KOSTNADSFRITT
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Lärkraft 2022
2 november 2022 • Stockholmsmässan
ÅRETS KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR SVERIGES LÄRARE
Nu är det dags igen! För fjärde året i rad bjuder vi in
Sveriges lärare till en kostnadsfri kompetensutvecklingsdag.
Under höstlovet, den 2 november, samlar vi lärare från förskoleklass
ända upp till gymnasiet till en heldag där du får möjlighet att fördjupa
dig i klassrumspraktik och undervisning.
Du får möta högintressanta föreläsare som handfast delar med sig av
erfarenheter och praktiska råd kring undervisning, pedagogik och lärande.
Lärkraft bjuder på flera parallella spår med föreläsningar och du väljer själv
vilka du vill lyssna till.

Och ja, det är sant.
Det kostar dig ingenting.
Vi bjuder.

Röster från tidigare deltagare
»En fantastisk dag, med en otrolig bredd! Mycket bra föreläsare!
Inspirerande och härligt att lyssna!«
»Proffsigt, välordnat och grymma föreläsare.«
»Väldigt inspirerande. Relevanta och intressanta föreläsare.
Det var konkret och användbart.«
»Varierat och inspirerande program med engagerade personer som var
värda att lyssna på och som väckte tankar och känslor.«
»Välorganiserat. Superinspirerande. Bra upplägg. Bra föreläsare.«
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PRAKTISK KONFERENSINFORMATION
NÄR
Onsdag 2 november 2022 kl. 09.00–15.20.
Utställningen öppnar kl 08.00.

FRÅGOR
Ring 08-462 26 70 eller mejla
anmalan@gothiakompetens.se

VAR
Stockholmsmässan, Älvsjö i Stockholm.

HOTELL & RESA
Behöver du hjälp? Kontakta vår affärsresebyrå Resia.
Ring 08-402 68 40 eller mejla
affarsresor.folkungagatan@resia.se och
uppge Gothia Kompetens Lärkraft 2022.

MÅLTIDER INGÅR EJ
Det finns möjlighet att köpa kaffe och lunch
i anslutning till konferensen.
SPÅRVAL
Du väljer i förväg vilka föreläsningar du vill lyssna
till. Länk till spårvalet skickas med din bekräftelse.
ANMÄLNINGSVILLKOR
Din anmälan är bindande men din plats kan över
låtas till en kollega. Om varken du eller din ersättare
kommer på konferensen debiterar vi 300 kr exkl.
moms i no-show-avgift.
Behöver du avboka kan du göra det kostnadsfritt
senast 30 dagar innan konferensen. Vid utebliven
avanmälan debiteras 300 kr exkl moms.
Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa
in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast
30 dagar innan.

Anmäl dig till Lärkraft 2022
gothiakompetens.se/larkraft
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Lärkraft 2022

PROGRAMÖVERSIKT • 2 november 2022 • Stockholmsmässan
Årets kompetensutvecklingsdag erbjuder flera spår med parallella föreläsningar och
du sätter själv ihop ditt program för dagen. Välj de föreläsningar du vill lyssna till.

08.00 Utställningen öppnar och Gothia Kompetens bjuder på morgonkaffe

Kostnadsfritt för
Sveriges alla lärare

09.00–09.30 Föreläsningspass
1A. Upptäck Lgr22:
Verktyg för att greppa
din kursplan
Johan Alm, föreläsare, författare
och lärare.

1B. Att läsa för att lära
– i alla ämnen
Filippa Mannerheim, lärare i
svenska och historia och författare.

1C. Resiliens i skolan
– så rustar vi eleverna
för motgångar
Kristina Bähr, skolöverläkare
samt föreläsare och författare.
Arr: Natur & Kultur

1D. Digitala verktyg och
värdeskapande lärande
Eva Bida, förstelärare i idrott
och hälsa på Torekällgymnasiet
i Södertälje.
Ulrika Jonson, IKT-strateg på
utbildningskontoret Södertälje
kommun, medlem av Guldäpplets jury.
Arr: Guldäpplet

09.40–10.10 Föreläsningspass
2A. Första hjälpen för
särskilt begåvade elever
– Pedagogiskt ABC
Mona Liljedahl, leg. gymnasie
lärare i svenska och engelska och
specialpedagog.

2B. Bättre möjligheter för
alla elever att lyckas
Maria Kempe Olsson, en av
grundarna av EHM.

2C. Så genomför du en
varierad matematikundervisning
med förmågorna i centrum
Johanna Bolling, förstelärare
i matematik och har även varit
matematikutvecklare.
Arr: Majema Förlag

2D. Digital kompetens
i praktiken!
Camilla Askebäck Diaz, lärare
i Ma/NO åk 7–9 och förstelärare
i digitala verktyg, Södermalms
skolan i Stockholm, Guldäpple
pristagare 2019.
Arr: Guldäpplet

10.10-10.40 Paus
10.40–11.10 Föreläsningspass
3A. Naturligt ledarskap

3B. Undervisa om sexualitet,
samtycke och relationer

Per Kornhall, doktor i biologi och
utbildad gymnasielärare.

