Lärkraft 2021

PROGRAMÖVERSIKT • 3 november 2021 • Stockholmsmässan
Årets kompetensutvecklingsdag erbjuder tre spår med parallella föreläsningar och
du sätter själv ihop ditt program för dagen. Välj de föreläsningar du vill lyssna till.

07.50 Utställningen öppnar

Kostnadsfritt för
Sveriges alla lärare

08.50–09.20 Föreläsningspass
1A. Rätt förutsättningar för en
likvärdig skola
Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas
Riksförbund

1B. Läraren, lärandet och läromedlet:
Hur hänger det ihop?
Lotta Persson, processledare digital skol
utveckling, Gleerups.
Marcus Ander, ansvarig konceptutveckling
digitala läromedel Gleerups.
Arr: Gleerups

1C. Kollegial kompetensutveckling
och uppföljning av undervisning
Helene Nordmark utvecklingsledare
och samordnare skolutveckling.
Johan Sundqvist utvecklingsledare Barnoch utbildningsförvaltningen Ekerö.
Arr: Ekerö Kommun

09.30–10.00 Föreläsningspass
2A. Äntligen reviderade kursplaner!
Vad, varför och hur

2B. Autism och ADHD i skolan
– bemötande och förhållningssätt

Pernilla Lundgren, expert på styrdokument,
bedömning och betygssättning. Arbetat med
dessa frågor på Skolverket och Karlstads
universitet.

Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd, lärare
med lång erfarenhet av elever med autism och
adhd. De är medförfattare till bl.a. boken
Autism och ADHD i skolan, Natur & Kultur 2017.
Arr: Natur & Kultur

2C. Makten över tiden
Erik Ekström, ombudsman på Lärarnas
Riksförbund med särskilt ansvar i arbets
miljöfrågor.
Arr: Lärarnas Riksförbund

10.10–10.40 Föreläsningspass
3A. Utveckla din lektionsdesign
Helena Wallberg, gymnasielärare, special
pedagog, föreläsare och författare.

3B. När världen blir vårt klassrum
på riktigt – möjligheter till internatio
nella samarbeten genom UHR
Minna Thunberg, programhandläggare inom
Erasmus+ och eTwinning, sektor skola på
UHR. Karin Ericson, programhandläggare
inom Nordplus på UHR.
Arr: UHR

3C. Närvaroteam på central nivå
i Ekerö kommun
Åsa Karström, metodutvecklare Central
Elevhälsa.
Johan Sundqvist, utvecklingsledare Barnoch utbildningsförvaltningen Ekerö.
Arr: Ekerö Kommun

11.00–11.30 Föreläsningspass
4A. Arbeta digitalt i matematik
undervisningen
Camilla Askebäck Diaz, matematik- och
NO-lärare samt förstelärare i Digitala verktyg.

4B. Klassrumsledarskap – Hur skapar
man studiero i klassrummet?
Martin Karlberg, universitetslektor vid
Uppsala universitet. Han forskar och under
visar om ledarskap i klassrummet, pedago
gisk psykologi och specialpedagogik
Arr: Liber

Anmäl dig på: gothiakompetens.se/larkraft

4C. Programpunkten presenteras
inom kort

11.40–12.10 Föreläsningspass
5A. Undervisningens dramaturgi och själ

5B. Sluta motivera dina elever!

5C. Goda resultat i matematik
– för alla!

John Steinberg, fil.dr i pedagogik och upp
skattad föreläsare. Tidigare universitetslektor
och rektor. Författare till ett 50-tal böcker om
pedagogik.

Mette Herlitz, ledarskapstränare, utbildnings
konsult och föreläsare som arbetat med
coachande ledarskap.
Arr: Tuff ledarskapsträning

Rickard Ahlberg, legitimerad Ma/No-lärare
med 17 års yrkeserfarenhet. Arbetar idag
på Studentlitteratur.
Arr: Studentlitteratur

12.10–13.20 Lunchpaus och utställning
13.20–13.50 Föreläsningspass
6A. Med traditionella ämneskunskaper
i fokus – inte bedömning och matriser
Filippa Mannerheim, lärare i svenska och
historia och författare till en ny bok om
traditionell undervisning.

6B. Ett undervisningslyft för dig,
läs- och skrivglädje för dina elever!
Föreläsningen rekommenderas för FK-åk 3.
Katarina Herrlin, universitetslektor
i didaktik med inriktning läs och skriv vid
Linnéuniversitetet
Arr: Majema!

6C. Juridiken i skolan
Maria Refors Legge, jurist och forskare
med inriktning mot utbildningsrätt.

14.00–14.30 Föreläsningspass
7A. Sexualitet, samtycke och relationer
– inte så krångligt en kan tro!
Kalle Norwald, socionom, terapeut och
auktoriserad sexolog. Expert i Gift vid första
ögonkastet SVT.

7B. Ta dyslexi på allvar,
även dyslexistyrkorna!
Susanna Cederquist, föreläsare, lärare, råd
givare och fortbildare i frågor om tillgänglig
utbildning. Tilldelades 2019 Dyslexipriset.
Arr: Sanoma Utbildning

7C. Läranderonder – skolutveckling
med fokus på undervisning och lärande
Johanna Kjellén, gymnasielärare och
utvecklingsledare.

14.40–15.10 Föreläsningspass
8A. Att väcka motivation
och lust för lärandet

8B. Att utveckla sin undervisning
genom självstudier

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring,
grundskollärare, uppskattade föreläsare och
författare.

Magnus Wallenborg, produktchef STEAMoch programmering ABA Skol.
Arr: ABA Skol

8C. ”Ingen läser ändå”
– hur påverkar dokumentationskraven
läraryrket?
Lisa Heino är utbildningspolitisk utredare på
Lärarförbundet.
Arr: Lärarförbundet

15.40–16.20 Gemensam avslutande föreläsning
Förändring är möjlig – om vägen till medvetenhet
Sissela Kyle, en av Sveriges mest folkkära skådespelare. Hon har i många år framträtt i rosade teateruppsättningar, bland annat i den hyllade
serien om kampen för kvinnors rösträtt, Fröken Frimans krig. Det prestigefyllda teaterpriset Guldmasken har hon vunnit fem gånger och hon har
även fått Povel Ramels Karamelodiktstipendium.

