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● Förstärkt verklighet (augmented reality)
● Artificiell intelligens
● Artificiellt skapande?

Dagens föreläsning



• Förstelärare Värnhemsskolan
• Lärare i skapande ämnen och musik
• Processtödjare normkritik/genuspilot
• Musiklärarexamen 1988
• Skribent reklam & information 1995-2007

Musik, skapande, normkritik 
och skrivande



• Yrkesprogram på gymnasiet
• Examen som barnskötare -----> 

förskolelärare, fritidspedagog m.m.

Dubbla perspektiv
Som barn- och fritidselev skapar du för 
att utveckla kreativitet och ledarskap så 
att du själv kan leda skapande aktiviteter 
med barn och ungdomar



Digitala barn & ungdomar
● Hela dygnet
● Tillfällig förströelse precis som jag vill ha den
● Gränslöst mellan privat och offentligt
● Pausa
● Digitalt kompetent? Ja. Kan söka information? Nej 



Digitala barn & ungdomar



Digitala barn & ungdomar

https://www.youtube.com/watch?v=qz10SPIf-VY


Digitala barn & ungdomar

https://www.youtube.com/watch?v=jOdZUhGyhIU&t=38s


“Människan leker bara när hon i ordets fulla 
bemärkelse är människa, och hon är bara helt 
och hållet människa när hon leker”
(Friedrich Schiller, tysk författare, dramatiker och 
filosof)

Skapande

Friederich Schiller 
1759-1805

● Estetisk fostran gör människan hel 
med en utvecklad, kultiverad 
personlighet

● Återförtrollning av världen -
romantiken



”Det finns ingen skapande verksamhet 
utan olydnad”
Jean Cocteau (fransk författare, poet, dramatiker, 
konstnär och filmskapare 1889-1963)

”Det finns ingen vetenskap utan fantasi 
och ingen konst utan fakta”
Vladimir Nabokov (1899-1977 rysk-amerikansk 
författare och entomolog)

Skapande

https://www.youtube.com/watch?v=zSNZxvWvodY


Fjärde statsmakten? Jag?
● Vad vill jag säga? (budskap/berättelse)
● Hur ska jag säga det? (digitala verktyg)
● Vem/vilka vill jag nå? (digital plattform)



Hur hantverksskickliga vi är är kräver det att vi har en 
idé, ett budskap - något att berätta  

Skapa utan idé?

• Samhället
• Världen
• Miljön
• Allas lika rättigheter
• Kärleken



Ramar och träning - många gånger. (Bildspel, film, serie, 
stop motion m.m.)

● Berätta någonting som har hänt - lägg in två osanningar 
(bildspel, film, serie)

● Alternativa slut - typ Sliding Doors
● Använd fem av dessa ord (på förhand givna ord i lista -

utvalda för att utveckla ordkunskapen)
● Interaktivt berättande - i grupp

“Jag kommer inte på någonting!”

https://www.youtube.com/watch?v=BvUbv4iwbDs


Hur fritt skapandet än är, kräver det att vi kan använda
verktygen och att vi vet vad de kan 

Skapa utan verktyg?

• Bilder
• Digitalt berättande (film, bildspel, animation)
• Interaktivt berättande (appar m.m.)
• Mixed media (analogt blandas med digitalt)
• Ljud (poddar, musikinspelning, musikskapande)



Bild
● Chromebook: Pixlr Editor, Pic Monkey

● iPad/iPhone/Android: Pics Art, Snapseed, PS 
Express

● Laptop: (PC & Mac): Samma som Chromebook + 
köpeprogram som Adobe PhotoShop & Illustrator

Scanner och/eller ritplatta behövs!  



Digitalt berättande
• Chromebook: Adobe Spark, WeVideo, Google 

Presentation, Prezi mfl.

• iPad/iPhone/Android: iMovie, Adobe Spark, Adobe 
Clip, Lapse It, Animate Everything, Stop Motion Studio, 
Keynote, Prezi, Puppet Pals, Book Creator m.fl

• Laptop (PC & Mac): iMovie, Adobe Premiere, PPT, 
Keynote, Google Presentation, Prezi mfl.

https://www.youtube.com/watch?v=N9h4jy2ciCg
https://www.youtube.com/watch?v=YT4SMbA797o
https://www.youtube.com/watch?v=N9h4jy2ciCg


Ljud & musik 
Chromebook: Audiorecorder mfl.

iPad/iPhone/Android: Garageband (ej Android), 
SoundRecorder mfl.