Kalle Norwald, socionom, terapeut
och auktoriserad sexolog.

Anmäl dig på: gothiakompetens.se/larkraft
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3C. Drömmer du om ett klassrum
fullt av bokslukare?
Peter Falkheden, arbetat med
läromedel i snart 20 år på
Studentlitteratur.
Arr: Studentlitteratur

3D. I praktiken: likvärdiga
digitala möjligheter för alla lärare
och elever
Ulrica Elisson Grane, förstelärare,
Leksands kommun, mottagare av
kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan
2021 och Guldäpplet 2021.
Arr: Guldtrappan

11.20–11.50 Föreläsningspass
4B. Kreativ och
inspirerande No- och
teknikundervisning

4A. Differentierad
undervisning är roligt
Helena Wallberg,
gymnasielärare, specialpedagog och författare.

4C. Formativ bedömning
Eva Hartell, Fil. Dr. och
Bedömningsforskare på
KTH och Haninge kommun,
leg. lärare och lektor.
Arr: Kunskapsproffsen
education

Hans Persson, lärare,
författare och utbildare.
Arr: Liber

4D. Så får skolan tillgång
till digitala och analoga
läromedel och lärresurser
Malin Eriksson, verksamhetsutvecklare, Göteborgs
stad.
Arr: Guldtrappan

4E. Vad innebär höjd
beredskap för dig som
jobbar i skolan?
Maria Elmér, under
visningsråd, Skolverket.
Charlotta Granath,
förstelärare i demokrati
och författare.
Robert Trupp, Försvarsmakten.
Arr: Lärarförbundet och
Lärarnas Riksförbund

11.50–13.00 Lunchpaus och utställning
13.00–13.30 Föreläsningspass
5B. Elevfokus
– med visuellt stöd och delaktighet som grund

5A. Novelläsning i praktiken

Jenny Karlsson och Anna Morell
är båda specialpedagoger och
utbildar personal inom förskola,
skola och LSS.

Carl-Johan Markstedt,
gymnasielärare i svenska och
historia, journalist och musei
pedagog.

5C. Examensarbetet som
startpunkt för ett yrkesliv
för lärare
Prisutdelning till 2022 års
vinnare.
Svante Tideman, 1:e vice ord
förande i Lärarnas Riksförbund.
Arr: Lärarnas Riksförbund och
Lärarnas Riksförbund

5D. En god ljudmiljö
för alla i skolan!
Maria Martinsson och
Anneli Nidalen arbetar på
Elevhälsan i Falun.
Filip Gunnelid, Leg Audionom.
Simon Eklund, specialist på
ljudutjämningssystem.
Arr: Phonak

13.40–14.10 Föreläsningspass
6A. Ostört i skolan
– från digital distraktion
till djup koncentration

6B. Din mest generösa
vän
– läromedlet!

6C. Berika din
undervisning – samarbeta
internationellt!

6D. Elevernas möjlighet
att utvärdera och förbättra
undervisningen

Joakim Sveland, lärare
som föreläser och skriver
om hur digitaliseringen påverkar och förändrar skolan
och lärandet.

Lotta Persson, process
ledare på Gleerups.
Arr: Gleerups

Minna Thunberg,
programhandläggare inom
Erasmus+, sektor skola
på UHR.

Johan Sundqvist,
utvecklingsledare,
Ekerö kommun.
Johanna Bolling, förste
lärare, Ekerö kommun.
Arr: Ekerö kommun

Nichlas Malmdahl,
programhandläggare inom
Erasmus+, sektor yrkes
utbildning på UHR.
Arr: UHR

6E. Hur påverkar positiv
utbildning och karaktärs
styrkor elevernas välmående och mentala hälsa?
Kaisa Vuorinen, fil.dr.,
Helsingfors universitet.
Arr: Positive Learning

14.10–14.50 Kaffepaus och utställning
14.50–15.20 Föreläsningspass
7A. Hur undervisar vi så att elever
får lära sig att stava?

7B. Världen finns här – Lärande
genom personliga möten

Anne-Marie Körling, lärare, handledare och adjunkt vid Uppsala
universitet.

Fatima Grönblad är grundare av
Världen finns här (finansierat av
Arvsfonden).
Arr: Världen finns här/ABF Göteborg

7C. Föreläsningen är inställd

7D. Ungas perspektiv på hur
skolnärvaro kan främjas
Helena Andersson, universitetslektor på Malmö Universitet,
Johan Sundqvist, utvecklings
ledare Ekerö kommun.
Åsa Karström, metodutvecklare,
Närvaro Central Elevhälsa i Ekerö
kommun.
Arr: Ekerö kommun

15.20 Konferensen avslutas
5

Lärkraft 2022

PROGRAM SPÅR A • 2 november 2022

Moderator: Anna Sterlinger Ahlring

Moderator är Anna Sterlinger Ahlring, grundskollärare, författare och grundare av Anna och Philips Lärarpodcast.
09.00 – 09.30 • 1A. Upptäck Lgr22: Verktyg för att greppa din
kursplan

10.40 – 11.10 • 3A. Naturligt ledarskap			
Nästan alla lärare tycker det är lustfyllt att undervisa.
Att själva klassrumssituationen innebär en belöning i sig.
Men hur kommer det sig egentligen?

