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PRESSMEDDELANDE FRÅN KATEDRALSKOLAN I SKARA: 
 

Katedralskolans estetiska program i final i Webbstjärnan 

för andra året i rad! 
 

För andra året i rad har eleverna på estetiska programmet lyckats ta sig till 

final i Webbstjärnan, Sveriges största tävling i nätpublicering. 

Det är klass Es13 som nu är ett av fem lag som kampas om priset i 

gymnasieklassen. Att ha gått till final är en seger i sig – i år stod över 63 000 

elever på startlinjen i Webbstjärnan. 
 

Es13:s tävlingsbidrag, Makt och uppror, är ett banbrytande projekt – klassen 

har skapat Sveriges första elevskapade MOOC. En MOOC, Massive Open 

Online Course, är en öppen lärplattform som tillåter ett obegränsat antal elever 

att läsa en kurs och examineras via nätet. Es13 ville att så många som möjligt 

skulle få tillgång till deras projekt och de har därför skapat det i plattformen 

Wikiversity som är ett systerprojekt till Wikipedia. Här kan alla både skapa 

och läsa kurser som delas med fri kulturlicens.  

– Det här innebär att eleverna har fått arbeta mycket medvetet med 
copyright och ansvarstagande publicering, säger deras lärare Ylva 
Pettersson. Dessutom har de byggt kursen med hjälp av html-kod 
och på så sätt har de fått ha inte bara ämnesplanen utan också 
programmålen och den övergripande läroplanen som karta 
eftersom man där understryker att eleverna ska lära sig att 
kommunicera med digitala verktyg och förberedas för ett aktivt 
medborgarskap. 

Eleverna har skapat allt studiematerial till kursen själva, och hela projektet är 

därför också en del av ett ämnesanknutet läslyft, och källkritiksarbete. Bland 

studiematerialet finns inte bara artiklar utan också t.ex. podcasts och filmer.  

– Vi har försökt att beskriva hur makt och uppror har förhållit sig till 
varandra genom historien. T.ex. gör vi podradio om hur ungdomar 
gör uppror, och en i klassen har gjort en film om mobbning som 
har uppmärksammats av t.ex. Expressen och Metro.  
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Det hör till det som gör det så roligt att jobba i publika plattformar, 
att det vi skapar landar i verkligheten och blir uppmärksammat 
och kommer till användning, berättar eleverna i Es13. 

Fyra tjejer i klassen, Jennifer Sundh, Erica Jebens, Moa Frandsen och Marta 

Thedla, har precis kommit hem från SETT-mässan i Stockholm där tiotusen 

besökare hade chansen att lyssna när eleverna visade och berättade om sitt 

tävlingsbidrag. Bl.a. fick de träffa Timbuktu, Jason Diakité, som var väldigt 

intresserad av klassens projekt och som gärna ställde upp på en filmad intervju 

som kommer att publiceras i klassens MOOC. 

– Timbuktu har engagerat sig i skolsituationen för barn i utanförskap. Han 

tyckte att vår MOOC var jättebra, och han gillar idén att göra kunskap 

tillgänglig för alla, berättar tjejerna. 

Finalen går av stapeln på Rival i Stockholm den 11 maj. 

 
 

 

För mer information: 
Pressmeddelande från Webbstjärnan:  

https://www.webbstjarnan.se/blogg/nominerade-bidrag-2015/ 
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