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DIGITALISERINGEN- ETT
PARADIGMSKIFTE
•
•
•
•
•

Från envägskommunikation till
nätverk
Fram till 2020 ökat Internet i
omfång med 600%
50 miljarder saker uppkopplade
Video utgör 80% av innehållet
som konsumeras på internet
Media ÄR sociala medier

”War of attention”
TV- serier, bilder är av allt högre
teknisk kvalité och utbudet bara
ökar. När allting går snabbare blir
förståelsen av historien ännu
viktigare för att navigera i bruset.

DIGITALA KUNGADÖMEN
Utmaningen: Hur når vi ut?
• Hur vässar vi våra budskap?
• Vilka historier berättar vi?
• Varför?
• Vilken teknik?
– Snapchat 150 miljoner
användare
– VR och AR
– Datan är värdefull

http://www.economist.com/news/leaders/21721656
-data-economy-demands-new-approach-antitrustrules-worlds-most-valuable-resource

DIGITAL TILLGÄNGLIGHET
-EN DEMOKRATISK FRÅGA
Kunskapsklyftor uppstår mellan
de som är motiverade att söka
information, kunskap, fördjupning
och de som inte är det.
OECD 2010

FILTERBUBBLOR
•

•

Jag

•

Personaliseringen av internet
leder till att vi får en snävare
världsbild.
Förutsättningarna för den
sociala sammanhållningen och
delaktigheten i samhället
riskeras att försämras.
Förmågan att se olika
perspektiv ökar toleransen i
samhället.

DIGITALISERINGEN GER
TILLGÅNG TILL HISTORIEN
OCH FLER BERÄTTELSER
Det övergripande syftet med
undervisningen i historia är att
utveckla elevernas
historiemedvetande.

Skapa förståelse för att varje tids
människor måste bedömas
utifrån sin samtids villkor och
värderingar.
Eleverna ska utveckla kunskaper
om hur historia kan användas för
olika syften.
LGR11

King George VI and Queen Elizabeth:By Sir Gerald
Festus Kelly (1879-1972) [Public domain], via
Wikimedia Commons

Meningsskapande berättande av klassisk modell:
Person (hjälte)
Värderingar
Titel på
berättelsen:

Önskan
Mål
Vem är min hjälte?
Längtar efter….

Problem/hinder
Behov
Konflikt

Vad händer
Vad gör personen?
Hjälpare?
Cliffhangers
Vändpunkt

Vad händer sen?
Fler vändpunkter?

Avslut/svar
Avsikten som
triggar storyn

VI BEHÖVER
BERÄTTELSERNA, MEN
OCKSÅ KUNNA
ANALYSERA DEM
Progressionen i ämnet historia:
att kunna använda analysverktyg som
kopplas ihop med ämneskunskap för
att utveckla historisk medvetenhet
LGR11

Tanke/analysverktyg för kritiskt tänkande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Historisk signifikans
Källkritik
Kontinuitet och förändring
Orsak och verkan
Historiska perspektiv
Etiska perspektiv

The Big Six Historical Thinking Concepts
Authors: Dr. Peter Seixas, Tom Morton

HISTORISKA PERSPEKTIV

Fler perspektiv på historiencase Nationen:
Det finns berättelser som ingen har
frågat om och platser få brytt sig om
att skildra. Nationen tittar närmare
på Sveriges förflutna för att försöka
förstå den tid vi lever i idag.

Nationen- det förflutna ur fler perspektiv
Skitåret 2017- Arbetarkvinnornas hungerkravallerna var nära
att övergå i revolution
Svensk slavhandel- Spår av svensk slavhandel
Den undangömda transhistorien- Hur har historien
behandlat dem?
Rätten att leva som andra- förtryck av funktionsvariationer
Nationalstaten- Föreställningar om Sverige
Kvinnor före dig-Varför står det så lite skrivet om kvinnor i
historieböckerna?
Världens fredligaste land- Den svenska neutraliteten
Ortens historia- Om miljonprogrammet

Genom att bredda bilden av vilka
som ingår i kollektivet Sverige kan vi
få en förståelse för att det hela tiden
har gjorts val när historia har
nedtecknats.

Kompetenser för ett digitalt samhälle

Ämnesrelaterad kompetens
Att veta vad och hur

(know-how)

DIGITALISERINGEN GER
TILLGÅNG TILL HISTORIEN
Historieundervisningen och skolans
övergripande uppdrag:
skapa en tilltro till demokratiska och
humanistiska värden samt en tro på
människans möjlighet att påverka
och förändra sin framtid.
LGR11

”Den elev som kan laborera med
olika tänkbara scenarier för en
historisk situation har större
förståelse för att den egna framtiden
är öppen och påverkbar”
Per Eliasson, professor i historia 2009
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