Med Lgr22 ska kursplanens delar ses som en helhet, där
kunskapskrav, centralt innehåll och syfte samspelar. Tyvärr en
omöjlighet, när delarna ligger utspridda på mängder av ställen
i läroplanen.

De gör det praktiskt möjligt för dig att upptäcka helheten
och att planera, undervisa och dokumentera utifrån nya läro
planen på ett sätt som gör skillnad för eleven i klassrummet.

Per Kornhall är doktor i biologi och utbildad gymnasie
lärare, har jobbat på Skolverket och i kommunal verksamhet men är sedan några år fristående konsult författare
och föreläsare. Aktuell med boken Naturligt ledarskap – vad
evolutionen kan lära om ledarskap i skolan.

Johan Alm, föreläsare, författare och lärare sedan 25 år på
olika stadier. Han har skrivit bedömningsstöd för Lgr 11 och
en masteruppsats om formativ bedömning. Hans böcker
Lärandematriser och Iakttagbara mål har nått en stor publik.
Han senaste bok Upptäck Lgr22 ger en tydlig översikt av kursplanerna.

11.10 – 11.20 Paus
11.20 – 11.50 • 4A. Differentierad undervisning är roligt

09.30 – 09.40 Paus

Att differentiera undervisningen är inte bara att erbjuda
valmöjligheter och flera sätt att lära. Framgångsfaktorer för
en verkligt differentierad undervisning börjar med höga för
väntningar och så differentierar man så att alla elever kan få
ledning och stimulans så långt som möjligt mot bästa nivån.

09.40 – 10.10 • 2A. Första hjälpen för särskilt begåvade elever
– Pedagogiskt ABC
Elever med en fenomenal inlärningsförmåga kallas särskilt
begåvade eller särbegåvade elever. Men de upptäcks inte
särskilt ofta och får därför inte sina undervisningsbehov
tillgodosedda. Enligt skollagen har de rätt till ledning och
stimulans, men vad innebär det i praktiken?

Tydliga lärandemål, fokus på strategier i en ömsesidig under
visningssituation möjliggör utmaning och utveckling för alla
elever, oavsett förutsättningar.
Ta del av en föreläsning som vill visa hur differentierad
undervisning handlar om att gå på kompetensspaning.

10.10 – 10.40 Paus
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Helena Wallberg är gymnasielärare, specialpedagog
och författare till flera böcker, bl a Lektionsdesign –
en handbok och Återkoppling. Under hösten utkommer hon
med en fördjupande bok om lektionsdesign och differentierad
undervisning.

Fot
o: M

Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och
engelska och arbetar som specialpedagog. Hon är en av
författarna till Skolverkets handledningsmaterial Särskilt
begåvade elever. Mona har gett ut boken Särskilt begåvade
elever – pedagogens utmaning och möjlighet och är nu aktuell med
Pedgogisk ABC – för särskilt begåvade elever, Gothia Kompetens.

arcus Gustafsson

Denna föreläsning handlar om hur du kan utveckla ett
Pedagogiskt ABC. Precis som första hjälpens ABC är det en
akutinsats för de som riskerar att gå under av understimulans.
Men fungerar även förebyggande.

11.50 – 13.00 Tid för lunch och utställning

Fot
o: S

Här får du verktyg som visar kursplanerna på ett helt nytt
sätt. Verktyg som ger dig överblick över alla dina ämnens
kursplanedelar på ett enda uppslag – utan scrollande och
bläddrande.

taffan C sson
lae

I den här föreläsningen tittar vi närmare på den evolutionära
grunden för ledarskap och undervisning. Föreläsaren menar
att det varit avgörande för vår utveckling till människa att
vi kunde leda, följa och lära ut och att det har satt spår i oss.
Kunskap om evolution och naturfolk kan göra oss till bättre
ledare.

13.00 – 13.30 • 5A. Novelläsning i praktiken

14.50 – 15.20 • 7A. Hur undervisar vi så att elever får lära sig att stava?

Novellen är en tacksam genre att arbeta med i klassrummet.
Förutom att ge rika läsupplevelser kan arbetet med noveller
stärka elevernas analysförmåga, ge underlag för spännande
samtal och varierade skrivuppgifter, introducera fantastiska
författarskap och bidra till utvecklingen av ett rikt och
varierat språk.

Att rätta elevernas stavfel är en del av en lärares arbetsuppgift,
men hur kan du som lärare ta vara på det som blir fel och
undervisa så att det blir rätt?

