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Samtala med en av våra föreläsare – möt Anne-Marie Körling!
Anne-Marie Körling
Måndag 08:30 - 08:50  ∙  Forum Samtal

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare.

Återbruka ljud – Skapa ljudeffekter med återvunnet material

Måndag 09:00 - 09:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Tom Tits Experiments lärare Ylva Skilberg lär dig att skapa ljud i återvunna textilier med hjälp av en
microcontroller (Quirkbot). Släpp loss din fantasi!

Bråka Smartare: Så medlar du i elevernas konflikter
Oskar Palmenfelt
Måndag 09:00 - 10:20  ∙  T6

Bli bättre på att hantera konflikter mellan elever! Här får du prova på skolmedling, ett enkelt
verktyg för att hantera konflikter mellan elever.

Bygg och programmera en robotorkester med Quirkbot

Måndag 09:00 - 09:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Kom och prova på att med hjälp av kaffemuggar, mjölkkartonger och sugrör bygga och
programmera din egen lilla robotorkester.

Digitala undervisningsresurser från ett utvecklingspsykologisk och didaktiskt perspektiv
Sten Arevik
Måndag 09:00 - 09:50  ∙  T3

Villkoren för vår omvärldsorientering har förändrats i grunden. Här talar vi om utmaningar och
möjligheter i ljuset av IKT, kunskapsuppdraget, utvecklingspsykologi och didaktisk teori.

Empatisk nyfikenhet eller konfrontation?
Christer Mattsson
Måndag 09:00 - 09:50  ∙  Östra scenen

Hur växer olika våldsutövande identiteter växer fram? Det finns alltid ett sammanhang och ett
samhälle runtomkring. Hur kan vi hantera det?
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Ett inkluderande arbetssätt i mötet med nyanlända elever – Hur funkar det?
Camilla Jönsson, Frida Svensson
Måndag 09:00 - 09:50  ∙  T1

Se nyanlända elever ses som en resurs i klassrummet! Så arbetar vi inkluderande för alla elevers
bästa.

Hur lär hjärnan, vad kan störa den och hur påverkas inlärningen av mobiler?
Åke Pålshammar, Anna Nygren
Måndag 09:00 - 09:50  ∙  T2

Hur går inlärning till och varför minns man vissa saker medan annat försvinner? Varför är det så
svårt att hålla fokus ibland och påverkas undervisningen av t ex mobiltelefoner?

Karriärtjänster – hur och varför?
Cecilia Eriksson, Linda Johansson, Mattias Ringqvist, Patrik Ribe, Ulrika Németh
Måndag 09:00 - 09:50  ∙  Norra scenen

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar hur den statliga satsningen på karriärtjänster kan
göra praktisk nytta i skolverksamheten.

Klassrummet möter världen - tematiskt, ämnesövergripande och digitalt
Sara Bruun
Måndag 09:00 - 09:50  ∙  T4
Svenska  Engelska  Naturvetenskap/teknik  Samhällsorienterade ämnen  Moderna språk

Häng med på en fartfylld resa genom autentiska uppgifter! Mottot:#Englishforreal

Likvärdighet och mångfald i lärares läxpraktik – nya sätt att använda läxor – aktuell forskning
Max Strandberg
Måndag 09:00 - 09:50  ∙  C8
Svenska  Samhällsorienterade ämnen

Likvärdighet och mångfald i lärares läxpraktik – nya sätt att använda läxor – aktuell forskning

Matematiktävlingar-ett rikt material i den ordinarie undervisningen
Susanne Gennow
Måndag 09:00 - 09:20  ∙  MANVTE
Matematik

Sida 2 av 45

F-3 FÖR4-9 FRI

http://invitepeople.com/public/seminars/4932
http://invitepeople.com/public/seminars/4950
http://invitepeople.com/public/seminars/4933
http://invitepeople.com/public/seminars/4974
http://invitepeople.com/public/seminars/5586
http://invitepeople.com/public/seminars/4908


Rätt som det är – Om Barnkonventionen för barn 4 – 7 år
Kari Hamfors Wernolf, Paula Helander, Tove Kjellander
Måndag 09:00 - 10:20  ∙  T5

Rätt som det är – Om Barnkonventionen för barn 4 – 7 år

Så skapar du en skola för alla - bilder som en väg till inkludering i praktiken
Britt Bengtsson, Helena Borges, Jenny Robertsson, Lena Jannesson-Hagman, Lisa de Verdier
Måndag 09:00 - 09:50  ∙  Södra scenen
Matematik  Moderna språk

Det finns idag en bred vetenskaplig förankring för att inlärning med hjälp av bilder är effektivare för
alla. Mappia tar fram praktiska verktyg för detta inom Ma, språk, NO, F-9.

Slöjda så det hörs!

Måndag 09:00 - 09:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Visslor, pipor, skrikor, flärpar och skramlor. För den uppfinningsrike finns obegränsat med material
– både naturmaterial och återbrukbart vardagsmaterial.

Speeddating med utomhuspedagogik

Måndag 09:00 - 09:20  ∙  Scenen lärmiljöer

Speeddating med Naturskolepedgogikens godbitar i miniatyr. Prova på övningar som passar för
förskolans och skolans alla åldrar och årstidernas skiftningar. Ämnesövergripande och
ämnesspecifikt.

Språkutvecklande arbetssätt i bildämnet
Kristina Rilbe
Måndag 09:00 - 09:30  ∙  C08:10
Svenska

Välkommen in i vårt digitala klassrum

Måndag 09:00 - 09:20  ∙  Forum digitala läromedel
Matematik  Svenska  Engelska  Naturvetenskap/teknik  Samhällsorienterade ämnen  Moderna språk
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Wow, vilken resa! - Att utvecklas som lärare i matematik och naturvetenskap
Kerstin Pettersson
Måndag 09:00 - 09:50  ∙  C7
Matematik  Naturvetenskap/teknik

Berättelser presenteras från lärare om hur de genom magister/master-utbildning, licentiat-studier
respektive skolutvecklingsprojekt utvecklats som matematik- och naturvetenskapslärare.

Att bygga en ny skola – hur tänker vi kring viktiga aspekter som design, kultur och lärmiljöer?
Magnus Blixt
Måndag 09:30 - 10:20  ∙  Scenen lärmiljöer

Välkommen att lyssna på erfarenheter från nystartade Glömstaskolan i Huddinge.

Favorit matematik – få koll på lärarhandledningens digitala del. Massor av stöd och tips till dig som lärare!

Camilla Bedroth
Måndag 09:30 - 09:50  ∙  Forum digitala läromedel
Matematik

MiniBladet.se erbjuder alla barn kostnadsfria nyhetssajter i samarbete med dagstidningar
Maria McShane
Måndag 09:30 - 10:20  ∙  Loungen
Samhällsorienterade ämnen

Lokala nyheter för barn i samarbete med dagstidningar! Nyheter i tre språkliga nivåer med
talsyntes.

Bygg och skriv ut ljud!

Måndag 10:00 - 10:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Hacka och bygg ett instrument. Bygg om, bygg ut eller skapa ett instrument eller varför inte 3D-
printa ett instrument?!

En dramatisk världsbild eller en världsbild baserad på fakta?
Mikael Arevius, Olof Gränström
Måndag 10:00 - 10:50  ∙  Norra scenen
Engelska  Naturvetenskap/teknik  Samhällsorienterade ämnen

Välkommen till Gapminders värld! Inte som vi ser världen, utan så som den är.

Sida 4 av 45

F-3 4-9 GY VUX SFISPEC SÄR LED STUD

http://invitepeople.com/public/seminars/4982
http://invitepeople.com/public/seminars/5576
http://invitepeople.com/public/seminars/5881
http://invitepeople.com/public/seminars/6194
http://invitepeople.com/public/seminars/5041
http://invitepeople.com/public/seminars/5071


Implementera formativ bedömning? Hur j.... svårt kan det vara?
Eva Hartell
Måndag 10:00 - 10:50  ∙  T1
Matematik  Svenska  Engelska  Naturvetenskap/teknik  Samhällsorienterade ämnen  Slöjd  Idrott och hälsa  Musik  Moderna språk  Hem- och konsumentkunskap  Annat

Implementera formativ bedömning? Hur j.... svårt kan det vara?
Forskning och erfarenhet kring implementeringsarbete för att utveckla klassrumspraktiken.

Kickstarta med svenska i klassrummet för nyanlända
Anna Granlund, Minte Taekema
Måndag 10:00 - 10:20  ∙  Forum digitala läromedel
Svenska

LifeHack- bygg egna högtalare!

Måndag 10:00 - 10:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Bygg en högtalare till din smartphone.

Makerspace i skolan - att utforska, skapa och lära med analoga och digitala verktyg och material
Carl Heath
Måndag 10:00 - 10:50  ∙  T3

Vad är makerkultur och makerspaces? Hur knyter det an till lärande? Hur möter makerkulturen och
skolan varandra i Sverige och i världen?

Mental träning och tydliga målbilder höjer elevernas motivation och prestation i skolan
Jana Söderberg
Måndag 10:00 - 10:50  ∙  T2

Nya arbetsmiljöreglerna om medarbetarnas organisatoriska och sociala arbetsmiljö
Jennie Karlsson
Måndag 10:00 - 10:50  ∙  C7

En informationsföreläsning från Arbetsmiljöverket om de nya föreskrifterna om organisatorisk och
social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som trädde i kraft 2016.
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Retoriken som resurs för läsning, skrivande och muntlig kommunikation
Vendela Blomström
Måndag 10:00 - 10:50  ∙  T4
Svenska

Retoriken som resurs för läsning, skrivande och muntlig kommunikation.

Samtala med en av våra föreläsare – möt Peter Lippman!
Peter Lippman
Måndag 10:00 - 10:20  ∙  Forum Samtal

Schysst och säker på nätet – aktivt arbete redan på lågstadiet och fritids
Linnéa Malmsten, Stina Hedlund
Måndag 10:00 - 10:50  ∙  C8

Arbeta aktivt och metodiskt mot kränkningar och utsatthet på nätet. Hjälp barnen att utveckla sin
sociala och virtuella kompetens.

Skapa elektronisk musik på Raspberry Pi!

Måndag 10:00 - 10:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Musik

Med Sonic Pi komponerar du musik med programkod och resultatet kan du höra direkt i högtalaren.
Hands on Sciences Bengt Nilsson visar hur ni skapar musik från enkla toner till modern dansmusik.

Undervisning för nyanlända och asylsökande elever
Andrés Brink
Måndag 10:00 - 10:50  ∙  Södra scenen

Kraven på skolorna om att ge nyanlända och asylsökande elever en god undervisning som möter
deras behov är stora. Här får du veta vilka kraven är!

Vågar du fatta obekväma beslut?
Lina Axelsson Kihlblom
Måndag 10:00 - 10:50  ∙  Östra scenen

Du får redskap på hur man kan bli bättre på att definiera och effektivisera din egen skolas uppdrag
och mod till att våga fatta obekväma beslut.
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Vår matematiska guldålder
Jonas Hall
Måndag 10:00 - 10:30  ∙  C08:10 Lärarnas Riksförbunds monter
Matematik

What is it like to be a student in a digital learning environment? Join an EF Class!

Måndag 10:00 - 10:15  ∙  Monter C02:20
Engelska

Engaging the Digital Natives
Steve Lever
Måndag 10:30 - 11:20  ∙  Loungen
Engelska

Föreläsningen talar om de behov som elever födda i den digitala tidsåldern har.

Hur kan en skola inredas för bättre undervisning?

