
Internetstiftelsen i Sverige



Vilka är vi?
Internetstiftelsen är en oberoende 

allmännyttig stiftelse som jobbar för att 
förbättra internet i Sverige.

Alla adresser som slutar på .se eller 
.nu hanteras av oss. 

Pengarna vi får in från alla som 
registrerar domäner använder vi till att 

främja innovation och kunskap om 
internet på många olika sätt.



VISION
Alla i Sverige
vill, vågar och
kan använda

internet.



Digital 
kompetens



ELEVERNA



Aldrig levt 
utan 

Wikipedia
• FÖDD 2002- 2004



ALDRIG 
LEVT UTAN 
YOUTUBE 
• FÖDD 2002 - 2007



ALDRIG 
UTAN PEK-
SKÄRMAR

• 2008- 2011



Internet är en självklarhet



Men vad
vet de om 
digitaliser-

ingen?



När startade den?



DIGITAL NATIVE



PROGRAMMERING



Varför behöver vi lära ut det?



Förstå datorer…



Förstå att människor styr 
datorerna



Förstå vår vardag



MEN…



VAD ÄR DET VI FÖRSTÅR OM 
VI KAN PROGRAMMERA?



Vad behöver vi förstå?





Skulle du kunna 
programmera denna tjänst?



VAR DETTA ETT PROBLEM 
INNAN INTERNET?



Hur gjorde vi innan 
internet?





Vad 
krävdes för 

att lösa 
problemet?



Kan man skapa tjänsten i 
SCRATCH?



Om ja, vad krävs?



Om nej, varför inte?



Hur får jag besökaren att förstå vad den 
ska göra?



Hur förhåller jag mig till frågan?



Var hittar jag svaret?



Ett enkelt försök



iis.se Bild 34



DIGITALT SKAPANDE



KRITISK ANVÄNDNING



att ställa
kritiska

frågor kring
den digitala

verklig-
heten



iis.se

EN LEKTION

Bild 38



FÖRSTÅELSE FÖR DIGITALA 
TJÄNSTER OCH SYSTEM



“Google är
trasigt”



Att förstå algoritmer



Är mitt 
internet likt

ditt internet?



Lär elever grunderna i programmering



Kritiskt använda och förstå



Kunna skapa med hjälp av digitala
verktyg



Digitaliseringens betydelse
för individ och samhälle



Vi vill ger er ett stöd

Bild 47



iis.se Bild 48



Öppen fri lärresurs

2018-06-2549



Fri att använda

Bild 50



Fri att sprida

Bild 51



Fri att bearbeta

Bild 52



Här finns lektioner om:

2018-06-2553



Digital kompetens

Bild 54



DIGITAL KOMPETENS



TACK!