Här ges flera konkreta förslag på hur arbetet med noveller
kan läggas upp och varieras beroende på syftet med läsningen.
Du får dessutom tips på ett antal både klassiska och samtida
noveller att läsa med eleverna.
Carl-Johan Markstedt är gymnasielärare i svenska och
historia, journalist och museipedagog. Han är också författare till ett stort antal populära läroböcker i svenska, bland
annat Svenska impulser och Känn på litteraturen. Tillsammans
med Martin Sandberg har han skrivit boken Romanläsning i praktiken
– samtala och skriva om litteratur i skolan. Den senaste boken heter
Novelläsning i praktiken, Gothia Kompetens.

Genom handfasta exempel visar Anne-Marie Körling hur du
kan undervisa för att utveckla elevernas egna nyfikenhet på
språket och samtidigt utbilda i rättstavning. Det blir fler rätt
än fel.
Anne-Marie Körling är lärare, handledare och adjunkt vid
Uppsala universitet. Hon har bland annat mottagit Svenska
Akademiens svensklärarpris och Ingvar Lundbergpriset för
sina läs- och skrivinsatser. 2015 utsågs hon av Kuturrådet till
Sveriges läsambassadör. Författare till bl a Från stavfel till stavrätt,
Gothia Kompetens.

15.20 Konferensen avslutas.

13.30 – 13.40 Paus
13.40 – 14.10 • 6A. Ostört i skolan – från digital distraktion till djup
koncentration
Sverige har varit världsledande på att fylla klassrummen med
uppkopplade skärmar. Om vi ser till de större utvärderingar
som gjorts har det inte fungerat direkt bra. Den teknologi
som skulle ge eleverna tillgång till all världens kunskap visade
sig paradoxalt nog stå i vägen för densamma. Multitasking
har blivit ett normaltillstånd.

Fyra spår med
parallella föreläsningar

Den digitala tekniken ger skolan enorma möjligheter.
För att kunna forma, skapa och förstå sin digitala framtid
krävs förmågan att tänka djupt och länge, inte kort och ytligt.
Att vara digitalt kompetent innefattar således metoder för att
riva ner den mur av distraktion som hindrar eleverna från att
nå dit – till lärandet och kunskapen.
Joakim Sveland är utbildad lärare och har sedan 2018
föreläst och skrivit om hur digitaliseringen påverkar och
förändrar skolan och lärandet. 2022 släpptes hans senaste
bok Ostört i skolan – Från digital distraktion till djup koncentration,
Gothia Kompetens.

14.10 – 14.50 Kaffepaus och tid att besöka utställningen
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Lärkraft 2022

PROGRAM SPÅR B • 2 november 2022

Moderator: Camilla Askebäck Diaz

Moderator är Camilla Askebäck Diaz, lärare i matematik och NO samt IT-pedagog.
Utsedd till Sveriges bästa lärare 2016 och Guldäpplepristagare 2019.
09.00 – 09.30 • 1B. Att läsa för att lära – i alla ämnen

10.40 – 11.10 • 3B. Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer

Svenska barn och ungdomar läser allt mindre på fritiden.
Även i skolan har läsningen minskat drastiskt.

Från hösten 2022 kommer nya direktiv i läroplanerna när
det kommer till undervisningen om sexualitet, samtycke och
relationer. Detta kommer med utmaningarna att sätta sig in
i ett ämne många inte känner sig bekväma i att undervisa i
samt hitta metodiken att undervisa i det. Det kan handla om
sakkunskap om sexualitet, osäkerhet om hur undervisningen
ska bedrivas i klassrummet och hur du gör så att elevernas
önskemål tillgodoses.

Filippa Mannerheim berättar om en lärarledd undervisning
i helklass, där lärarens föreläsningar och elevernas inlärande av
ämneskunskaper blir en pedagogisk metod för att få eleverna
att läsa mer traditionell text och utvecklas kunskapsmässigt
och språkligt. För att kunna analysera, resonera och jämföra
behövs inlärda kunskaper i långtidsminnet.

09.30 – 09.40 Paus
09.40 – 10.10 • 2B. Bättre möjligheter för alla elever att lyckas
Kan lärare och elevhälsa arbeta tillsammans för att stödja
elevers utveckling mot målen?
Den här föreläsningen kommer belysa hur elevhälsa genom
Elevhälsomötet kan kopplas samman med det som sker
i klassrumspraktiken.
Maria Kempe Olsson formade och startade arbetet med
metoden EHM, elevhälsomötet, 2012 tillsammans med
Anna Bengtsson och Ida Necovski. Tillsamman har de skrivit
böckerna EHM – att komma igång och EHM – att ta nästa steg.

10.10 – 10.40 Paus

Fot
o: M

Filippa Mannerheim, lärare i svenska och historia och
författare Konsten att undervisa – en bok om lärarens
hantverk, Gothia Kompetens. Boken som rönt mycket uppmärksamhet handlar om hur man kan lära in ämneskunskaper
genom ett textnära, språkutvecklande arbetssätt.

arcus Gustafsson

Med regelbundna läsläxor och inläsningprov på läroboken
befästs kunskaperna och elevernas lästräning blir en självklar
del av ämnesundervisningen.

