är det ytterst viktigt 
att läraren har omfattande kännedom om det stora 
urvalet digitala verktyg som kan utnyttjas i främmande 
språkinlärningen och -undervisningen.
I sin föreläsning redogör Syyrilä för vilka fördelar 
digitaliseringen medför och hur den kan utnyttjas fullt ut i 
de olika delområdena av språkinlärningen. Hon ger 
exempel på sin egen undervisning och demonstrerar 
även hur eleverna med inlärningssvårigheter kan dra 
nytta av digitala verktyg.
Heini Syyrilä, Årets språklärare i Finland 2017
Språklärarförbundet i Finland, SUKOL, har valt Heini 
Syyrilä, lektor i svenska och tyska  till årets språklärare. 
Heini Syyrilä har långsiktigt utvecklat metoder, som gör 
att IT blir en naturlig del av språkundervisningen. Hon 
har varit en föregångare i att utveckla digitala prov. Hon 
delar öppet idéer med sina kolleger och skolar 
språklärare i att digitalisera undervisningen och använda 
aktiverande metoder.

Hur kommer AI att påverka skolan?

Att analysera en röntgenplåt med AI – utläsa mönster
och dra slutsatser – håller på att förändra
diagnostistiken i sjukvården. Vad kan vi förvänta oss
inom skola och utbildning?”

Bo Kristoffersson, Lexplore

17:00-17:20 Levla läroplanen - Gamification i undervisningen
Hur använder man inspiration från spel för att utveckla
undervisningen? Gamification är så mycket mer än
levels, points och badges. Det handlar lika mycket om 
problemlösning, interaktion och ett visuellt berättande
där spelaren är med och formar berättelsen. I den här
workshopen går vi igenom grunderna i Gamification och
hur vi kan tänka som speldesigners kring innehållet i
kurs- och läroplaner.
Frida Monsén
Frida har en bakgrund som både lärare, utvecklings-
ledare och spelnörd. Eftersom hon själv fascinerades av
spel som sociala och kulturella fenomen tänkte hon att
det borde gå att dra nytta av spel-tänket även i skolan. 
Hon har under många år experimenterat med 
Gamification som verktyg för motivation och utveckling, 
vilket resulterat i många föreläsningar, bland annat två
TEDx-talks och att en av hennes metoder, Blixtjakten, 
har utvecklas till ett digitalt verktyg för lärare. Frida ligger 
bakom GamifyUs, Nordens första konferens om 
Gamification i arbetslivet och är aktuell med boken
Digital kompetens – i skolan och i klassrummet

Erfarenheter från Skolon använde I Skolor

Skolon delar erfarenheter från tillämpningar i skolor. 
Hur förändras förutsättningen att få digitala
skolverktyg att fungera i klassrummet. Vilka
utmaningar har vi stött på under resan och vilka
fördelar ser vi med digitaliseringen

Tobias Karlsson, Skolon
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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.
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