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Att rusta dagens unga inför den digitala verklighet som de möter
Tisdag 26 september C-salen, Uppsala Konsert & Kongress

Program
kl 08.30–09.00

Inskrivning med kaffe och musik

kl 09.00–09.05

Välkommen hälsar Anneli Olsson, teaterkonsulent, kulturenheten

kl 09.05–09.15

Rykten och skvaller - Kajsa Bilius, dramapedagog & producent

kl 09.15–10.15
		

Den digitala revolutionen har bara börjat - Ashkan Fardost, föreläsare
och inspiratör

kl 10.15–10.45

Kaffe med buffé

kl 10.45–11.40

Dansa en bok - Sophia Färlin-Månsson, danspedagog & koreograf

kl 11.40–12.40

Lunch på egen hand

kl 12.40–13.20
		

Nyhetsvärderaren: källkritik i ungas nyhetsflöden - Thomas Nygren,
docent och forskare, Uppsala universitet

kl 13.20–14.10

Välkommen till min plats - Stockholmskällan

kl 14.10–14.30

Kaffe

kl 14.30–15.00
		

Dataspelsutveckling ett framtidsyrke? - Steven Bachelder, professor i
konstnärlig gestaltning, Uppsala universitet

kl 15.00–15.10

Summering av dagen		

		

Ashkan Fardost började sin digitala resa genom att som 17-åring göra musik
med mjukvara och ”hacka” Napster för att sprida musiken världen över. Denna
resa ledde till skivkontrakt med EMI och Armada Music samt ett digitalt uppvaknande. Efter doktorsexamen i kemisk katalys, Uppsala universitet, har han forskat
på hur digitaliseringen påverkar samhället och mänskligt beteende. Idag föreläser han globalt, hjälper startups och koncerner med innovation samt investerar i
svenska nystartade bolag. Han medverkar även i morgonsoffan på SVT där han
pratar om hur teknologi påverkar oss människor och våra samhällen.

Foto: Annika Falkuggla

Dansa en bok är en metod där man genom att kombinera olika konstformer gör läsinlärningen och läsningen lustfylld på ett annorlunda sätt
samt stimulerar barnen till att vara medskapande. Sophia Färlin- Månsson
presenterar metoden och leder en workshop. Workshopen ackompanjeras
av musikern Peter Lagergren som skrivit musiken till projektet. Metoden
Dansa en bok kan användas av lärare i förskolan, bibliotekspersonal, danslärare och andra som vill prova på.

Thomas Nygren, docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och lektor
i didaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala
universitet. Thomas leder ett stort forskningsprojekt ”Nyhetsvärderaren” för elever i
högstadiet och gymnasiet tillsammans med RISE och föreningen Vetenskap & Allmänhet. Nyhetsvärderaren går ut på att eleverna ska granska nyheterna i sina flöden
på sociala medier. Samtidigt som de får verktyg och övar sig på källkritik hjälper de
forskare att kartlägga nyhetsflödena hos unga. Några skolor i Uppsala kommer att ingå
i studien.
”Välkommen till min plats” är ett nära samarbete mellan skola och
kulturinstitution, med väl genomarbetade metoder utvecklade för
att delas och användas av många. Projektet gör källor och källmaterial tillgängliga, begripliga, meningsfulla och användbara för unga.
Med närmiljön och den egna platsen som utgångspunkt undersöks
dåtid, nutid och framtid. Stockholmskällan kopplar samman det
digitala medielandskapet med kunskap om den lokala kulturmiljön.
Vinnare av 2017-års pedagogiska pris i FUISM, (Föreningen för
pedagogisk utveckling i svenska museer).
Foto: CC bysa, sofiapedagog

Steven Bachelder, professor i konstnärligt uttryck i konvergerande media vid Uppsala universitet. Konstnärskap och grafik inom dataspelsutveckling. Hans fokus inom spelforskningen
är att definiera själva kärnan inom speldesign, varför och hur digitala spel engagerar så många
och hur detta engagemang kan påverka andra områden som konst och vetenskap. Steven
Bachelder är bl a ansvarig för Expression in Convergent Media vid Institutionen för Game
Design samt har varit inblandad i stora internationella utställningar som Venedig Biennialen,
Documenta X i Kassel.
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