Kalle Norwald, socionom, terapeut och auktoriserad
sexolog och har hela sin karriär på ett eller flera sätt arbetat med sexualupplysning och undervisning i skolans värld.
Han är aktuell med boken Undervisa om sexualitet, samtycke
och relationer, Gothia Kompetens. Expert på SVT i programmet
Gift vid första ögonkastet.

11.10 – 11.20 Paus
11.20 – 12.50 • 4B. Kreativ och inspirerande No- och teknikundervisning
Hur kan man forma en undervisning som utvecklar elevernas
nyfikenhet och intresse för NO och teknik och som håller
nyfikenheten och intresset vid liv?
Hur kan variation av arbetssätt och arbetsformer göra under
visningen mer likvärdig och bidra till att man lockar fram de
dolda talangerna i klassrummet?
Denna föreläsning ger dig konkreta exempel och en bredare
repertoar inför utmaningen att forma en NO-Teknikunder
visning som präglas av kreativitet och nyfikenhet.
Du får också med dig en omfattande och användbar doku
mentation.
Arrangeras av: Liber
Hans Persson är lärare med lång erfarenhet av att
undervisa både yngre och lite äldre elever. Han är verksam
som utbildare och fortbildare av lärare och suverän på att
inspirera till skolutveckling inom NO och teknik. Hans idéer har
fått stor spridning via både böcker och föreläsningar.

12.50 – 13.00 Tid för lunch och utställning
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Fatima Grönblad är grundare av Världen finns här 
(finansierat av Arvsfonden). Har bakgrund som sfi-lärare
och journalist. Brinner för att göra människor till resurser
för varandra.

Jonsson

Jenny Karlsson och Anna Morell är båda specialpedagoger och utbildar personal inom förskola, skola och LSS.
Jenny arbetar även inom specialanpassade enheter i gymnasieskolan i Eskilstuna kommun, och Anna inom särskolan
i Västerås kommun. Tillsammans har de skrivit Elevhälsa
med kartläggning som verktyg, ett arbetssätt som grundar
sig i Danderydsmodellen men även i kartläggningsmaterialet Skolkompassen av Lena W Henrikson och Anna Sjölund.
Föreläsarna utkommer med en ny bok hos Gothia Kompetens.

När studerande på sfi möter elevgrupper i grund- och gymna
sieskolan blir det win-win. Fatima Grönblad berättar hur du
kommer igång med utbyten och skapar lärorika samtal i ditt
klassrum. Världen finns här erbjuder ett samarbete med en
sfi-lärare, där ni väljer ett ämnesområde kopplat till ordinarie
undervisning. Eleverna förbereder frågor till varandra och
samtalar i smågrupper där olika erfarenheter och perspektiv
möts. Välkommen till 30 intensiva minuter om värdeskapande
lärande, språkutveckling och global kompetens!
Arrangeras av: Världen finns här/ABF Göteborg

aroline

I denna föreläsning lyfts kraften av elevens delaktighet och
hur det skapar förutsättningar för utveckling och förtroenden.
Föreläsarna visar exempel på hur man kan hjälpa elever att
skapa sammanhang, ta till sig undervisning men även bättre
själva förstå beslut och insatser som finns runt i kring dem.
Hur kan man tydliggöra, ta reda på elevens röst och hur kan
man systematiskt använda sig av det visuella stödet i olika
situationer och sammanhang.

14.50 – 15.20 • 7B. Världen finns här – Lärande genom personliga möten

Fot
o: C

13.00 – 13.30 • 5B. Elevfokus – med visuellt stöd och delaktighet
som grund

15.20 Konferensen avslutas.

13.30 – 13.40 Paus
13.40 – 14.10 • 6B. Din mest generösa vän – läromedlet!
Du vet det redan. Vi vet det också: Läraren är den enskilt
viktigaste faktorn för att eleven ska lyckas med sitt lärande.
Tillsammans med din kompetens blir det digitala läromedlet
en helt oslagbar resurs. Ett stöd för differentierad undervis
ning, språkutvecklande arbetssätt och möjligheter att utveckla
elevernas studieteknik. Det ökar tillgängligheten i klassrummet
och ger mängder av möjligheter att belysa ämnet ur olika
perspektiv, på olika sätt och nivåer. Kom, så ska vi väcka din
nyfikenhet!
Arrangeras av: Gleerups
Lotta Persson, processledare på Gleerups.

14.10 – 14.50 Kaffepaus och tid att besöka utställningen
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Lärkraft 2022

PROGRAM SPÅR C • 2 november 2022

Moderator: Helena Kvarnsell

Moderator är Helena Kvarnsell, lärare i matematik, NO och teknik samt förstelärare.
09.00 – 09.30 • 1C. Resiliens i skolan – så rustar vi eleverna för
motgångar

10.40 – 11.10 • 3C. Drömmer du om ett klassrum fullt av bokslukare?
Hur skapar man läsglädje hos de allra yngsta? Med riktigt bra
berättelser förstås!