Måndag 10:30 - 10:50  ∙  Scenen lärmiljöer

Hur kan en skola inredas för bättre undervisning och bättre ekonomi?

Kan en knut knytas upp med hjälp av bråkräkning?

Måndag 10:30 - 10:50  ∙  MANVTE
Matematik

Kan tilltrasslade rep ha något med matematik att göra? Vi ser hur en typ av knutar, sk trassel, kan
beskrivas med rationella tal och därför kan knytas upp med hjälp av gammal hederlig bråkräkning.

Normkritisk pedagogik, värdegrund och likabehandling i skolan
Suzanne Kriström Alonzo
Måndag 10:30 - 11:20  ∙  T6

Hur kan man som lärare arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande med värdegrund och
likabehandling?
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Programmering i skolan – enkelt och lustfyllt med CodeMonkey

Måndag 10:30 - 10:50  ∙  Forum digitala läromedel
Matematik  Naturvetenskap/teknik

Se hur enkelt det är att lära ut programmering. Med hjälp av CodeMonkey och lärarhandledningen
lär du dina elever riktig textbaserad programmering.

Samtala med en av våra föreläsare – möt Anna Nygren!
Anna Nygren
Måndag 10:30 - 10:50  ∙  Forum Samtal

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare.

Digital framtid utan fallgropar
Helena Kvarnsell
Måndag 10:40 - 11:00  ∙  C08:10 Lärarnas Riksförbunds monter

Bygg en gitarr och programmera toner!

Måndag 11:00 - 11:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Musik

Nu har du möjlighet att testa Makey Makey och koppla ihop analoga material med digital teknik.
Ewa-Charlotte Faarinen engagerar studenter på lärarutbildningen i Luleå i matematikdidaktik och
teknik.

Digitala verktyg + pedagogisk idé = lärande som skapar nya möjligheter
Katarina Eriksson
Måndag 11:00 - 11:30  ∙  C08:10 Lärarnas Riksförbunds monter
Annat

Går det att programmera musik?

Måndag 11:00 - 11:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Musik

Häng med Carmen De Bruijckere lärare på Runbacka skolor och skapa en musikvideo i
programmeringsverktyget Scratch.

Guldäpplet 2016 – årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet presenteras
Johanna Jaara Åstrand, Peter Becker, Svante Tideman
Måndag 11:00 - 11:50  ∙  Östra scenen

Hellre små steg än stora kliv!
Fredrik Ahlén
Måndag 11:00 - 11:50  ∙  C7

Hur ska jag räcka till för alla elever och få de svagaste att lyckas? Vad  de mest framgångsrika? Med
olikheten som norm - hur ska vi komma närmare idéerna kring inkluderingsbegreppet?
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Hur kan ett coachande förhållningssätt bidra till utveckling av undervisningen?
Anna-Karin Arenius
Måndag 11:00 - 11:50  ∙  T3

Hur använder jag mig av ett coachande förhållningssätt i praktiken? Vilka effekter ger det i
undervisningen och i relationen till eleven?

I mötet med dig ser jag mig själv – kollegiala observationer
Cecilia Bergentz
Måndag 11:00 - 11:50  ∙  C8

När lärare lär i samspel med varandra samt inspireras och kritiskt granskas av kollegor sker
utveckling.

Lexia Provia – hjälper elever med dyslexi att lära sig läsa och skriva
Mia Söderberg
Måndag 11:00 - 11:20  ∙  Forum digitala läromedel
Svenska

Liten och trygg – för förskolepersonal om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter
Karin Wikman, Linnea Åberg
Måndag 11:00 - 11:20  ∙  Monter C07:05

Mindfulness i vardag och klassrum
Peter Fowelin
Måndag 11:00 - 11:20  ∙  Scenen lärmiljöer
Idrott och hälsa

Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum
Michael Lundgren
Måndag 11:00 - 11:50  ∙  T1

En föreläsning om muntligt berättande och identitetsutveckling, samhörighet och stimulans vid
språkutveckling.

Musicera med roboten Dash!

Måndag 11:00 - 11:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Musik

Skapa musik med roboten Dash och Tiffany Alnefelt från Hands on Science. Dash - en robot med
personlighet och musikalisk talang som är bra för de yngre barnen och är en perfekt väg in i
programmering.

Organisera och skapa förutsättningar för digitalisering i skolan
Henrik Svensson, Marianne Ekman Rising, Stefan Hrastinski
Måndag 11:00 - 11:50  ∙  T2
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Programmering och problemlösning med Mindstorms EV3
Christopher Einarsson
Måndag 11:00 - 11:20  ∙  MANVTE
Matematik  Naturvetenskap/teknik

Samtala med en av våra föreläsare – möt Sara Bruun!
Sara Bruun
Måndag 11:00 - 11:20  ∙  Forum Samtal
Svenska  Engelska  Naturvetenskap/teknik  Samhällsorienterade ämnen  Moderna språk

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare.

Självkänsla hos unga: Vad stärker och vad stjälper?
Lisa Clefberg
Måndag 11:00 - 11:50  ∙  T5

Fokus på konkreta verktyg i lärandemiljön som kan fungera som en påverkande faktor på ungas
utvecklande av en god självkänsla.

Undervisningen mellan oss
Anne-Marie Körling
Måndag 11:00 - 11:50  ∙  Norra scenen

En föreläsning om vikten av att tala om undervisningen. "Vi ska vara i undervisning, nyfikna och
undersökande, för det är där vi möts."

Vässa nya verktyget! Programmering i praktiken F-3.
Susanne Jönsson
Måndag 11:00 - 11:50  ∙  T4
Matematik  Svenska  Naturvetenskap/teknik

Vässa nya verktyget! Programmera i praktiken F-3. 
Upptäckande, utmaningar, samarbete och språk står i fokus.

Yrkesetik i lärarvardagen - praktiska tips – så här kan ni arbeta med yrkesetiken
Åsa Dahlberg
Måndag 11:00 - 11:20  ∙  Södra scenen

Lärarnas yrkesetiska råd ger råd och diskuterar.

Kan en app lösa ungdomsarbetslösheten?
Jacob Rudbäck, Sofie von Krusenstierna
Måndag 11:20 - 11:50  ∙  Monter C03:42

Yepstr hjälper drivna ungdomar att hitta jobb i sitt närområde. Tryggt, vitt och försäkrat. Kul och
inspirerande via vår app!

3D-skrivare i skolan
Tino Karazeimbekis
Måndag 11:30 - 11:50  ∙  MANVTE
Naturvetenskap/teknik

En demonstration av 3D-skrivarens betydelse samt fördelar och den kan användas i skolan.
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Brädspelet DILEMMA – ett interaktivt verktyg för att undervisa i hållbar utveckling
Jon-Erik Dahlin
Måndag 11:30 - 11:50  ∙  T6

Hållbarhetsutmaningar är ofta komplexa och värdeladdade. Med DILEMMA kan dina elever närma
sig dessa frågor på ett lekfullt och värderingsfritt sätt.

Bråka Smartare - lektioner i konflikthantering för elever
Oskar Palmenfelt
Måndag 11:30 - 12:20  ∙  Scenen lärmiljöer

Bråka smartare är ett värdegrundmaterial för pedagoger att använda med eleverna i klassrummet.

Kreativt lärande i alla ämnen
Caroline Agné, Lisa Medin
Måndag 11:30 - 11:50  ∙  Södra scenen
Matematik  Svenska  Engelska  Naturvetenskap/teknik  Samhällsorienterade ämnen

Illustratörcentrum ger exempel på hur de förmedlar kontakter till illustratörer, animatörer &
grafiska formgivare för uppdrag till kurser och tryck.

Samtala med en av våra föreläsare – möt Carl Heath!
Carl Heath
Måndag 11:30 - 11:50  ∙  Forum Samtal

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare.

Självbiografisk barnbok om familjehem - Dörröppnare till elevernas egna livsberättelser
Anders Lönegård, Eva Edberg, Johanna Warrén
Måndag 11:30 - 12:20  ∙  Loungen
Svenska  Samhällsorienterade ämnen

”Jag växte upp som fosterbarn, som Klara 9 år i boken Det ordnar sig det ordnar sig”, säger
författare Eva Edberg.

Träna dina elevers färdigheter digitalt
Anna Klockar
Måndag 11:30 - 11:50  ∙  Forum digitala läromedel
Svenska  Engelska  Naturvetenskap/teknik  Samhällsorienterade ämnen

Med utgångspunkt i Clio Träning får du en introduktion till hur du digitalt kan träna dina elevers
färdigheter med våra interaktiva system med uppgifter.

Pressträff hos Yepstr

Måndag 11:50 - 12:00  ∙  Monter C03:42

Att undervisa nyanlända elever
Sara Persson
Måndag 12:00 - 12:50  ∙  C7

Många lärare har den senaste tiden mottagit en eller flera nyanlända elever i/till sitt klassrum. Hur
gör man för att inkludera dessa elever utifrån deras kunskaper och behov?

Sida 11 av 45

http://invitepeople.com/public/seminars/5493
http://invitepeople.com/public/seminars/5489
http://invitepeople.com/public/seminars/4893
http://invitepeople.com/public/seminars/5468
http://invitepeople.com/public/seminars/6211
http://invitepeople.com/public/seminars/5864
http://invitepeople.com/public/seminars/6275
http://invitepeople.com/public/seminars/4983


Elevhälsa i rörelse – ett nytt perspektiv på förbättrings- och utvecklingsarbete i skolan
Elizabeth Sthyr, Mikael Hedberg
Måndag 12:00 - 12:50  ∙  T1
Idrott och hälsa

En workshop om hur du kan arbeta för att främja elevers hälsa och inlärning.

Ge dina elever ett nytt språk med programmering!
Ewa Thorslund, Karin Nygårds, Tor Moström
Måndag 12:00 - 12:50  ∙  C8

Om skolan lägger in programmering i läroplanen – vilka lärare kan lära ut?

Hacka med sensorer – LittleBits
Christopher Einarsson
Måndag 12:00 - 12:20  ∙  MANVTE
Naturvetenskap/teknik

Keep The Dream Alive - ett Skapande skola-projekt där alla elever sjunger i kör
Lasse Axelsson, Mia Nygren
Måndag 12:00 - 12:20  ∙  Norra scenen
Musik

Keep The Dream Alive - ett möte med afroamerikansk musik och historia

Lärande för social hållbar utveckling genom utomhuspedagogik

Måndag 12:00 - 12:20  ∙  Södra scenen

Att lära in ute, att utnyttja platsen för lärande och att undervisa i en växelverkan mellan teori och
praktik. Det är ett sätt vi tror på för att ge alla elever möjlighet att stärka lärandet.

Muntligt berättande som verktyg i skolan
Ida Junker, Peter Hagberg
Måndag 12:00 - 12:50  ∙  T3

Muntligt berättande som verktyg i skolan. Workshop med Fabula Storytelling.

Pirater i klassrummen och reklamfilm på schemat? – så använder lärare rörlig bild i undervisningen

Per Strömbäck
Måndag 12:00 - 12:30  ∙  C08:10 Lärarnas Riksförbunds monter
Annat

Samtala med en av våra föreläsare – möt Magnus Blixt!
Magnus Blixt
Måndag 12:00 - 12:20  ∙  Forum Samtal
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Skolans matematik – användbar eller oanvändbar?
Anette Jahnke
Måndag 12:00 - 12:50  ∙  T5
Matematik

En föreläsning om relationen mellan skolans matematik och vår tillvaro utanför klassrummet.

