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- 6. Nutid & Framtid -

• Vad är viktigt för elever att kunna i 
framtidens värld? 

• Hur har du och din skola integrerat 
den nya teknologin i undervisningen 
(smartphones, pads, inklusive appar, 
datorer, och annan digital utrustning)? 
Vad kunde man göra för att ytterligare 
främja användningen av teknologin, 
som ofrivilligt kommer att vara en del av 
framtidens värld? 

• Som lärare är det omöjligt att kunna följa 
med teknologin och hur man kunde 
utnyttja den i undervisningen. Hur skulle 
man kunna använda Sugata Mitras 
“själv organiserade inlärningsmiljöer” som 
metod för att främja inlärning med hjälp 
av teknologin och i skolan överlag? 

• Då du ser på videon om Kinas 
experimentskola där AI och teknologi 
spelar en stor roll, vad väcker det för 
tankar hos dig och för dina elever och 
skola? Hur tror du man kunde använda 
AI i undervisningen? 

• Hur skulle man med hjälp av AI bättre nå 
elever som har det utmanande (tänk på 
de generaliserade typ-eleverna)? 

FRÅGOR OCH REFLEKTIONER

Progressiva idéer med potential till stora förändringar inom utbildningen är säl-
lan felaktiga. Även de bästa drömmar med förmågan att förändra världen till 

det bättre kan förhalas eller krossas mot extremt konservativa system.

REFERENSER: 
Build a School in the Cloud | TED 2013 | 22:15 - (https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud)

How AI can save our humanity | Kai-Fu Lee | TED | April 2018 | 14:39 - (https://www.ted.com/talks/kai_fu_lee_how_ai_can_save_our_humanity)

How China Is Using Artificial Intelligence in Classrooms | WSJ | Oct 2019 | 5:43 - (https://youtu.be/JMLsHI8aV0g)

“
“It’s quite fashionable to say 
that the educational system 
is broken. It’s not broken. It’s 

wonderfully constructed. It’s just 
that we don’t need it anymore.” 

- Sugata Mitra

“AI will come and take away the 
routine jobs and in due time, we 
will be thankful. AI will become 
great tools for the creatives so 
that scientists, artists, musicians 
and writers can be even more 

creative. AI will work with 
humans as analytical tools that 
humans can wrap their warmth 
around for the high-compassion 

jobs” - Kai-Fu Lee
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