I de skolor där resiliensträning har genomförts har väl
måendet hos eleverna ökat och studieresultaten förbättrats.
Med utgångspunkt i nya boken Resiliens i skolan – främja
och träna välbefinnande går specialistläkaren och tidigare
skolöverläkaren Kristina Bähr i denna föreläsning igenom hur
lärare kan rusta eleverna för motgångar och träna psykiskt
välbefinnande. En träning som alla elever gynnas av, men
främst elever med riskfaktorer, som psykosocial utsatthet och
skolsvårigheter med risk för skolfrånvaro.
Arrangeras av: Natur & Kultur

09.30 – 09.40 Paus
09.40 – 10.10 • 2C. Så genomför du en varierad matematik
undervisning med förmågorna i centrum
Här får du lära dig mer om hur du skapar en varierad mate
matikundervisning utifrån förmågorna. Matematikläraren
Johanna Bolling har undervisat i matematik i hela grund
skolan och berättar här om hur hon lägger upp sin under
visning för att skapa variation och ge eleverna möjlighet att
möta matematik på många olika sätt. Johanna ger exempel på
aktiviteter och visar på upplägg från sin egen undervisning.
Arrangeras av: Majema Förlag
Johanna Bolling är förstelärare i matematik och har även
varit matematikutvecklare där hon bland annat arbetat med
undervisningsutveckling.

10.10 – 10.40 Paus
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Kristina Bähr har lång erfarenhet som skolöverläkare
samt är föreläsare och författare till böckerna Resiliens
i skolan och Psykisk hälsa i skolan.

Den prisbelönte författaren Torsten Bengtssons välskrivna
och underfundiga texter har förmågan att fånga intresset
hos eleverna. Här berättar Peter Falkheden om hur Torsten
Bengtssons texter i läromedlet Krumelurkul sänker trösklarna
för läsning, hur cirkelmodellen hjälper eleverna att utvecklas
till goda läsare och hur texterna i läromedlet Krumelurkul kan
användas i undervisningen.
Arrangeras av: Studentlitteratur
Peter Falkheden har i snart 20 år arbetat med läromedel
på Studentlitteratur och hjälpt många lärare arbeta mer
effektivt med sina läromedel.

11.10 – 11.20 Paus
11.20 – 11.50 • 4C. Formativ bedömning – vad var det nu igen och
varför kan det vara klokt att ägna sig åt?
Ta del av en föreläsning där vi går igenom bakomliggande
teori och ger praktiska tips på hur skolor och lärare kan
implementera och förstärka formativa undervisningspraktiker.
Arrangeras av: Kunskapsproffsen education
Eva Hartell, Fil. Dr. och Bedömningsforskare på KTH
och Haninge kommun, leg. lärare och lektor. Eva är även
involverad i flera nationella och internationella praktiknära
skolforskningsprojekt.

11.50 – 13.00 Tid för lunch och utställning

13.00 – 13.30 • 5C. Examensarbetet som startpunkt för ett yrkesliv
för lärare

13.40 – 14.10 • 6C. Berika din undervisning
– samarbeta internationellt!

Med prisutdelning till 2022 års vinnare

Universitets- och högskolerådet erbjuder en mängd olika
program där du får nya perspektiv och idéer som berikar din
undervisning. Här får du veta mer om hur du kan ta hjälp av
UHR för internationella samarbeten, personalfortbildning,
jobbskuggning och nätverkande samt hur du kan arrangera
klassutbyten och skicka elever på APL utomlands. Låt dig
inspireras och se möjligheterna med undervisning i ett inter
nationellt sammanhang.
Arrangeras av: UHR

Med priset Årets bästa examensarbete vill Lärarnas Riksförbund
uppmärksamma att ett examensarbete blir ofta starten på ett
yrkesliv med livslångt lärande på vetenskaplig grund.
Under programpunkten ges exempel på några tidigare vin
nande bidrag och juryns arbete fram till det att utse vinnande
bidrag. Efter prisutdelningen kommer en diskussion mellan
Svante Tideman och vinnarna 2022 att kunna följas från
scenen.
År 2022 gick priset till Markus Bergman, Lunds universitet
och hans arbete ”Kärnintegrerad undervisning i svenska.
Ett retorikmoment för språk och litteratur – och demokrati”
samt till Charlotte Ågren, Malmö Universitet och hennes
arbete ”Måste 15-åringar kunna skriva krönikor? Förekom
sten av genreord, och deras betydelse, i nationella prov i
svenska och svenska som andraspråk 1985–2014”.

Minna Thunberg – Programhandläggare inom Erasmus+,
sektor skola på UHR. Tidigare språklärare och med erfarenhet av internationella samarbeten.
Nichlas Malmdahl – Programhandläggare inom Erasmus+,
sektor yrkesutbildning på UHR.