Slöjdlärarprogrammet

Måndag 12:00 - 15:00  ∙  T3
Slöjd

Välkommen till en eftermiddag med fokus på att utveckla din undervisning inom slöjden!
Gerillaslöjd, mångkultur, bedömning och mingel!

Sociala robotar som arbetar i skolans tjänst - snart i din skola?
Preben Wik
Måndag 12:00 - 12:50  ∙  T4

Nya metoder och ny teknologi för att nå fram pedagogiskt gör lärandet lustfyllt och lätt att
återanvända.

Upptäck de digitala genvägarna i fysikundervisningen med NE
Roland Johansson
Måndag 12:00 - 12:20  ∙  Forum digitala läromedel
Naturvetenskap/teknik

Roland Johansson är fysiklärare på Katedralskolan i Lund och läromedelsförfattare åt NE. Följ med
på en digital inspirationsresa in i fysikundervisningen med NE:s digitala läromedel.

Utbildningsminister Gustav Fridolin
Gustav Fridolin
Måndag 12:00 - 12:50  ∙  Östra scenen

Vad vill Sveriges utbildningsminister säga till landets lärare och skolledare?

Vad bör och kan en läxpolicy innehålla?
Max Strandberg
Måndag 12:00 - 12:50  ∙  T6

Välkommen till en workshop där du tillsammans med andra får skissa på hur innehållet i en
läxpolicy kan se ut.

En sten är en sten eller?

Måndag 12:30 - 12:50  ∙  MANVTE
Naturvetenskap/teknik

Vi arbetar naturvetenskapligt och systematiskt för att undersöka, identifiera och fascineras av
mineral i olika färger och former.

Hur kan bedömningsstöden i årskurs 1 användas och följas upp?
Jenny Lindblom
Måndag 12:30 - 13:20  ∙  Norra scenen
Svenska

Det är nu obligatoriskt att använda Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning och läs- och
skrivutveckling i årskurs 1 i grundskolan. Men hur gör man rent praktiskt?
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Interaktiva planeringar – nytt digitalt verktyg från Bonnier Education
Michaela Vendt, Moa Wikner
Måndag 12:30 - 12:50  ∙  Forum digitala läromedel
Svenska  Engelska  Samhällsorienterade ämnen

Angelica Hedin berättar om möjligheten att arbeta med massor av spännande innehåll och
lärandemål med interaktiva planeringar.

Liten och trygg – för förskolepersonal om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter
Karin Wikman, Linnea Åberg
Måndag 12:30 - 12:50  ∙  Södra scenen

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en handledning som ger förskolepersonal kunskap om barns
signaler och förskolans anmälningsskyldighet.

Normkritiskt och antirasistiskt värdegrundsarbete i skolan
Julia Rosati Örsell, Sofie Sjöstrand
Måndag 12:30 - 13:20  ∙  Loungen
Samhällsorienterade ämnen  Annat

Likabehandling eller lika behandling? Hur gör man egentligen för att få ett aktivt och hållbart
värdegrundsarbete i skolan?

Samtala med en av våra föreläsare – möt Cecilia Bergentz!
Cecilia Bergentz
Måndag 12:30 - 12:50  ∙  Forum Samtal

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare.

Vi vill förändra en lärmiljö! Diskussion utifrån ett skarpt case från Tranås
Annica Karlsson, Hanna Persson, Magnus Blixt, Stina Ringqvist, Peter Lippman
Måndag 12:30 - 13:20  ∙  Scenen lärmiljöer

Ett case kring förändring av utemiljö diskuteras. Hur skulle du ha gjort?

Återbruka ljud – Skapa ljudeffekter med återvunnet material

Måndag 13:00 - 13:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Tom Tits Experiments lärare Ylva Skilberg lär dig att skapa ljud i återvunna textilier med hjälp av en
microcontroller (Quirkbot). Släpp loss din fantasi!

Bara vår fantasi kan sätta stopp - digitala verktyg ökar självständigheten
Eva Rännar
Måndag 13:00 - 13:30  ∙  C08:10 Lärarnas Riksförbunds monter

Bygg en gitarr och programmera toner!

Måndag 13:00 - 13:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Musik

Nu har du möjlighet att testa Makey Makey och koppla ihop analoga material med digital teknik.
Ewa-Charlotte Faarinen engagerar studenter på lärarutbildningen i Luleå i matematikdidaktik och
teknik.
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Bygg och programmera en robotorkester med Quirkbot

Måndag 13:00 - 13:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Kom och prova på att med hjälp av kaffemuggar, mjölkkartonger och sugrör bygga och
programmera din egen lilla robotorkester.

Du och kollegorna, lärarkåren och staten – yrkesetikens förhållande till samhällsuppdraget
David Lifmark
Måndag 13:00 - 13:50  ∙  Södra scenen

Lärarnas yrkesetiska råd leder diskussion.

Elevens läsinlärning – hur engagerar vi hemmet?
Anne-Marie Körling, Carina Fast
Måndag 13:00 - 13:50  ∙  C7

Hur kan man som lärare engagera hemmet i barns läsinlärning och tillsammans öka barns läslust
på ett lekfullt sätt?

Hjärna, gener och jävlar anamma
Torkel Klingberg
Måndag 13:00 - 13:50  ∙  T1
Matematik  Svenska

Förståelse för matematik och läsning är inget vi föds med. Det krävs träning. Här ges inblick i
forskning som visar att intensiv, digitaliserad träning på matematik kan öka barns kunskap
markant.

Hur blir en bedömningsmatris i slöjden levande och lärande för både lärare och elev?
Luis-Alberto Stubing
Måndag 13:00 - 13:45  ∙  T3
Slöjd

Vad händer om man utgår från undervisningens processer och förlopp och tar fram en
bedömningsmatris utifrån det?

Learning English through Theatre! ETC bjuder in er till en interaktiv pjäs på engelska!

Måndag 13:00 - 13:50  ∙  T4
Engelska

ETC English Theatre Company är i Sverige! Kom och ta del av en föreställning!

Micke Hermansson och Grej of the Day. Nu med 50 nya mikrolektioner om Sverige!
Micke Hermansson
Måndag 13:00 - 13:20  ∙  Forum digitala läromedel

Samtala med en av våra föreläsare – möt Johan Haeffner!
Johan Haeffner
Måndag 13:00 - 13:20  ∙  Forum Samtal

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare.
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Skolledarprogrammet 31 oktober
Ann-Charlotte Gavelin-Rydman, Kirsi Piispanen
Måndag 13:00 - 17:00  ∙  C8

Pedagogiskt ledarskap och motivation – viktiga ingredienser för dagens skolledare!

Tips till coachen - En föreläsning om strategier och genremedvetenhet
Åse Wewel, Laila M Guvå
Måndag 13:00 - 13:50  ∙  T5
Svenska

Tips till coachen - En föreläsning om strategier och genremedvetenhet. Strategier+stoff =
kunskapsutveckling!

Upplevelsepedagogik + tillgänglighet = MegaMind Funkis!
Daniella Ås
Måndag 13:00 - 13:20  ∙  MANVTE
Naturvetenskap/teknik

Utdelning av läromedelsförfattarpriset - Lärkan och debutantpriset Lärkungen
Helene Hellmark Knutsson
Måndag 13:00 - 13:50  ∙  Östra scenen

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund delar ut Årets Läromedelsförfattarpris, Lärkan 2016, samt
Årets debutantpris, Lärkungen 2016.

Vässa nya verktyget! Programmering i praktiken F-3.
Susanne Jönsson
Måndag 13:00 - 13:50  ∙  T2
Matematik  Svenska  Naturvetenskap/teknik

Vässa nya verktyget! Programmera i praktiken F-3. 
Upptäckande, utmaningar, samarbete och språk står i fokus.

Workshop i coachande verktyg
Anna-Karin Arenius
Måndag 13:00 - 13:50  ∙  T6

Under denna workshop får du arbeta praktiskt med några kärnkompetenser för coachning –
värdefulla verktyg att använda i ditt arbete.

Hur kan en skola inredas för bättre undervisning?

Måndag 13:30 - 13:50  ∙  Scenen lärmiljöer

Hur kan en skola inredas för bättre undervisning och bättre ekonomi?

Kan jag, så kan DU!! - undervisning med digitala medel
Carola Sjögren
Måndag 13:30 - 13:50  ∙  Forum digitala läromedel
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Samtala med en av våra föreläsare – möt Anette Jahnke!
Anette Jahnke
Måndag 13:30 - 13:50  ∙  Forum Samtal
Matematik

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare.

Våga prata om klasskillnader i skolan! För att bryta mönster och ge alla elever samma chans
Anna Jobér, Henrik Eriksson, Michael Karlsson
Måndag 13:30 - 14:20  ∙  Norra scenen

Vad bör skolan känna till för att kunna minska effekten av social klass på elevers lärande och
livsmöjligheter?

Visualisera fysiken med värmekameror
Freddy Grip
Måndag 13:30 - 13:50  ∙  MANVTE
Naturvetenskap/teknik

En workshop som förtydligar och synliggör kunskapen om energins komplexitet i första hand med
fokus på solenergi.

Gerillaslöjd - DIY, garngraffiti och den handgjorda revolutionen
Frida Arnqvist Engström
Måndag 13:45 - 14:45  ∙  T3
Slöjd

Går det att förändra världen med händerna? Allt fler hävdar att slöjd kan göra skillnad. Frida
Arnqvist Engström kallar dem gerillaslöjdare i ett föredrag om den handgjorda revolutionen.

Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med äldre elever - hur gör man?
Jenny Edvardsson
Måndag 14:00 - 14:50  ∙  Södra scenen
Svenska  Samhällsorienterade ämnen

I föreläsningen får du konkreta exempel på hur du kan arbeta för att utveckla elevernas läsning,
skrivande och muntliga förmåga.

Barnen som lever med våld i hemmet – ser skolan dem?
Anna-Carin Magnusson, Emilie Tilstam, Veronica Ekström
Måndag 14:00 - 14:50  ∙  T5

Visning av den Kristallenbelönade dokumentären med efterföljande samtal om vilka möjligheter och
skyldigheter har skolan att ingripa och hjälpa barnen som växer upp i våld.

Begripliga begrepp – biologi
Mira Banjac
Måndag 14:00 - 14:50  ∙  T6
Naturvetenskap/teknik

Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne? Hur undervisar du kring dem? Hur får du dina elever att
både förstå innebörden av begreppet och själv kunna använda det i sitt språk?

Begripliga begrepp – filosofi
Mira Banjac
Måndag 14:00 - 14:50  ∙  T6
Samhällsorienterade ämnen

Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne? Hur undervisar du kring dem? Hur får du dina elever att
både förstå innebörden av begreppet och själv kunna använda det i sitt språk?
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Begripliga begrepp – historia
Mira Banjac
Måndag 14:00 - 14:50  ∙  T6
Samhällsorienterade ämnen

Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne? Hur undervisar du kring dem? Hur får du dina elever att
både förstå innebörden av begreppet och själv kunna använda det i sitt språk?

Begripliga begrepp – matematik
Mira Banjac
Måndag 14:00 - 14:50  ∙  T6
Matematik

Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne? Hur undervisar du kring dem? Hur får du dina elever att
både förstå innebörden av begreppet och själv kunna använda det i sitt språk?

Begripliga begrepp – matematik
Mira Banjac
Måndag 14:00 - 14:50  ∙  T6
Samhällsorienterade ämnen

Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne? Hur undervisar du kring dem? Hur får du dina elever att
både förstå innebörden av begreppet och själv kunna använda det i sitt språk?

