
Behövs #merkateder i skolan?

Vi bjuder in till debatt om framtiden skola!

Sverige behöver en vision för framtidens skola. Vilka är framtidens 

kompetenser? Hur ska skolan se ut? Hur kan lärarrollen utvecklas? Vilket 

samhälle ska våra barn leva i? Vi vill bredda och fördjupa debatten! I ett 

första steg bjuder vi in till ”tweetup” den 12 april kl 18.00 i Stockholm. 

Läs mer och anmäl dig på http://merkateder.se

Vi vill diskutera framtidens skola med dig!
Frågor eller synpunkter? Kontakta oss!
Tobias Landén, @tops, 0733-20 48 70 
Johan Groth, @Johan_Groth, 0708-23 57 11

Det började med en artikel på DN Debatt ...

... där utbildningsminister Jan Björklund framhöll att en ”strävan från ton-

givande politiker och pedagoger att komma bort från katederundervisningen 

[...] med stor sannolikhet sänkt resultaten och ökat klassklyftorna”.  Artikeln 

väckte stor uppmärksamhet. Den har diskuterats i gamla och nya medier 

under etiketten #merkateder. Radioprogram, hundratals bloggposter och 

tusentals tweets visar att fler vill vara med och påverka skolan. Många vill 

göra det utifrån andra utgångspunkter och mål än Jan Björklund.

Läs mer om #merkateder på
http://merkateder.se
http://www.gogab.se/tag/merkateder
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Tweetup och kanske en vitbok

Ska vi skriva en vitbok?

Sverige behöver en vision för framtidens skola. Ett sätt att bygga vidare på 

diskussionen om #merkateder är att ta fram en vitbok, dvs. en skrift som 

sammanfattar idéer eller ambitioner inom ett område. Vitboken kan bli ett 

konkret resultat som vi kan skicka till beslutsfattare för att visa vilken skola 

som behövs i framtiden.

Låter det som en bra ide? Vill du vara med?
Kontakta oss!
Tobias Landén, @tops, 0733-20 48 70 
Johan Groth, @Johan_Groth, 0708-23 57 11

Vad är en tweetup?

Ett tweetup är ett möte ”i verkligheten” (eller away from the keyboard, AFK) 

för människor som lärt känna varandra på Twitter. Tweetups är ett sätt att 

fördjupa kontakten med dem man mött on-line. Ibland finns en eller flera 

inbjudna talare. Ofta serveras någon form av förtäring. Trådlöst nät finns 

förstås. Stämningen är ofta informell.

Läs mer om tweetups i allmänhet på
http://socialmediaeatery.com/gain-exposure-through-
tweet-ups/
http://blogg.binero.se/2010/05/sanningen-bakom-
tweetupsthlm-twittertips-ftw
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