14.10 – 14.50 Kaffepaus och tid att besöka utställningen

Examensarbeten är spännande att ta del av och utgör även ny
kunskap som är relevant för läraryrket. Här får du också tips
på processen för hur ett bra examensarbete kan gå till.
Arrangeras av: Lärarnas Riksförbund och Lärarnas Riksförbund

14.50 – 15.20 • 7C. Föreläsningen är inställd

lisabeth

Fot
o: E

Svante Tideman är 1:e vice ordförande i Lärarnas
Riksförbund och legitimerad gymnasielärare i svenska och
engelska. Undervisar i år i Engelska 6 på Teknikprogrammet
på Tullängsgymnasiet i Örebro. Svante Tideman sitter i LR:s
förbundsstyrelse sedan 2009 och är vice ordförande sedan 2016.

llin
Ohlson Wa

15.20 Konferensen avslutas.

13.30 – 13.40 Paus
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PROGRAM SPÅR D • 2 november 2022

Moderator: Jessica Forsström

Moderator är Jessica Forsström, lärare för Ekerö kommun med uppdrag kring pedagogisk utveckling
inom förvaltningen.
09.00 – 09.30 • 1D. Digitala verktyg och värdeskapande lärande
Eva Bida använder digitala verktyg för att förstärka både de
praktiska och teoretiska momenten i sin undervisning, vilket
bland annat underlättar komplexa områden inom natur
vetenskap. Hon använder också digitala verktyg för att nå
elever med särskilda behov.
Föreläsningen leds av Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU
och Lotta Ramqvist, undervisningsråd Skolverket, båda med
lemmar i Guldäpplets jury.
Arrangeras av: Guldäpplet
Eva Bida, förstelärare i idrott och hälsa på Torekäll
gymnasiet i Södertälje som är ett yrkesgymnasium, med
Ulrika Jonson, IKT-strateg på utbildningskontoret Södertälje
kommun, medlem av Guldäpplets jury.

09.30 – 09.40 Paus
09.40 – 10.10 • 2D. Digital kompetens i praktiken!
Hur kan du konkret använda digitala verktyg för att främja
elevernas kunskapsutveckling? Hur kan du öka engagemanget
och skapa interaktion och nyfikenhet baserat på elevers egna
erfarenheter – i klassrummet? Vad innebär begreppet “digital
kompetens” för arbetet i klassrummet?
Föreläsningen leds av Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU
och Lotta Ramqvist, undervisningråd Skolverket, båda med
lemmar i Guldäpplets jury.
Arrangeras av: Guldäpplet
Camilla Askebäck Diaz är lärare i Ma/NO åk 7–9 och
förstelärare i digitala verktyg, Södermalmsskolan
i Stockholm, Guldäpplepristagare 2019.

10.10 – 10.40 Paus
10.40 – 11.10 • 3D. I praktiken: likvärdiga digitala möjligheter för alla
lärare och elever
Inspiration och utveckling kring digital kompetens i Leksands
kommun. Med många mindre skolenheter har man i fem år
arbetat med kollegialt samarbete och systematisk fortbildning
byggd på självskattning. Fokus på att leda lärandet i kommu
nen för att skapa en digital likvärdighet i alla klassrum, men
också hur man med hjälp av digitala verktyg kan jobba med
motiverande arbetssätt.

12

Föreläsningen leds av Peter Becker, ordförande stiftelsen
DIU och Mikael Svensson, SKR båda medlemmar i Guld
trappans jury.
Arrangeras av: Guldtrappan
Ulrica Elisson Grane, förstelärare, Leksands kommun,
utbildningssektorn, avdelning grundskolan, mottagare av
kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022 och Ulrica fick
personligen Guldäpplet 2022.

11.10 – 11.20 Paus
11.20 – 11.50 • 4D. Så får skolan tillgång till digitala och analoga
läromedel och lärresurser
Göteborgs grundskolor har utvecklat en uppmärksammad
strategi för läromedel och lärresurser och kompensatoriska
verktyg och tjänster. Från anskaffningsprocesser, GDPRgranskningar till utbildning av pedagogisk personal.
Föreläsningen leds av Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU
och Mikael Svensson, SKR båda medlemmar i Guldtrappans
jury.
Arrangeras av: Guldtrappan
Malin Eriksson, verksamhetsutvecklare från Göteborgs
stad, grundskoleförvaltningen, mottagare av kvalitets
utmärkelsen Guldtrappan 2022.