Begripliga begrepp – religion
Mira Banjac
Måndag 14:00 - 14:50  ∙  T6
Samhällsorienterade ämnen

Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne? Hur undervisar du kring dem? Hur får du dina elever att
både förstå innebörden av begreppet och själv kunna använda det i sitt språk?

Begripliga begrepp – samhällskunskap
Mira Banjac
Måndag 14:00 - 14:50  ∙  T6
Samhällsorienterade ämnen

Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne? Hur undervisar du kring dem? Hur får du dina elever att
både förstå innebörden av begreppet och själv kunna använda det i sitt språk?

Begripliga begrepp – svenska
Mira Banjac
Måndag 14:00 - 14:50  ∙  T6
Svenska

Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne? Hur undervisar du kring dem? Hur får du dina elever att
både förstå innebörden av begreppet och själv kunna använda det i sitt språk?

Begripliga begrepp – teknik
Mira Banjac
Måndag 14:00 - 14:50  ∙  T6
Naturvetenskap/teknik

Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne? Hur undervisar du kring dem? Hur får du dina elever att
både förstå innebörden av begreppet och själv kunna använda det i sitt språk?

Bygg och skriv ut ljud!

Måndag 14:00 - 14:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Hacka och bygg ett instrument. Bygg om, bygg ut eller skapa ett instrument eller varför inte 3D-
printa ett instrument?!
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Digitala lärresurser för Gymnasiet

Måndag 14:00 - 14:20  ∙  T2

Klassrummet möter världen – en tematisk resa genom autentisk språkundervisning
Sara Bruun
Måndag 14:00 - 14:30  ∙  C08:10 Lärarnas Riksförbunds monter
Engelska

Lärare i framkant – årets Guldäpplepristagare delar med sig
Anna Kaya, Anton Fagergren, Hülya Basaran, Jonas Hall, Martin Löfgren, Per Ahlkvist
Måndag 14:00 - 16:00  ∙  Östra scenen

Här möter du årets vinnare och pristagare till lärarstipendiet Guldäpplet, som delar med sig av sina
erfarenheter. Här växer den beprövade erfarenheten!

Lär programmering genom lek med Quirkbot och Cubetto
Carl Bärstad, Tomas Ribba
Måndag 14:00 - 14:20  ∙  MANVTE
Matematik  Naturvetenskap/teknik

LifeHack- bygg egna högtalare!

Måndag 14:00 - 14:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Bygg en högtalare till din smartphone.

Qnoddarnas värld – matematik och svenska för iPad

Måndag 14:00 - 14:20  ∙  Forum digitala läromedel
Matematik  Svenska

Se hur du kan jobba med Qnoddarnas värld, ett heltäckande läromedel som innehåller interaktiva
övningar och en lärarklient som ger en bra överblick.

Samtala med en av våra föreläsare – möt Camilla Göransson!
Camilla Göransson
Måndag 14:00 - 14:20  ∙  Forum Samtal
Svenska  Engelska

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare.

Skapa elektronisk musik på Raspberry Pi!

Måndag 14:00 - 14:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Musik

Med Sonic Pi komponerar du musik med programkod och resultatet kan du höra direkt i högtalaren.
Hands on Sciences Bengt Nilsson visar hur ni skapar musik från enkla toner till modern dansmusik.
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Tiggare, krig och flyktingkrisen – hur pratar vi med våra elever om svåra ämnen?
Anne-Marie Körling, Inger Ekbom
Måndag 14:00 - 14:50  ∙  T1

Kan en bok skapa förståelse för en annan människas öde och vända främlingskap och
misstänksamhet till nyfikenhet och välkomnande?

Tobaksfri skoltid – Hur når vi dit?
Niklas Odén
Måndag 14:00 - 14:50  ∙  T4

Tobaksbruk smittar. Många barn och unga smittas i skolan. Vi kan göra något åt det.

Välkommen till Lärarförlagets träffpunkt på Skolforum!

Måndag 14:00 - 14:50  ∙  Loungen

Variera din undervisning och få gladare och mer motiverade elever
Conny Welén, Kristina Johnson
Måndag 14:00 - 14:50  ∙  C7
Matematik

Du får tips på roliga och bra uppgifter samt metoder för att variera din undervisning!

Motiverade lärare ger bättre resultat för elever
Jana Söderberg
Måndag 14:15 - 15:00  ∙  C8

Hur kan mental träning för både pedagoger och elever öka motivationen, självkänslan och få elever
att prestera bättre och nå målen i LgR11?

Att tänka och göra lek på fritids - men hur får man med alla?
Eva Kane, Ylva Andersson, Helena Ingvarsdotter
Måndag 14:30 - 15:20  ∙  Norra scenen

Välkommen till ett samtal kring hur man kan få med alla barn i leken.

Digitala läromedel ger nya möjligheter till upplevelser och aktualitet
Jakob Harknäs
Måndag 14:30 - 14:50  ∙  Forum digitala läromedel
Svenska  Engelska  Naturvetenskap/teknik  Samhällsorienterade ämnen  Moderna språk

Så kan digitala läromedel för SO-ämnen skapa spännande användarupplevelser med hög
pedagogisk kvalitet. Lyssna på Jakob Harknäs, förlagsredaktör Digilär.

Digitala lärresurser för Grundskolan

Måndag 14:30 - 14:50  ∙  T2
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Materialkemi med Alginat

Måndag 14:30 - 14:50  ∙  MANVTE
Naturvetenskap/teknik

Prova på att arbeta med alginat! En polysackarid från brunalger som används för till exempel
medicinska applikationer, avgjutningar och matlagning. 

Samtala med en av våra föreläsare – möt Susanne Jönsson!
Susanne Jönsson
Måndag 14:30 - 14:50  ∙  Forum Samtal
Matematik  Svenska  Naturvetenskap/teknik

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare.

Att arbeta med delaktighet i en inkluderande lärmiljö
Annika Morelius, Åsa Elebring, Kristina Szönyi
Måndag 15:00 - 15:50  ∙  C7

Att arbeta med delaktighet i en inkluderande lärmiljö

Att baka en katt - programmering med och utan dator
Ewa-Charlotte Faarinen
Måndag 15:00 - 15:50  ∙  T1
Matematik  Naturvetenskap/teknik

Inspiration till att komma igång med blockprogrammering i undervisningen.

Bli idésmart - verktygslåda för ungt idéskapande och entreprenörskap!
Ingrid Remvall, Louise Lindén, Nadine Holmberg, Sissa Pages
Måndag 15:00 - 15:50  ∙  T4
Svenska  Naturvetenskap/teknik  Samhällsorienterade ämnen  Slöjd  Musik

Få godbitar och tips ur boken Idésmart, en praktisk inspirationsbok skriven för unga och de som
arbetar med unga.

CLIL Readers: Content Language Integrated Learning
Steve Lever
Måndag 15:00 - 15:50  ∙  Monter C05:40
Engelska

Carefully graded readers with attractive themes to amaze and engage at the turn of every page!

Få det att fungera för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Elinor Kennerö-Tonner, Maria Koskinen, Anna Norrman
Måndag 15:00 - 15:50  ∙  T5

Få det att fungera för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Astrid Kratz, Elinor Kennerö-Tonner, Anna Norrman.

Final i Digitala Akademins tävling: Årets bästa lärresurs

Måndag 15:00 - 15:50  ∙  T2
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Går det att programmera musik?

Måndag 15:00 - 15:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Musik

Häng med Carmen De Bruijckere lärare på Runbacka skolor och skapa en musikvideo i
programmeringsverktyget Scratch.

Går det att undervisa i det huset? Vad kan lärare och arkitekt lära av varandra?
Charles Gårdeman, Magnus Blixt, Therese Andersson, Peter Lippman
Måndag 15:00 - 15:50  ∙  Scenen lärmiljöer

En diskussion mellan arkitektstudent och lärare kring ett förslag till skolhus och lärmiljö.

Hur bygger man upp ett textsamtal? Undervisning med Anne-Marie Körling
Anne-Marie Körling
Måndag 15:00 - 15:50  ∙  Loungen

Vad är det man kan skapa engagemang genom 
och hur genomför man det?

Hur skapar man ett vinnande skolbibliotek?
Liselott Drejstam, Rebecca Borg, Jenny Nilsson
Måndag 15:00 - 15:50  ∙  Södra scenen

Innovationslabb – skapa smarta förpackningar!
Tomas Ribba
Måndag 15:00 - 15:20  ∙  MANVTE
Naturvetenskap/teknik

LärarinnanGöransson Konsten att levandegöra lektioner med egen YouTubekanal
Camilla Göransson
Måndag 15:00 - 15:50  ∙  T3
Svenska  Engelska

Ett oändligt äventyr från idé utifrån Lgr11 till filmklipp på YouTube. Möt LärarinnanGöransson som
har förändrat pedagogiken i sitt klassrum.

Liten och trygg – för förskolepersonal om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter
Karin Wikman, Linnea Åberg
Måndag 15:00 - 15:20  ∙  Monter C07:05

Musicera med roboten Dash!

Måndag 15:00 - 15:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Musik

Skapa musik med roboten Dash och Tiffany Alnefelt från Hands on Science. Dash - en robot med
personlighet och musikalisk talang som är bra för de yngre barnen och är en perfekt väg in i
programmering.
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Q&A with a teacher using EF Class: Sara Bruun
Sara Bruun
Måndag 15:00 - 15:20  ∙  Monter C02:20
Engelska

Samtala med en av våra föreläsare – möt Anna Jobér!
Anna Jobér
Måndag 15:00 - 15:20  ∙  Forum Samtal

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare.

Skriva för glädje, lust, självförtroende – och läsning
Cathrine Couturier
Måndag 15:00 - 15:30  ∙  C08:10 Lärarnas Riksförbunds monter
Svenska

Slöjda så det hörs!

Måndag 15:00 - 15:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Visslor, pipor, skrikor, flärpar och skramlor. För den uppfinningsrike finns obegränsat med material
– både naturmaterial och återbrukbart vardagsmaterial.

Strukturera SO-undervisningen med NE:s digitala läromedel
Frans Af Schmidt
Måndag 15:00 - 15:20  ∙  Forum digitala läromedel
Samhällsorienterade ämnen

Läromedelsutvecklare Frans Af Schmidt inspirerar till hur du kan få en god struktur i SO-
undervisningen - mitt i en snabbt skiftande omvärld - med NE:s digitala läromedel.

Vi lever alla på Dollar Street
Mikael Arevius, Olof Gränström
Måndag 15:00 - 15:50  ∙  T6
Naturvetenskap/teknik  Samhällsorienterade ämnen

Välkommen till en workshop inom Gapminders värld! Inte som vi ser världen, utan så som den är.

Kan en app lösa ungdomsarbetslösheten?
Jacob Rudbäck, Sofie von Krusenstierna
Måndag 15:20 - 15:50  ∙  Monter C03:42

Yepstr hjälper drivna ungdomar att hitta jobb i sitt närområde. Tryggt, vitt och försäkrat. Kul och
inspirerande via vår app!

Aktuellt kring förskolan och utdelning av årets Ulla-Britta Bruun-stipendium

Måndag 15:30 - 15:50  ∙  Norra scenen

Utdelning av årets Ulla-Britta Bruun-stipendium.

