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Om världen.



Googla: Dagny Carlsson
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Källa: Svenskarna och internet 2016

• 24% krånglig teknik 
• 5% ingen dator 
• 4% för dyrt 
• 4% inte tid 
• 2% ingen uppkopping 
• 7% funktionshinder 
• 54% ointresse

Främsta skälen att inte 
använda internet



Utveckling på två år…

Källa: Ungar och medier, 2013. Q; ”Vad brukar du använda mobilen till?” A; ”Internet”
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Utvecklingen har aldrig förr 
gått så här fort.

  



 

Utvecklingen kommer aldrig 
mer gå så här långsamt.

  



Om världen.



Googla: Jack Andraka winns



Källa: Forbes



Googla: Google



Googla: Anirban Maitra



Källa: Wikipedia



Fundering: Vad kan du personligen göra för 
nästa Jack. Formulera löften till dig själv. 



Löfte: Jag lovar att alltid söka svaren, att inte 
avfärda någon, att vara transparent och 
generös med det jag kan, upplever och tycker. 



Fundering: Vad betyder en ”Jack” för skolans 
värld. Vilka nya krav ställer han på oss, vilka nya 
möjligheter ger han oss?



Googla: Hugo Falk





Googla: Iris iphone



Om världen.



 

Sagt av din kollega:
 
Först: Fundera på perspektiven. 
Sedan: Vilka frågor uppstår?  
och hela tiden:  
gör det här tillsammans. Varje dag.



 

Hur kan vi använda digitaliseringen 
för att göra bäst för alla om tio år. 

 Källa: En svensk kommun…



 

Hur kan du använda internet för att 
göra gott för en människa, imorgon. 

 



jardenberg.se/joakim 

@jocke









Läs mer: skl.se/smartarevalfard



  



 

Jag vet inte bättre. 
Men jag vet lite annorlunda.

 



  Googla: Google, Maersk, E-on



  Googla: Nobel prize, IKEA, Volvo





#ensakidag: Varje 
morgon en sak som 
hänt medan du sov. 
Information, 
reflektion och 
utmaning.



Om tekniken.



Saker vi behöver fundera på…
Vad går sönder av internet? Vad består?

Hur ska ni fortsätta vara relevanta imorgon?

Vilka är de nya kraven?

Vilka nya förutsättningar påverkar er mest?

Vad kan ni göra som ni inte kunde göra tidigare?

Vilka nya möjligheter öppnar sig?

Vad kan jag göra?



Myron Tribus

You can manage what you do not understand,  
but you cannot lead it.



  
Digitization

  



  
Digitaliseringen!

  



Tänk efter: Vilka är de riktiga och viktiga frågorna vi 
måste fråga oss själva?







Tänk längre: Vilka är de andra och tredje 
ordningens konsekvenser som tekniken leder till?



Förstå tekniken.



Se förbi tekniken.



  



Diskutera:  
1. Första spontana tanken: Vad händer här? Hur känns det?

2. Tänk sedan positivt: Vad händer egentligen här?



  Tänk positivt: Vad händer egentligen här?









Se förbi tekniken.

















Källa: www.aftonbladet.se/nyheter/article19934913.ab 



Se möjligheterna.



Youtube: Flippat klassrum i Helsingborg



mittkoping.skl.se/wiki/Hamid_Yasin



Flippat klassrum i  Svenska Dagbladet 2014



Vattenfall och klimatkonferensen i Paris 2015



Math and Science Creativity Competition i Daejeon 2016



Hållbarhetstävling arrangerad av Vattenfall 2017



Fundering: Vad kan alla vi lära av Hamid?



  



Om attityden.



Källa: Ericsson multimedia lab, Ungern



Googla: Iris iphone





Källa: ett policydokument från en av sveriges största organisationer

Diskutera: Vad är problemet med den här 
formuleringen?



Titeltext



  

Internet är tempo.

 



Utveckling på två år…

Källa: Ungar och medier, 2013. Q; ”Vad brukar du använda mobilen till?” A; ”Internet”
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Utvecklingen har aldrig förr 
gått så här fort.

  



 

Utvecklingen kommer aldrig 
mer gå så här långsamt.

  



Det var bättre förr.



#detvarintebättreförr Mitt Malmö (på 70-talet)



Googla: Formula 1 pitstops



Googla: #ME9



  

Internet är möjligheter.

 



Googla: ABBA 



Googla: The pirate bay 



Googla: Spotify  



  



 

Sagt av din kollega:
 
Först: Fundera på perspektiven. 
Sedan: Vilka frågor uppstår?  
och hela tiden:  
gör det här tillsammans. Varje dag.



Saker ni behöver fundera på…
Vad går sönder av internet? Vad består?

Hur ska ni fortsätta vara relevanta imorgon?

Vilka är de nya kraven?

Vilka nya förutsättningar påverkar er mest?

Vad kan ni göra som ni inte kunde göra tidigare?

Vilka nya möjligheter öppnar sig?

Vad kan jag göra?



Och nu?



Gör mer!



Gör ett nytt misstag i veckan

 

 



Men…



trendomvarld.helsingborg.se 



instagram.com/helsingborgsstad 



Diskutera: Varför gör en stadsdirektör så här? 



instagram.com/helsingborgsstad 



 

Riskanalys på 2000-talet
Först: Se till att insatsen är rimligt låg. Tänk MVP* 
Sedan: Utifrån att det blir ett komplett #fail, fråga dig: 

1. Kommer någon att dö? 

2. Kommer någon få sparken?



Kommunfullmäktige från Helsingborgs stad live på Facebook



















#flyttastoleneftersolen 



 

Kostnad: 10.000SEK

 



 

För att sammanfatta…

 



Googla: Nationalencyklopedin#hbg2035



Googla: Wikipedia ;)



 

Hur länge fortsätter vi vara relevanta om 
vi är NE istället för Wikipedia?

 



  

En sak till…

 





@jocke #cio8









 

Det vi behöver lära oss att göra 
lär vi genom att göra.

 





TACK!
Joakim Jardenberg 

#ensakidag



 

THE END
 


