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1-7 lärare SV/MA på Årstaskolan i Stockholm. Hösten 2010 
belönades han tillsammans med sin kollega Josef Sahlin med 
Guldäpplet för sitt arbete med IKT.

Martin berättade om alla sina olika sociala kanaler som är öppna för alla och om vikten av att vilja 
dela med sig, exempelvis på Twitter, facebook, bloggar osv för att göra så likvärdig och bra skola 
som möjligt. Lika viktigt som att dela med sig av sitt eget är det att sno allt bra du ser och möter. 
Det ger en rikedom och det gör han!
Han pratade även om hur viktigt det är att ha få uppgifter i skolan, men med rikt innehåll till våra 
elever. Svenska lärare är duktiga på att skapa uppgifter men hinner ofta inte avsluta dem med 
budskapet att "vi har så mycket vi ska hinna"... Det är bättre att ha något som får ta lång tid med 
riktiga mottagare-under processen - och när det är klart! Att tillsammans med eleven driva 
processen framåt samtidigt som den dokumenteras.Det blir meningsfullt för eleven när han eller 
hon vet att deras arbete uppmärksammas.
Om man vill starta en blogg så finns det olika sätt att göra det: webbstjärnan.se och moobis.se . 
Hos webbstjärnan kan du få otroligt bra hjälp gratis i två år, därefter kostar det 99 kr pr.år.
Moobis är ett gratisprogram. Martin och hans elevers digitala klassrum heter: vaxersadetknakar.se 
Han tycker inte att man ska ha en stängd blogg. 
Man kan förstärka sina arbeten med film, foton, radio, eller till och med låta eleverna skriva sina 
egna veckobrev! Bloggen ger inblick för föräldrar vad deras barn faktisk gör i skolan. Man rättar 
inte barnens felstavningar när de svarar på inläggen på bloggen, däremot kan man svara på 
inlägget  och använda rätt ord i sitt svar.
Bra att lägga in en kalender, ex googles i sin blogg. Superbra att skicka ut påminnelser som 
simning, utflykter etc. Det går för föräldrarna att koppla kalendern till sitt mobil och så fort läraren 
lägger in något nytt "plingar det till" i telefonen.
Att använda radio är ett mycket bra sätt att förmedla vad man har lärt sig. Mentimeter är också så 
otroligt bra arbetsverktyg (mentimeter.com)
Bjud in gästbloggare utifrån och skapa en dialog mellan omvärlden och eleverna. Sikta på att 
skapa nya frågor och möjligheter!

http://webbstj%C3%A4rnan.se
http://vaxersadetknakar.se
http://mentimeter.com