Sida 23 av 45

http://invitepeople.com/public/seminars/6259
http://invitepeople.com/public/seminars/5462
http://invitepeople.com/public/seminars/6293
http://invitepeople.com/public/seminars/5060
http://invitepeople.com/public/seminars/6187
http://invitepeople.com/public/seminars/5072
http://invitepeople.com/public/seminars/5857
http://invitepeople.com/public/seminars/4971


Bingel – Det man binglar blir man bra på
Anna–Lena Häggström
Måndag 15:30 - 15:50  ∙  Forum digitala läromedel

Så bygger du en idébank på 20 minuter
Sofia Talborn Björkvi
Måndag 15:30 - 15:50  ∙  MANVTE

Samtala med en av våra föreläsare – möt Sara Persson!
Sara Persson
Måndag 15:30 - 15:50  ∙  Forum Samtal

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare.

Mingel, talkshow och musik du inte trodde fanns
Micke Hermansson, Roboten Furhat, Tekmann, Torkel Klingberg
Måndag 16:00 - 17:00  ∙  Scenen lärmiljöer

För eller emot BFL; forskning och praktik möter varandra
Anders Jönsson, Åsa Hirsh
Tisdag 08:30 - 15:45  ∙  C8

För tredje gången arrangeras seminarium och nätverksträff med fokus på Bedömning för lärande -
BFL, under Skolforum.

Learnoxtrappan - vänd frånvaro till närvaro!
Taylan Brännström, Torvid Hafström
Tisdag 08:40 - 09:20  ∙  T6

En metod som hjälper dig att kartlägga elevers frånvarosituation. Konkreta tips på hur du kan hjälpa
hemmasittare tillbaka till skolan.

Återbruka ljud – Skapa ljudeffekter med återvunnet material

Tisdag 09:00 - 09:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Tom Tits Experiments lärare Ylva Skilberg lär dig att skapa ljud i återvunna textilier med hjälp av en
microcontroller (Quirkbot). Släpp loss din fantasi!

Att baka en katt - programmering med och utan dator
Ewa-Charlotte Faarinen
Tisdag 09:00 - 09:50  ∙  T2
Matematik  Naturvetenskap/teknik

Inspiration till att komma igång med blockprogrammering i undervisningen.
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Att väcka kunskapstörst i naturvetenskap och teknik
Karolina Kjellberg, Pauline Reuss
Tisdag 09:00 - 09:50  ∙  T5
Naturvetenskap/teknik

Pi och Powerbollarna är en ny bokserie med syftet med serien är att få fler barn på fritids, förskola
och grundskola F-3 intresserade av naturvetenskap och teknik.

Bygg och programmera en robotorkester med Quirkbot

Tisdag 09:00 - 09:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Kom och prova på att med hjälp av kaffemuggar, mjölkkartonger och sugrör bygga och
programmera din egen lilla robotorkester.

Hur lär hjärnan, vad kan störa den och hur påverkas inlärningen av mobiler?
Åke Pålshammar, Anna Nygren
Tisdag 09:00 - 09:50  ∙  T4

Hur går inlärning till och varför minns man vissa saker medan annat försvinner? Varför är det så
svårt att hålla fokus ibland och påverkas undervisningen av t ex mobiltelefoner?

Kritiskt tänkande i skolan
Fredrik Söderquist, Jack Werner, Kristina Alexanderson
Tisdag 09:00 - 09:50  ∙  T1
Samhällsorienterade ämnen

En föreläsning om kritiskt tänkande och metoder för informationsgranskning.

Litteraturundervisningens mångdubbla syften 
Martin Sandberg
Tisdag 09:00 - 09:50  ∙  T3
Svenska

Litteraturundervisningens mångdubbla syften

Matematiktävlingar-ett rikt material i den ordinarie undervisningen
Susanne Gennow
Tisdag 09:00 - 09:20  ∙  MANVTE
Matematik

Mindfulness i vardag och klassrum
Peter Fowelin
Tisdag 09:00 - 09:25  ∙  Scenen lärmiljöer
Idrott och hälsa

Psykologi för klassrummet
Jenny Jakobsson Lundin
Tisdag 09:00 - 09:50  ∙  Östra scenen

Vad har psykologin att erbjuda i klassrummet? Hör skolpsykologen Jenny Jakobsson Lundin
föreläsa om relationskompetens för lärare och skolledare.
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Slöjda så det hörs!

Tisdag 09:00 - 09:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Visslor, pipor, skrikor, flärpar och skramlor. För den uppfinningsrike finns obegränsat med material
– både naturmaterial och återbrukbart vardagsmaterial.

Sluta arbeta gratis – hantera din arbetstid. Arbetstidens betydelse för arbetsmiljön
Nicklas Keyser
Tisdag 09:00 - 09:30  ∙  C08:10 Lärarnas Riksförbunds monter
Annat

Upptäck de digitala genvägarna i fysikundervisningen med NE
Roland Johansson
Tisdag 09:00 - 09:20  ∙  Forum digitala läromedel
Naturvetenskap/teknik

Roland Johansson är fysiklärare på Katedralskolan i Lund och läromedelsförfattare åt NE. Följ med
på en digital inspirationsresa in i fysikundervisningen med NE:s digitala läromedel.

Vad betyder framtidens digitala läromedel för lärarens vardag?
Angelica Hedin
Tisdag 09:00 - 09:20  ∙  Södra scenen

Välkommen att få en bild av hur framtidens digitala läromedel kommer att se ut.

Varför och hur kan digitala verktyg förbättra planering och genomförande av undervisning?
Henric Carlsson, Jessika Paulsson, Patricia Diaz
Tisdag 09:00 - 09:50  ∙  C7

Hör om de senaste kompetensutvecklingsinsatserna inom digitalisering.

Webbaserad alfabetisering på sfi
Ivana Eklund
Tisdag 09:00 - 09:50  ∙  Norra scenen

Kursplanen för sfi visar lärarens uppdrag att ge eleven en viss digital kompetens. Men hur gör man?

Förhindra sen upptäckt av dyslexi med banbrytande ny teknik
Mattias Nilsson Benfatto
Tisdag 09:30 - 09:50  ∙  T6

Forskaren Mattias Nilsson Benfatto från Optolexia berättar om den banbrytande metoden.

Hur använder du Bingel i klassrummet?
Susann Jansson
Tisdag 09:30 - 09:50  ∙  Forum digitala läromedel
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MiniBladet.se erbjuder alla barn kostnadsfria nyhetssajter i samarbete med dagstidningar
Maria McShane
Tisdag 09:30 - 10:20  ∙  Loungen
Samhällsorienterade ämnen

Lokala nyheter för barn i samarbete med dagstidningar! Nyheter i tre språkliga nivåer med
talsyntes.

Speeddating med utomhuspedagogik

Tisdag 09:30 - 09:50  ∙  Scenen lärmiljöer

Speeddating med Naturskolepedgogikens godbitar i miniatyr. Prova på övningar som passar för
förskolans och skolans alla åldrar och årstidernas skiftningar. Ämnesövergripande och
ämnesspecifikt.

Yrkesetik i lärarvardagen - praktiska tips – så här kan ni arbeta med yrkesetiken
Åsa Dahlberg
Tisdag 09:30 - 09:50  ∙  Södra scenen

Lärarnas yrkesetiska råd ger råd och diskuterar.

Alla skolor ska vara bra skolor – men hur då? Erfarenheter från Nacka
Carina Legerius, Daniel Eskilson, Lena Mandel, Lotta Valentin, Mats Gerdau, Susanne Arvidsson Stridsman, Tobias Nässén

Tisdag 10:00 - 10:50  ∙  T3

Samtal om vad som krävs för att skolor ska kunna hålla hög kvalitet för alla elever. Kan aktiva
skolval bidra? Inledning om Nackas erfarenheter.

Förskolans århundrade - utvecklingen av en professionell identitet
Birgitta Hammarström-Lewenhagen
Tisdag 10:00 - 10:50  ∙  T6

Föreläsningen synliggör förskollärarprofessionens och förskollärarutbildningens idémässiga
kulturarv.

Hur kan ett coachande förhållningssätt bidra till utveckling av undervisningen?
Anna-Karin Arenius
Tisdag 10:00 - 10:50  ∙  Östra scenen

Hur använder jag mig av ett coachande förhållningssätt i praktiken? Vilka effekter ger det i
undervisningen och i relationen till eleven?

Kom igång med engelska på lågstadiet!
Cecilia Augustis
Tisdag 10:00 - 10:20  ∙  Forum digitala läromedel
Engelska

Lär av eleverna – och håll dig à jour med IT-utvecklingen
Mikael Bondestam
Tisdag 10:00 - 10:30  ∙  C08:10 Lärarnas Riksförbunds monter
Svenska
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LifeHack- bygg egna högtalare!

Tisdag 10:00 - 10:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Bygg en högtalare till din smartphone.

Matematik i en mångkulturell skola
Madeleine Löwing
Tisdag 10:00 - 10:50  ∙  T1
Matematik

En föreläsning om kulturella och språkliga skillnader i matematik samt nyanländas utmaningar i
ämnet.

Näthat och källkritik
Mathias Demetriades, Svante Tideman, Annika Widholm
Tisdag 10:00 - 10:50  ∙  T5

Många unga har svårt att se skillnad på journalistiska texter och propagandainlägg. Det är då viktigt
att skolundervisningen inkluderar källkritik.

Nyanlända elevers lärande
Tiia Ojala
Tisdag 10:00 - 10:50  ∙  C7
Svenska

Prisutdelning av Nyckeln för framstående insatser i arbetet med att lära nyanlända svenska
Christer Carlberg
Tisdag 10:00 - 10:20  ∙  Södra scenen
Svenska

Sanoma Utbildning delar ut lärarpriset Nyckeln för framstående insatser i arbetet med att lära
nyanlända svenska.

Remake ljud!

Tisdag 10:00 - 10:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Hacka och bygg ett instrument. Bygg om, bygg ut eller skapa ett instrument eller varför inte 3D-
printa ett instrument?!

Skapa elektronisk musik på Raspberry Pi!

Tisdag 10:00 - 10:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Musik

Med Sonic Pi komponerar du musik med programkod och resultatet kan du höra direkt i högtalaren.
Hands on Sciences Bengt Nilsson visar hur ni skapar musik från enkla toner till modern dansmusik.

Stöd och anpassning av undervisningen för varje elev. Vad krävs?
Ann-Brith Eliasson Labraaten, Jessica Hörnesten, Ulf Pantzare
Tisdag 10:00 - 10:50  ∙  T2

Skolinspektionen har undersökt hur skolor arbetar med extra anpassningar och i vilken mån
elevhälsans kompetens tas tillvara. Vi lyfter framgångsfaktorer, goda exempel och fallgropar.

Sida 28 av 45

http://invitepeople.com/public/seminars/5050
http://invitepeople.com/public/seminars/4965
http://invitepeople.com/public/seminars/4902
http://invitepeople.com/public/seminars/4944
http://invitepeople.com/public/seminars/4890
http://invitepeople.com/public/seminars/5042
http://invitepeople.com/public/seminars/5062
http://invitepeople.com/public/seminars/5076


Utmärkt skolutveckling – vilka strategier lyfter resultaten?
Daniel Sundberg, Jan Håkansson, Per Kornhall
Tisdag 10:00 - 10:50  ∙  T4

Jan Håkansson och Daniel Sundberg samtalar med Per Kornhall om vilka strategier som lyfter
skolresultaten och skapar hållbara förbättringsprocesser.

Våga prata om klasskillnader i skolan! För att bryta mönster och ge alla elever samma chans
Anna Jobér, Henrik Eriksson, Michael Karlsson
Tisdag 10:00 - 10:50  ∙  Norra scenen

Vad bör skolan känna till för att kunna minska effekten av social klass på elevers lärande och
livsmöjligheter?