11.50 – 13.00 Tid för lunch och utställning
13.00 – 13.30 • 5D. En god ljudmiljö för alla i skolan!
Filip Gunnelid, Leg Audionom på Phonak, pratar om hur
svårt det är att höra i klassrummet, med utgångspunkt från
sin egen studie gjord vid Göteborgs Universitet. Därefter tar
Maria Martinsson och Anneli Nidalen på Elevhälsan i Falun
vid och berättar om hur ett ljudutjämningssystem och fokus
på ljudmiljö kan skapa en bättre arbetsmiljö och goda förut
sättningar för inlärning i skolan. Simon Eklund är specialist
på ljudutjämningssystem hos Phonak och visar hur produk
ten Roger SoundField V2 fungerar i klassrummet.
Arrangeras av: Phonak
Maria Martinsson och Anneli Nidalen
arbetar på Elevhälsan i Falun.
Filip Gunnelid, Leg Audionom.
Simon Eklund, specialist på ljud
utjämningssystem.

13.30 – 13.40 Paus
13.40 – 14.10 • 6D. Elevernas möjlighet att utvärdera och förbättra
undervisningen
Alla lärare i Ekerö kommun genomför en undervisnings
enkät minst två gånger per läsår och elevgrupp. Syftet är att
utveckla undervisningen med hjälp av elevernas synpunkter.
Föredraget beskriver tankarna bakom enkäten och hur resul
tatet analyseras av den enskilda läraren och arbetslagen.
Arrangeras av: Ekerö kommun
Johan Sundqvist, utvecklingsledare, Ekerö kommun +
ytterligare föreläsare, meddelas senare.
Johanna Bolling, förstelärare, Ekerö kommun.

14.10 – 14.50 Kaffepaus
14.50 – 15.20 • 7D. Ungas perspektiv på hur skolnärvaro kan främjas
Malmö Universitet genomför i samarbete med Ekerö kom
mun en forskningsstudie med syfte att bidra med kunskap
om ungas perspektiv på hur skolnärvaro kan främjas. Den är
en del i Ekerös satsning att ta del av barn och elevers idéer i
skolförbättringsarbetet. Studiens delresultat kommer
att redovisas.
Arrangeras av: Ekerö kommun
Helena Andersson, universitetslektor på Malmö
Universitet.
Johan Sundqvist, utvecklingsledare Ekerö kommun.
Åsa Karström, metodutvecklare, Närvaro Central
Elevhälsa i Ekerö kommun.

15.20 Konferensen avslutas.
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PROGRAM SPÅR E • 2 november 2022
11.20–11.50 • 4E. Vad innebär höjd beredskap för dig som jobbar
i skolan?

13.40 – 14.10 • 6E. Hur påverkar positiv utbildning och karaktärs
styrkor elevernas välmående och mentala hälsa?

Den 1 oktober 2022 blev Skolverket beredskapsmyndighet
– vad innebär det?

Alla har styrkor och alla vill lyckas. Vårt välmående beror på
våra relationer med andra, hur vi uppfattar oss själva och hur
vi lyckas i vår vardag. Enligt Kaisa Vuorinens forskning är
elevernas användning av karaktärsstyrkor kopplat till deras
allmänna lycka och engagemang i skolarbetet. När du lär ut
karaktärsstyrkor lär du också ut socioemotionella färdigheter
och förser barn med en upplevelse om vad det är att vara en
människa och växa upp. Kom och lär dig de bästa tipsen för
att göra detta i praktiken.
Arrangeras av: Positive Learning

Maria Elmér, undervisningsråd, Skolverket, inleder och
berättar om innebörden av att vara beredskapsmyndighet.
Möt även Charlotta Granath, förstelärare i demokrati och
författare till utbildningsmaterialet Demokratisk beredskap
samt Robert Trupp, Totalförsvarsupplysningssamordnare
Försvarsmakten.
Frågor om beredskap och demokrati har hamnat högt på
agendan, även i skolan. Vad innebär höjd beredskap i prakti
ken och vad har skolan för roll i arbetet för att bidra till fred
och demokrati? Hur kan skolans undervisning anpassas för
att möta ett nytt omvärldsläge, där lärare och skolor får ökat
ansvar i beredskapsfrågor?
Ni får utbildningsmaterialet Demokratisk beredskap med
konkreta övningar och undervisningsexempel på plats under
Lärkraftsdagen.
Arrangeras av: Lärarförbundet och
Lärarnas Riksförbund
Maria Elmér, undervisningsråd, Skolverket.
Charlotta Granath, förstelärare i demokrati och författare
till utbildningsmaterialet Demokratisk beredskap och
Robert Trupp, Totalförsvarsupplysningssamordnare
Försvarsmakten.

14

Kaisa Vuorinen, fil.dr., Helsingfors universitet, expert
i positiv utbildning och styrkebaserat lärande. Hon har publicerat studier om välmående och skolrelaterad lycka hos
vanliga elever såväl som hos elever med olika särskilda behov.
Hon är också grundare och VD för See the Good!
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Avsändare: Gothia Kompetens, Box 22543, 104 22 Stockholm

LÄRKRAFT ARRANGERAS AV GOTHIA KOMPETENS
Samarbetspartner

Samarbetskommun

Partner

Utställare

Omslagsfoto: Getty Images

InterMatte

Lärkraft arrangeras av Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och
av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter
och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