Laptop (PC & Mac): Garageband (endast Mac), 
Audiorecorder, Windows Voice Recorder mfl.

https://showmore.com/audio-recorder-for-chromebook.html
https://showmore.com/audio-recorder-for-chromebook.html


Interaktivt berättande

Chromebook: Inklewriter, ThingLink, 
Glogster + många spel

iPad/iPhone/Android: Puppet Pal mfl. + 
många spel

Laptop (PC & Mac): Inklewriter, ThingLink, 
Glogster + många spel



1. Författaren/speltillverkaren skapar några olika alternativ med 

jämna mellanrum i berättelsen. Ska hon (hjältinnan) öppna den 

vänstra, högra eller mittre dörren? Läsaren/tittaren kan välja 

och får då olika versioner av berättelsen… 

2. Den kan också finnas en oskriven version - en slags “dead end”. 

Då blir det läsaren/tittarens tur att hitta på resten av historien...

Interaktivt berättande



Momo - farligt interaktivt spel 
eller konspirationsteori?

Varning spreds av rektor för 
några dagar sedan

Jack Verner 24 
september

SVT NYheter 
idag 26 
september

https://videopress.com/v/GmNVpgSj
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/varningar-sprids-i-sverige-om-skrackutmaningen-momo
http://kwasbeb.se/2018/09/24/till-dig-som-delar-momo-varningen-pa-rosatraktor-com/


Medie och informationskunnighet

https://www.youtube.com/watch?v=a4d-Phrw6Hw&t=0s&list=PLeV9tgnFPQMUqRIv0Ow1oFcmEje7teXyG&index=2


Förstärkt verklighet
Augmented Reality (AR) -
augmented art 

https://www.youtube.com/watch?v=_EfMCTOQd6A
https://www.youtube.com/watch?v=mdvVDXpZxqo
https://www.youtube.com/watch?v=NrzsZSnJGCM
https://www.youtube.com/watch?v=bA4uvkAStPc


Förstärkt verklighet
Augmented art(isch) 

● Projicera levande 
akvarium på ritpapper -
på golvet.

● Barnen målar



Artificial Intelligence (AI)
“...program som efterliknar mänskligt 
beteende och tänkande; den tillämpade 
vetenskap som diskuterar vad som är 
mänskligt tänkande och försöker efterlikna 
det.
1. AI kan i stort sett samma saker som den 

mänskliga hjärnan
2. AI är bara ett redskap för människan

Artificiell intelligens



● Olika schackdatorer (Playchess, Stockfish, 
chess.com)
○ Scannade in miljoner öppningar och spel
○ Kan matcha världens schackmästare

● Google Alpha Zero
○ Lärde sig hur pjäserna går och slår
○ Slår världens schackmästare

Artificiell intelligens



● Dans 
○ Interaktion med mjukvara i 

improvisationsövningar (Danscentrum 
Väst 2016)

● Musik
○ Få en robot att utvecklas från Vivaldi 

till Corea - nya, spännande 
kompositioner…(Tommy Kaså, 
Musikerförbundet 2018)

Artificiellt skapande?



“Navigera i den digitala samtiden” (Nygårds & Raymond red. 2016)
“Digital Storytelling in the Classroom” (Ohler 2013)
Pappas Appar
Ungar & medier (Statens Medieråd)
Skolvärlden artikel (2017)  “15 sätt att använda appar i klassrummet”
Sveriges Schackförbund
“Stjäl som en konstnär” (Kleon 2012)
Computer Sweden
Pedagogikens idéhistoria (Burman 2018)

Källor: litteratur, länkar m.m.

https://lararforlaget.se/bocker/navigera-i-den-digitala-samtiden/
https://www.bokus.com/bok/9781452268255/digital-storytelling-in-the-classroom/
https://www.pappasappar.se/
https://statensmedierad.se/publikationer/ungarochmedier/ungarmedier2017.2344.html
http://skolvarlden.se/artiklar/stor-guide-15-satt-att-anvanda-appar-i-klassrummet
http://www.schack.se/alphazero-slar-schackvarlden-med-hapnad/
http://www.arxforlag.se/facklitteratur/kreativitet-management/stj%C3%A4l-som-en-konstn%C3%A4r-20117283
https://it-ord.idg.se/ord/artificiell-intelligens/
https://www.studentlitteratur.se/#9789144077765/Pedagogikens+id%C3%A9historia
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