Vi vill förändra en lärmiljö! Diskussion utifrån ett skarpt case
Magnus Blixt
Tisdag 10:00 - 10:50  ∙  Scenen lärmiljöer

Ett case kring förändring av lärmiljö diskuteras. Hur skulle du ha gjort?

Vi vill förändra en lärmiljö! Diskussion utifrån ett skarpt case från Nässjö
Ingela Cederberg, Line Isaksson, Lotten Jardlet, Magnus Blixt
Tisdag 10:00 - 10:50  ∙  Scenen lärmiljöer

Ett case kring förändring av lärmiljö diskuteras. Hur skulle du ha gjort?

What is it like to be a student in a digital learning environment? Join an EF Class!

Tisdag 10:00 - 10:15  ∙  Monter C02:20
Engelska

ESPecially Interesting: teaching English for career purposes
Steve Lever
Tisdag 10:30 - 11:20  ∙  Loungen
Engelska

Föreläsningen kommer att behandla olika aspekter av undervisning i engelska för särskilda
ändamål.

Kan en knut knytas upp med hjälp av bråkräkning?

Tisdag 10:30 - 10:50  ∙  MANVTE
Matematik

Kan tilltrasslade rep ha något med matematik att göra? Vi ser hur en typ av knutar, sk trassel, kan
beskrivas med rationella tal och därför kan knytas upp med hjälp av gammal hederlig bråkräkning.

Kickstarta med svenska i klassrummet för nyanlända
Anna Granlund, Minte Taekema
Tisdag 10:30 - 10:50  ∙  Forum digitala läromedel
Svenska
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Samtala med en av våra föreläsare – möt Anna Nygren!
Anna Nygren
Tisdag 10:30 - 10:50  ∙  Forum Samtal

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare.

Skolan under ytan -	Om arbetssituationen inom svensk skola
Johan Haeffner
Tisdag 10:30 - 10:50  ∙  Södra scenen

2084 – en futuristisk teaterföreställning

Tisdag 11:00 - 11:50  ∙  T3
Svenska  Samhällsorienterade ämnen

Välkommen till år 2084! Den egna viljan är ett minne blott. Samhället styrs av en stark ledare som
utger sig för att veta exakt vad medborgarna behöver för att må bra.

Bildningstanken och Gy11
Robin Smith
Tisdag 11:00 - 11:30  ∙  C08:10 Lärarnas Riksförbunds monter

Bra för en är ofta bra för alla
Caroline Hammar
Tisdag 11:00 - 11:50  ∙  T2

Det är viktigt att ha höga förväntningar på alla elever. För det går alltid att hitta andra lösningar,
men då måste man tänka utanför de gängse normerna.

Bygg en gitarr och programmera toner!

Tisdag 11:00 - 11:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Musik

Nu har du möjlighet att testa Makey Makey och koppla ihop analoga material med digital teknik.
Ewa-Charlotte Faarinen engagerar studenter på lärarutbildningen i Luleå i matematikdidaktik och
teknik.

Dags att återupprätta läraren
Jonas Linderoth
Tisdag 11:00 - 11:50  ∙  T5

Läraren är en person som kan något och som lär ut och som har en idé om hur det ska gå till. Det
gynnar de svagaste eleverna.

Etnicitet som resurs i skolan
Layal Kasselias Wiltgren
Tisdag 11:00 - 11:50  ∙  T6

En föreläsning om hur vi kan upptäcka de resurser som finns inom mångfalden.
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Går det att programmera musik?

Tisdag 11:00 - 11:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Musik

Häng med Carmen De Bruijckere lärare på Runbacka skolor och skapa en musikvideo i
programmeringsverktyget Scratch.

Läsfärdighet och läslust
Anne-Marie Körling, Helena Reistad, Sven-Eric Liedman
Tisdag 11:00 - 11:50  ∙  Östra scenen

I en ny bok berätta människor i olika åldrar hur de lärde sig läsa och vad detta har betytt för dem.
Ett samtal om något som inte är självklart för alla: att kunna läsa och att fortsätta läsa.

Liten och trygg – för förskolepersonal om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter
Karin Wikman, Linnea Åberg
Tisdag 11:00 - 11:20  ∙  Monter C07:05

Möblera för undervisningens skull! Hur didaktiken speglas i det fysiska klassrummet.
Jennie Wilson, Lisa Westman, Niclas Fohlin
Tisdag 11:00 - 11:50  ∙  Scenen lärmiljöer

Didaktik och lärmiljö påverkar varandra. Var med och delta i en spännande workshop om samspelet
mellan klassrumsmiljö, undervisning och elevaktivitet!

Musicera med roboten Dash!

Tisdag 11:00 - 11:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Musik

Skapa musik med roboten Dash och Tiffany Alnefelt från Hands on Science. Dash - en robot med
personlighet och musikalisk talang som är bra för de yngre barnen och är en perfekt väg in i
programmering.

NOKflex – matematikundervisning med nya digitala möjligheter

Tisdag 11:00 - 11:20  ∙  Forum digitala läromedel
Matematik

Se NOKflex, heltäckande matematikläromedel som individanpassar, motiverar, hjälper och ger en
tydlig överblick. Senaste nytt: Lektionsaktiviteter.

Nyanländas lärande i matematik - Att kartlägga och undervisa nyanlända elever.
Saman Abdoka
Tisdag 11:00 - 11:50  ∙  T1
Matematik

Antalet nyanlända elever ökar i skolorna, skolor behöver ha kunskap för att ta emot och erbjuda alla
en bra utbildning. Det behovs kompetens om kartläggning i matematik.

Plus och minus med BFL
Åsa Hirsh
Tisdag 11:00 - 11:50  ∙  C8
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Programmering och problemlösning med Mindstorms EV3
Christopher Einarsson
Tisdag 11:00 - 11:20  ∙  MANVTE
Matematik  Naturvetenskap/teknik

Självkänsla hos unga: Vad stärker och vad stjälper?
Lisa Clefberg
Tisdag 11:00 - 11:50  ∙  C7

Fokus på konkreta verktyg i lärandemiljön som kan fungera som en påverkande faktor på ungas
utvecklande av en god självkänsla.

Sveriges största lärarpris - Helgepriset

Tisdag 11:00 - 11:50  ∙  Norra scenen

Helgepriset om totalt 500.000 kronor delas ut av Helge Ax:son Johnsons stiftelse i samarbete med
Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Vad gör facket göra för att minska rasism och främlingsfientlighet?
Jessica Svensson, Robert Roos
Tisdag 11:00 - 11:50  ∙  Södra scenen

I kampen för ett gott arbetsliv för alla får inte rasism och främlingsfientlighet plats. Kunskap och
verktyg är svaret. Vad kan LO bidra med?

Kan en app lösa ungdomsarbetslösheten?
Jacob Rudbäck, Sofie von Krusenstierna
Tisdag 11:20 - 11:50  ∙  Monter C03:42

Yepstr hjälper drivna ungdomar att hitta jobb i sitt närområde. Tryggt, vitt och försäkrat. Kul och
inspirerande via vår app!

3D-skrivare i skolan
Tino Karazeimbekis
Tisdag 11:30 - 11:50  ∙  MANVTE
Naturvetenskap/teknik

En demonstration av 3D-skrivarens betydelse samt fördelar och den kan användas i skolan.

Låt Stå - antirasism på schemat - ett antirasistiskt metodmaterial för skolor

Tisdag 11:30 - 12:20  ∙  Loungen
Samhällsorienterade ämnen

Ett metodmaterial som syftar till att skapa ett underlättande verktyg för lärare i arbetet med
antirasistiska frågor.

Samtala med en av våra föreläsare – möt Anna Jobér!
Anna Jobér
Tisdag 11:30 - 11:50  ∙  Forum Samtal

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare.
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Välkommen in i vårt digitala klassrum

Tisdag 11:30 - 11:50  ∙  Forum digitala läromedel
Matematik  Svenska  Engelska  Naturvetenskap/teknik  Samhällsorienterade ämnen  Moderna språk

Pressträff hos Yepstr

Tisdag 11:50 - 12:00  ∙  Monter C03:42

Al-Hakawati Historieberättaren - tvåspråkig berättarföreställning
Ahmed Alaydi, Peter Hagberg
Tisdag 12:00 - 12:50  ∙  T4

Syriska sagor och legender. En dagdröm som blir verklighet, en livslögn att riskera livet för och en
svart anka med glupsk aptit.

Att få barnets språk att växa – en föreläsning fylld med strategier för språkutveckling
Karolina Larsson
Tisdag 12:00 - 12:50  ∙  T1
Svenska  Engelska  Moderna språk

Att få barnets språk att växa – en föreläsning fylld med strategier för språkutveckling, Karolina
Larsson. Alla barn 0-10 år/barn som lär sig svenska.

Förstelärarreformen - ett steg framåt eller ett steg bakåt?
Gustav Fridolin, Klas Lindelöf, Per Kornhall
Tisdag 12:00 - 12:50  ∙  Södra scenen

Ett samtal om reformens för- och nackdelar.

Hacka med sensorer – LittleBits
Christopher Einarsson
Tisdag 12:00 - 12:20  ∙  MANVTE
Naturvetenskap/teknik

Hur kan unga i skolan må bättre?
Leone Milton
Tisdag 12:00 - 12:20  ∙  Norra scenen

Vi kan hjälpa unga att ta makten över sina liv och sitt mående. Ett samlat baserat på nya ”Ta makten
– för att det funkar!”

Interaktiva läsguider och språklig utveckling
Jenny Ahlmark
Tisdag 12:00 - 12:20  ∙  Forum digitala läromedel
Svenska  Engelska  Naturvetenskap/teknik  Samhällsorienterade ämnen

Clio Onlines interaktiva läsguider stöttar elevernas läsförståelse genom hela läsprocessen och
bygger läsförståelsestrategier.
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Kan utbildning rädda världen?
Dan Frendin, Petra Hansson, Stefan Bengtsson
Tisdag 12:00 - 12:50  ∙  C7
Samhällsorienterade ämnen

I denna föreläsning diskuteras hur utbildning kan bidra till att uppnå FN:s globala mål för hållbar
utveckling.

Mental träning och tydliga målbilder höjer elevernas motivation och prestation i skolan
Jana Söderberg
Tisdag 12:00 - 12:50  ∙  Östra scenen

Musiklärarprogrammet

Tisdag 12:00 - 17:00  ∙  T3
Musik

Välkommen till en eftermiddag med fokus på att utveckla din undervisning inom musiken!
Bedömning, skapa instrument och hiphop i undervisningen!

Rasism och främlingsfientlighet i historie- och samhällskunskapsböcker för årskurs 7-9
Anna Johnsson Harrie, Oscar Österberg
Tisdag 12:00 - 12:50  ∙  T3
Samhällsorienterade ämnen

Hur behandlar läromedel läroböcker i historia respektive samhällskunskap för årskurs 7-9 frågor
om rasism och främlingsfientlighet i såväl nutid som dåtid?

Så här blir ni en rättighetsbaserad skola!
Katharina Eisen, Madeleine Liwell Jeppsson, Marie Lundin
Tisdag 12:00 - 12:50  ∙  T5
Samhällsorienterade ämnen

Skolledarprogrammet 1 november
Claes Jeppson, Ingegärd Salmose, Kirsi Piispanen
Tisdag 12:00 - 17:00  ∙  T2

Pedagogiskt och mångkulturellt ledarskap och motivation – viktiga ingredienser för dagens
skolledare!

