“IT och lärande”, Älvkarleby. Exempel från utvärderingen:
“Jag tycker NGL har varit bra med alla tips vi fått . IT är viktigt i undervisningen och är ett sätt att
få eleverna mer delaktiga i olika moment. Viktigt att vi tänker på hur vi får olika moment från
kursplanemålen i de olika NGL momenten. Viktiga områden för mig har varit:
Upphovsrättkällkritik, Öppna digitala skolresurser, Diskussioner om lektionsupplägg”
“Jag tyckte att kursen var intressant och lärorik. Det serverades ett smörgåsbord med bra och
användbara sidor.”
“Har fått upp ögonen för olika nya saker som man kan göra i undervisningen. Ska ta bilder som
dokumentation i hkk.”
“Bra och intensivt. Mycket bra lärare var Marie. Det gick lite fort emellanåt, men om man frågade
så fick man svar.”
“Bra att det är bestämd tid för då blir det så man sitter med datorn och inte en massa andra
saker som man gör i det dagliga livet. Det kommer vart efter vad man kan använda
datakunskapen till.”
“Bra att vi hade en öppen dialog under träffarna”
“Bra att få veta vilket utbud som finns inom ITtekniken och vilka möjligheter vi som lärare har att
använda detta.”
“Bra upplägg med olika teman vid träffarna.”
“Jag tycker att jag har fått ny inspiration hur man kan jobba digitalt i undervisningen. Dock i mitt
ämne är det lite svårt (idrott och hälsa). Jag tror att jag kommer att försöka filma elever vid olika
moment inom ämnet för att de på så sätt direkt kan se vad de gör rätt/fel vid t.ex ett längdhopp.”
“Jag har tyckt att varje träff, har varit väldigt intressant”
“Vi har startat en klassblogg som är uppskattad.”
“Jag känner att jag måste lära mig mer om digitala medier för att kunna erbjuda mina elever en
undervisning som är anpassad till dagens samhälle. Jag skulle gärna vilja kunna skapa
hemsidor, grupper i facebook (eller nästa sociala nätverk som blir aktuellt snarare) och alla
dessa fantastiska redskap som vi har varit inne och kikat på skulle jag gärna vilja ha tid att sätta
mig in i ordentligt. De flesta elever tycker onekligen att det blir intressantare undervisning om det
är en dator, projektor eller annan teknik inblandad…”

“Utbildningen har varit väldigt användbar”
“Jag tycker det är roligt med IT så jag kommer definitivt använda mig av det i framtiden. Både
sidor på internet, datorprogram och annat. Jag tyckte hemsidorna var absolut bäst där man
kunde testa själv olika saker.”