Utveckla undervisningen för nyanlända elever
Anna Österlund, Helena Back, Karin Bovaller, Matilda von Bahr, Lotta Dessen Jankell
Tisdag 12:00 - 12:50  ∙  C8

Hur ser vi till att nyanlända elever får en utbildning av hög likvärdighet och kvalitet - och lyckas höja
deras kunskapsresultat? Finns det några framgångsrecept?

Vad kan en ny stor skola göra åt segregation? Är det värt att riva gamla skolor och bygga en ny?
Henrik Eriksson, Magnus Anclair
Tisdag 12:00 - 12:40  ∙  Scenen lärmiljöer

Vad händer när man tar komplexiteten på allvar vid byggandet av nya skolor? Hur gjorde man i
Nyköping?
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Vem får sätta betyg?
Nicklas Keyser
Tisdag 12:00 - 12:30  ∙  C08:10 Lärarnas Riksförbunds monter

Årets lärare i fritidshem!
Johanna Jaara Åstrand
Tisdag 12:30 - 12:50  ∙  Norra scenen

Vinnare av utmärkelsen Årets lärare i fritidshem koras!

En sten är en sten eller?

Tisdag 12:30 - 12:50  ∙  MANVTE
Naturvetenskap/teknik

Vi arbetar naturvetenskapligt och systematiskt för att undersöka, identifiera och fascineras av
mineral i olika färger och former.

Samtala med en av våra föreläsare – möt Per Kornhall!
Per Kornhall
Tisdag 12:30 - 12:50  ∙  Forum Samtal

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare.

Självbiografisk barnbok om familjehem - Dörröppnare till elevernas egna livsberättelser
Anders Lönegård, Eva Edberg, Johanna Warrén
Tisdag 12:30 - 12:50  ∙  Loungen
Svenska  Samhällsorienterade ämnen

”Jag växte upp som fosterbarn, som Klara 9 år i boken Det ordnar sig det ordnar sig”, säger
författare Eva Edberg.

Strukturera SO-undervisningen med NE:s digitala läromedel
Frans Af Schmidt
Tisdag 12:30 - 12:50  ∙  Forum digitala läromedel
Samhällsorienterade ämnen

Läromedelsutvecklare Frans Af Schmidt inspirerar till hur du kan få en god struktur i SO-
undervisningen - mitt i en snabbt skiftande omvärld - med NE:s digitala läromedel.

Återbruka ljud – Skapa ljudeffekter med återvunnet material

Tisdag 13:00 - 13:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Tom Tits Experiments lärare Ylva Skilberg lär dig att skapa ljud i återvunna textilier med hjälp av en
microcontroller (Quirkbot). Släpp loss din fantasi!

BFL – feedback och feedforward
Anders Jönsson
Tisdag 13:00 - 13:50  ∙  C8

Var befinner sig arbetet med formativ bedömning i Sverige idag? Vilka är styrkorna och var ligger
utmaningarna?
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Bygg en gitarr och programmera toner!

Tisdag 13:00 - 13:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Musik

Nu har du möjlighet att testa Makey Makey och koppla ihop analoga material med digital teknik.
Ewa-Charlotte Faarinen engagerar studenter på lärarutbildningen i Luleå i matematikdidaktik och
teknik.

Bygg och programmera en robotorkester med Quirkbot

Tisdag 13:00 - 13:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Kom och prova på att med hjälp av kaffemuggar, mjölkkartonger och sugrör bygga och
programmera din egen lilla robotorkester.

Du och kollegorna, lärarkåren och staten – yrkesetikens förhållande till samhällsuppdraget
David Lifmark
Tisdag 13:00 - 13:50  ∙  Norra scenen

Lärarnas yrkesetiska råd leder diskussion.

Ett speciellt yrke? Specialpedagogers och speciallärares yrkesroller
Kerstin Göransson
Tisdag 13:00 - 13:50  ∙  T4

Specialpedagoger, speciallärare och resurslärare utför en mycket viktig del av skolans arbete. Vad
är det de gör? Vad har de för kunskaper? Hur och av vilka utformas deras yrkesroller?

FN i klassrummet
Albert Askeljung
Tisdag 13:00 - 13:50  ∙  T6
Samhällsorienterade ämnen

Tips och inspiration för hur du kan ta FN in i klassrummet.

För att lyckas med skolans digitalisering - ta först reda på hur ikt används i verksamheten
Claes Jeppson
Tisdag 13:00 - 13:45  ∙  T2

Hur lyckades Kryddgårdsskolan i Rosengård med att bli topp 5 meritvärde i Malmö?

Helén Ängmo, GD Skolinspektionen, om skolans viktiga frågor
Helén Ängmo, Helena Reistad
Tisdag 13:00 - 13:50  ∙  Södra scenen

Vilka är de fem viktigaste frågorna för Skolinspektionens GD för svensk skola att hantera?

Hur bygger man upp ett textsamtal? Undervisning med Anne-Marie Körling
Anne-Marie Körling
Tisdag 13:00 - 13:50  ∙  Loungen

Vad är det man kan skapa engagemang genom 
och hur genomför man det?
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Hur kan en skola inredas för bättre undervisning?

Tisdag 13:00 - 13:20  ∙  Scenen lärmiljöer

Hur kan en skola inredas för bättre undervisning och bättre ekonomi?

Jobba digitalt med läs- och skrivutveckling på lågstadiet utifrån skönlitteratur
Åsa Sandberg
Tisdag 13:00 - 13:20  ∙  Forum digitala läromedel
Svenska

Kreativ och inspirerande teknikundervisning
Hans Persson
Tisdag 13:00 - 13:50  ∙  C7
Matematik  Naturvetenskap/teknik

Du får konkreta tips i form av väl utprövade och inspirerande exempel på vardagsnära teknikprojekt.

Kunskap ger barnet frihet
Sven-Eric Liedman
Tisdag 13:00 - 13:50  ∙  T1

Sven-Eric Liedman säger att kunskap är frigörande. Som professor i idéhistoria är hans dröm att
skolan både ska utbilda och bilda. Det är då lärandet får fäste i människan genom hela livet.

Lär av eleverna – och håll dig à jour med IT-utvecklingen
Mikael Bondestam
Tisdag 13:00 - 13:30  ∙  C08:10 Lärarnas Riksförbunds monter
Svenska

Samtala med en av våra föreläsare – möt Layal Kasselias Wiltgren!
Layal Kasselias Wiltgren
Tisdag 13:00 - 13:20  ∙  Forum Samtal

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare.

Tjejer kan också leka med dockor - Om genus och normkritik
Sandra Brömster
Tisdag 13:00 - 13:50  ∙  T5

Vi går igenom grunderna för genus och normkritik. Teori blandas med praktiska tips och aktiva
övningar.

Upplevelsepedagogik + tillgänglighet = MegaMind Funkis!
Daniella Ås
Tisdag 13:00 - 13:20  ∙  MANVTE
Naturvetenskap/teknik
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Vad har ett museum med specialpedagogik att göra?
Anna Velander Gisslén
Tisdag 13:00 - 13:50  ∙  Östra scenen
Matematik  Svenska  Naturvetenskap/teknik  Samhällsorienterade ämnen

Hur undviker vi särlösningar? Med bättre anpassade skolprogram och mer tillgänglig information
blir undervisningen för alla.

Digitala verktyg i musikundervisningen – flera flugor i samma smäll!
Göran Nikolausson
Tisdag 13:15 - 14:00  ∙  T3
Musik

Välkommen till en presentation om hur de digitala verktygen kan användas i musikundervisningen.

Digitala läromedel ger nya möjligheter till upplevelser och aktualitet
Jakob Harknäs
Tisdag 13:30 - 13:50  ∙  Forum digitala läromedel
Svenska  Engelska  Naturvetenskap/teknik  Samhällsorienterade ämnen  Moderna språk

Så kan digitala läromedel för SO-ämnen skapa spännande användarupplevelser med hög
pedagogisk kvalitet. Lyssna på Jakob Harknäs, förlagsredaktör Digilär.

Hur kan en skola inredas för bättre undervisning?

Tisdag 13:30 - 13:50  ∙  Scenen lärmiljöer

Hur kan en skola inredas för bättre undervisning och bättre ekonomi?

Samtala med en av våra föreläsare – möt Katja Hvenmark-Nilsson!
Katja Hvenmark-Nilsson
Tisdag 13:30 - 13:50  ∙  Forum Samtal

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare.

Visualisera fysiken med värmekameror
Freddy Grip
Tisdag 13:30 - 13:50  ∙  MANVTE
Naturvetenskap/teknik

En workshop som förtydligar och synliggör kunskapen om energins komplexitet i första hand med
fokus på solenergi.

Att bli en god läsare - Läsundervisningens grunder
Kristin Peterson, Tarja Alatalo
Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  C7
Svenska

Hur utvecklar barn sina läsförberedande kunskaper och färdigheter? Hur kommer de in i och
utvecklar avkodning och läsflyt? Vad innebär läsförståelse och textrörlighet?

Begripliga begrepp – biologi
Mira Banjac
Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  T6
Naturvetenskap/teknik

Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne? Hur undervisar du kring dem? Hur får du dina elever att
både förstå innebörden av begreppet och själv kunna använda det i sitt språk?
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Begripliga begrepp – geografi
Mira Banjac
Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  T6
Samhällsorienterade ämnen

Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne? Hur undervisar du kring dem? Hur får du dina elever att
både förstå innebörden av begreppet och själv kunna använda det i sitt språk?

Begripliga begrepp – historia
Mira Banjac
Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  T6
Samhällsorienterade ämnen

Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne? Hur undervisar du kring dem? Hur får du dina elever att
både förstå innebörden av begreppet och själv kunna använda det i sitt språk?

Begripliga begrepp – matematik
Mira Banjac
Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  T6
Samhällsorienterade ämnen

Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne? Hur undervisar du kring dem? Hur får du dina elever att
både förstå innebörden av begreppet och själv kunna använda det i sitt språk?

Begripliga begrepp – matematik
Mira Banjac
Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  T6
Matematik

Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne? Hur undervisar du kring dem? Hur får du dina elever att
både förstå innebörden av begreppet och själv kunna använda det i sitt språk?

Begripliga begrepp – religion
Mira Banjac
Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  T6
Samhällsorienterade ämnen

Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne? Hur undervisar du kring dem? Hur får du dina elever att
både förstå innebörden av begreppet och själv kunna använda det i sitt språk?

Begripliga begrepp – samhällskunskap
Mira Banjac
Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  T6
Samhällsorienterade ämnen

Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne? Hur undervisar du kring dem? Hur får du dina elever att
både förstå innebörden av begreppet och själv kunna använda det i sitt språk?

Begripliga begrepp – svenska
Mira Banjac
Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  T6
Svenska

Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne? Hur undervisar du kring dem? Hur får du dina elever att
både förstå innebörden av begreppet och själv kunna använda det i sitt språk?

Begripliga begrepp – teknik
Mira Banjac
Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  T6
Naturvetenskap/teknik

Vilka är de centrala begreppen i ditt ämne? Hur undervisar du kring dem? Hur får du dina elever att
både förstå innebörden av begreppet och själv kunna använda det i sitt språk?
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Diamant - ett kartläggningsmaterial i matematik för grundskolan
Madeleine Löwing
Tisdag 14:00 - 14:30  ∙  C08:10 Lärarnas Riksförbunds monter
Matematik

Gåspennan - att lära med musik och rörelse
Johannes Tigerström, Peter Holgersson
Tisdag 14:00 - 14:30  ∙  Östra scenen
Musik

Om att kombinera musik och ämneskunskap för elever från förskoleklass till årskurs 3.

Guldäpplet - tidigare vinnare delar med sig!

Tisdag 14:00 - 16:00  ∙  Östra scenen

Inflytande & påverkan – ett hot eller en tillgång?
Emil Gustavsson
Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  Södra scenen

Under denna föreläsning får deltagare ta del av skollagsbestämmelser om inflytande, forskning
inom området samt praktiska verktyg för att lyckas.

Interkulturella betraktelser i teori och praktik
Lotta Rajalin, Monica Vikner Stafberg
Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  T4

Om interkulturella betraktelser i teori och praktik. Vad kan ett interkulturellt förhållningssätt
innefatta?

Jason ”Timbuktu” Diakité om mångfald
Jason ”Timbuktu” Diakité
Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  Norra scenen
Matematik  Svenska  Engelska  Naturvetenskap/teknik  Samhällsorienterade ämnen  Slöjd  Idrott och hälsa  Musik  Moderna språk  Hem- och konsumentkunskap  Annat

Samtal med  Jason ”Timbuktu” Diakité om de rasistiska strukturer han har upplevt under sin
uppväxt och hur han idag arbetar för ökad tolerans och mångfald i samhället.

Lär programmering genom lek med Quirkbot och Cubetto
Carl Bärstad, Tomas Ribba
Tisdag 14:00 - 14:20  ∙  MANVTE
Matematik  Naturvetenskap/teknik

LifeHack- bygg egna högtalare!

Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Bygg en högtalare till din smartphone.
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Nätmobbning – vad behöver skolan göra?
Sofia Berne
Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  T1

Föreläsningen handlar om att ge en bild av hur skolan kan förebygga, upptäcka och stoppa
mobbning i sociala medier och spel.

Programmering i skolan – enkelt och lustfyllt med CodeMonkey

Tisdag 14:00 - 14:20  ∙  Forum digitala läromedel
Matematik  Naturvetenskap/teknik

Se hur enkelt det är att lära ut programmering. Med hjälp av CodeMonkey och lärarhandledningen
lär du dina elever riktig textbaserad programmering.

Q&A with teachers using EF Class: Paulina Hemberg and Katarina Korén

Tisdag 14:00 - 14:20  ∙  Monter C02:20
Engelska

Remake ljud!

Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Hacka och bygg ett instrument. Bygg om, bygg ut eller skapa ett instrument eller varför inte 3D-
printa ett instrument?!

Skapa elektronisk musik på Raspberry Pi!

Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Musik

Med Sonic Pi komponerar du musik med programkod och resultatet kan du höra direkt i högtalaren.
Hands on Sciences Bengt Nilsson visar hur ni skapar musik från enkla toner till modern dansmusik.

Skolhuset igår, idag och imorgon. Hur har hus och undervisning samspelat genom tiderna?
Mikael Parknäs, Peter Lippman
Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  Scenen lärmiljöer

Hur har skolhus sett ut och hur kommer de att se ut i framtiden?

Tekmann – ny musik i 8 bitar
Tekmann
Tisdag 14:00 - 14:30  ∙  T3
Musik

Tekmann är en artist/elektroniskt musikprojekt där all musik uteslutande skapas på ombyggda
gamla Nintendo GameBoy-enheter samt ombyggda leksaker/ljudgeneratorer!

Upptäck Singapore Math – konsten att se och förstå matematik
Josefine Rejler, Pia Agardh
Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  T5
Matematik

Med Singaporemodellen får alla elever möjlighet att förstå och lära sig matematik. Vill du veta mer
hur det går till? Kom och lyssna!
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Välkommen till Lärarförlagets träffpunkt på Skolforum!

Tisdag 14:00 - 14:50  ∙  Loungen

Skolledarskap i mångfald
Pirjo Lahdenperä
Tisdag 14:15 - 15:00  ∙  T2

En föreläsning om interkulturell kompetensutveckling och att utveckla skolan som interkulturell
lärmiljö.

Få ut maximalt ur Bingel – hur använder du lärarvyn?
Susann Jansson
Tisdag 14:30 - 14:50  ∙  Forum digitala läromedel

Materialkemi med Alginat

Tisdag 14:30 - 14:50  ∙  MANVTE
Naturvetenskap/teknik

Prova på att arbeta med alginat! En polysackarid från brunalger som används för till exempel
medicinska applikationer, avgjutningar och matlagning. 

Samtala med en av våra föreläsare – möt Sandra Brömster!
Sandra Brömster
Tisdag 14:30 - 14:50  ∙  Forum Samtal

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare.

Vad tror du hände sen?
Katarina Lyckan Rüter
Tisdag 14:40 - 15:20  ∙  Östra scenen
Svenska

En reflektion över livet tre år efter Guldäpplet och efter arbete med Nationell strategi för skolans
digitalisering.

Ett digitalt läromedel i musik
Ewa Ekdahl
Tisdag 14:45 - 15:00  ∙  T3
Musik

Kom och få tips och inspiration kring hur du kan jobba med digitala läromedel i musikämnet med
nya Crescendo som exempel!

Digitala läromedel ger nya möjligheter till upplevelser och aktualitet
Jakob Harknäs
Tisdag 15:00 - 15:20  ∙  Forum digitala läromedel
Svenska  Engelska  Naturvetenskap/teknik  Samhällsorienterade ämnen  Moderna språk

Så kan digitala läromedel för SO-ämnen skapa spännande användarupplevelser med hög
pedagogisk kvalitet. Lyssna på Jakob Harknäs, förlagsredaktör Digilär.
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Går det att programmera musik?

Tisdag 15:00 - 15:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Musik

Häng med Carmen De Bruijckere lärare på Runbacka skolor och skapa en musikvideo i
programmeringsverktyget Scratch.

Går det att undervisa i det huset? Vad kan lärare och arkitekt lära av varandra?
Charles Gårdeman, Magnus Blixt, Therese Andersson, Peter Lippman
Tisdag 15:00 - 15:50  ∙  Scenen lärmiljöer

En diskussion mellan arkitektstudent och lärare kring ett förslag till skolhus och lärmiljö.

Hiphop och annat spännande - hur kan det användas inom musikundervisningen?
Karin Hassle
Tisdag 15:00 - 15:50  ∙  T3
Musik

Olika gengrer, texter och rytmer kan användas på en massa kul sätt inom musikundervisningen?
Karin Hassle tipsar och visar!

Innovationslabb – skapa smarta förpackningar!
Tomas Ribba
Tisdag 15:00 - 15:20  ∙  MANVTE
Naturvetenskap/teknik

Integration och de globala hållbarhetsmålen

Tisdag 15:00 - 15:50  ∙  T5

Learning English through Theatre! ETC bjuder in er till en interaktiv pjäs på engelska!

Tisdag 15:00 - 15:50  ∙  C7
Engelska

ETC English Theatre Company är I Sverige! Kom och ta del av en föreställning!

Liten och trygg – för förskolepersonal om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter
Karin Wikman, Linnea Åberg
Tisdag 15:00 - 15:20  ∙  Monter C07:05

Magmammor och pungpappor-  en föreläsning om att bo i familjehem
Lisbeth Pipping
Tisdag 15:00 - 15:50  ∙  T4

Välkommen att ta del av barns berättelser om hur det är att leva i vanvård, bli omhändertagna och
få flytta till ett familjehem. Hur viktiga modiga vuxna varit i deras liv.
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Mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter & konsten att gå från empati till handling
Fia Nerelius, Lisa Gawell
Tisdag 15:00 - 15:50  ∙  T6

Mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter & konsten att gå från empati till handling. En
workshop i självledarskap. 

Musicera med roboten Dash!

Tisdag 15:00 - 15:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Musik

Skapa musik med roboten Dash och Tiffany Alnefelt från Hands on Science. Dash - en robot med
personlighet och musikalisk talang som är bra för de yngre barnen och är en perfekt väg in i
programmering.

Normkritiska verktyg – från kunskap till handling
Karin Salmson
Tisdag 15:00 - 15:50  ∙  T1
Svenska

Vad är normkritik och hur kan vi börja agera annorlunda redan i morgon? Hur kan normkritiska
verktyg vara en del av arbetet för social hållbarhet?

Pirater i klassrummen och reklamfilm på schemat? – så använder lärare rörlig bild i undervisningen

Per Strömbäck
Tisdag 15:00 - 15:30  ∙  C08:10 Lärarnas Riksförbunds monter
Annat

Prisutdelning Årets idrottslärare 2016

Tisdag 15:00 - 15:20  ∙  Södra scenen
Idrott och hälsa

Samtala med en av våra föreläsare – möt Anne-Marie Körling!
Anne-Marie Körling
Tisdag 15:00 - 15:20  ∙  Forum Samtal

Nu har du möjlighet att sitta ner och samtala med en av våra intressanta föreläsare.

Slöjda så det hörs!

Tisdag 15:00 - 15:50  ∙  Makerspace
Naturvetenskap/teknik  Slöjd  Musik

Visslor, pipor, skrikor, flärpar och skramlor. För den uppfinningsrike finns obegränsat med material
– både naturmaterial och återbrukbart vardagsmaterial.

Välkommen in i mitt digitala klassrum!
Katja Hvenmark-Nilsson
Tisdag 15:00 - 15:50  ∙  Norra scenen

En föreläsning om digitalisering, inkludering och formativa strategier i klassrummet.
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Kan en app lösa ungdomsarbetslösheten?
Jacob Rudbäck, Sofie von Krusenstierna
Tisdag 15:20 - 15:50  ∙  Monter C03:42

Yepstr hjälper drivna ungdomar att hitta jobb i sitt närområde. Tryggt, vitt och försäkrat. Kul och
inspirerande via vår app!

Eleven i centrum - att organisera undervisning utifrån elevers olika behov
Petter Enlund, Stina Myringer Karlsson
Tisdag 15:30 - 15:50  ∙  C8
Matematik  Svenska  Engelska  Naturvetenskap/teknik  Samhällsorienterade ämnen  Slöjd  Idrott och hälsa  Musik  Moderna språk  Hem- och konsumentkunskap  Annat

Hur utmanar vi alla elever utifrån deras behov? Kunskapsskolan berättar om sina erfarenheter av
att organisera undervisningen utifrån varje elev.

Kan jag, så kan DU!! - undervisning med digitala medel
Carola Sjögren
Tisdag 15:30 - 15:50  ∙  Forum digitala läromedel

Multi-medieval
Lars-Göran Aasa
Tisdag 15:30 - 16:00  ∙  Östra scenen

Hur hänger man med när i morgon redan är i går, och rektor ber dig att bromsa? En reflektion av
Lars-Göran Aasa efter 37 år i skolans värld.

Om Företagskällan – gratis skolmaterial och lektionsförslag om svensk näringslivshistoria
Anahi Davila
Tisdag 15:30 - 15:50  ∙  Södra scenen
Samhällsorienterade ämnen

Materialet är anpassat för gymnasiet och grundskolans sista år – och helt gratis för pedagoger att
använda.

Programmering och problemlösning med Mindstorms EV3
Christopher Einarsson
Tisdag 15:30 - 15:50  ∙  MANVTE
Matematik  Naturvetenskap/teknik

Mingel, talkshow och musik du inte trodde fanns
Jason "Timbuktu" Diakité, Roboten Furhat, Tekmann
Tisdag 16:00 - 17:00  ∙  Scenen lärmiljöer
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