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Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens 
 utställare tilldelas en deltagarlista.

Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in  planerad konferens. 

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få 
 pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 
3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings regler se vår hemsida www.conductive.se

Konferens 19-20 mars 2014 
Fördjupningar 20 mars 2014

TID & PLATS

Telefon  
Bokningslinje 08-670 84 80
Internet 
www.framtidenslaromedel.se 
www.conductive.se
Mail  
bokning@conductive.se
Telefax  
08-670 84 81

Vill ni ställa ut på konferensen  eller 
 presentera era verktyg för skolan i 
 programmet?

Kontakta Caroline  Wennerberg,  
caroline.wennerberg @conductive.se, 
 08-670 84 41

ANMÄLAN

LEVERANTÖR?

 T.o.m. 20 dec T.o.m. 14 feb Fr.o.m. 14 feb

Konferens 1 995 kr   2 495 kr   2 995 kr

Fördjupningar 1 195 kr  1 295 kr  1 595 kr

Färs & Frosta Sparbank Arena
Stattenavägen 25, Lund

Du kommer bl.a. få lyssna till:
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Förändrade roller, mål och synsätt  
– är du redo för ett nytt lärande?

För att skapa en skola som utvecklar framtidens kompetenser måste vi nu lyfta diskussionen till hur vi skapar 

möjlighet för digital litteracitet med hjälp av digitala verktyg. Men vem ska lära vem och vilka metoder är bäst? 

Ska lärarna utveckla elevappar och vara framtidens läromedelsutvecklare? Är du redo för en anpassning till 

förändrade roller och en ny syn på hur lärandet kan gå till?

Nätverka med lärare och skolledare i framkant

Den digitala kompetensen är ett krav för att du ska lyckas nå ut till dina elever. På den här konferensen lyfts det 

kollegiala lärandet – du får möjlighet att ta del av hur andra byggt upp hållbara IKT-strategier och den digitala 

kompetens som krävs för att arbeta med ASL, flippade klassrum, molntjänster och game education.

Du är varmt välkommen på succékonferensen Framtidens Läromedel Syd!

Minna Romberg 

Projektledare

Därför har den finska skolan lyckats utveckla ett klimat för inlärning 

Laila Andersson, rektor, Mattlidens skola i Esbo, Finland

Självskattningsverktyg och webbverktyg som underlättar att leda med IT 

Johanna Karlén, IKT-samordnare, Lunds kommun

Game education – lektioner med element från spelvärlden  

Jonas Lindahl, lärare, Freinetskolan Hugin F-9 skola, Norrtälje kommun

PISA 2015 – vilka kompetenser går att mäta? 

Magnus Oskarsson, nationell projektledare PISA, Mittuniversitetet

Leverantör?
Vill ni ställa ut på konferensen eller presentera era verktyg för skolan i programmet? 
Kontakta Caroline Wennerberg, caroline.wennerberg@conductive.se, 08-670 84 41
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SPÅR 1:  Att leda med it

Moderator:
Håkan Mohlin, Lärarnas Riksförbund

SPÅR 1:  Att leda med it

Hur stöttar vi rektorerna i att leda med IT? 
Självskattningsverktyg och webbverktyg som underlättar
• IT-tempen, ett verktyg framtaget, testat och använt av Lund/Lidingö
• Självskattning + handlingsplan för att ge dig som rektor stöd i att 

prioritera och välja fokusområden
• SKL:s nationella ramverk för utvärdering och utveckling av skolornas 

digitalisering, en IT-tempen 2.0? 
Johanna Karlén
IKT-samordnare
Lunds kommun

Hur skapar du rätt förutsättningar för pedagogerna att 
undervisa med hjälp av IT?
• Nyckelkompetenser du måste utveckla hos dig och bland pedagogerna 
• Vilka satsningar krävs för att tillgodose dina pedagoger och elever? 
• Vilka möjligheter når du genom att utveckla datoranvändningen som 

pedagogiskt verktyg?
• Är 1:1 lösningen ett krav för att lyckas?
Anders Erenius
IKT-pedagog
Staffanstorps kommun

FÖRDJUPNING 1
Hur leder du förändringsarbetet som krävs för att driva 
skolans digitala utveckling?
Som skolledare är det viktigt att du själv sitter på den kompetens som 
krävs för att driva den digitala utvecklingen framåt. Val av plattform, 1:1 
lösningar och teknik är något du måste fatta beslut kring. Men frågan 
är hur du tar nästa steg då tekniken finns på plats? Det finns goda 
exempel på hur du kan agera för att slippa uppfinna hjulet själv. På den 
här fördjupningen får du ta del av hur du utvecklar din och pedagogernas 
kompetens för att driva förändringsarbetet. 
Du får lära dig:
• Målbilder och strategier – hur ser framtidens skola ut?
• Skapa en plan för förändringsarbetet – koppla vision till handlingsplan
• Vilka förutsättningar kan du ge pedagogerna på din skola?
• Problematik och politiska konflikter du bör vara medveten om
• Arbetssätt inom ramen för digital pedagogik
• Prova på och diskutera uppdrag som gynnar förändringsarbetet

Henric Bremer Andreas Nyström
Inriktningsansvarig för Digitala Medier Elev årskurs 3 Digitala Medier
MTU gymnasiet MTU gymnasiet
Linköpings kommun Linköpings kommun

Litteracitet i en digital tid – ta del av ny och pågående 
forskning
• Vilken betydelse har ungas mediekompetens för lärande och utveckling? 
• Elevers vanor av litteracitet utanför skolan och i mötet med skolkulturen 
• Finns det bevis på att 1:1 miljöer ger effekt på lärande? 
Lisa Adamsson
Utvecklingsledare och doktorand 
Center för Skolutveckling, Göteborgs stad

Entreprenöriellt förhållningssätt, kreativa lärmiljöer och 
kollegialt lärande för framtidens kompetenser
• Hur synliggör vi lärandet på bästa sätt? Metoder för att skapa 

transparens i organisationen 
• Därför är en gemensam skolportal för elever och lärare en vinnande 

lösning
• Så har vi satsat på framtidens skollokaler som underlättar 

ämnesövergripande projekt
Lars Berggren
Digital didaktiker
Malmö Latin

PISA 2015 – kompetensmätning och bilden av den 
svenska skolan med internationell belysning
• Elevernas kompetens i läsning, matematik  och naturvetenskap   

– på papper och på dator
• Vilka kompetenser går att mäta och vad är det vi faktiskt mäter?
Magnus Oskarsson
Nationell projektledare PISA
Mittuniversitetet

Molntjänster i skolan – vilka juridiska riktlinjer gäller?
• Det här måste du tänka på vid avtal med molntjänstleverantörer
• Hur löser vi problematiken med PuL och molntjänster i skolan?
• Vad gäller kring internets gratistjänster?
Edward Jensinger
Utvecklingschef skol- och fritidsförvaltningen
Helsingborgs stad 

Utsedd till Årets digitala rektor 2013
Hur övervinner du som skolledare utmaningar för att 
främja digitala kompetenser i skolan?
• Därför är en tydlig IKT-strategi viktig för att lyckas
• Hur ser en konkret handlingsplan ut?
• Hur ska du förhålla dig till uppdraget och de utmaningar det innebär? 
Maria Abrahamsson 
Rektor
Kastellegårdsskolan, Kungälvs kommun

Kunskapen i centrum – därför har den finska skolan lyckats utveckla ett klimat för inlärning
• Hur får finska lärare och rektorer tid för det pedagogiska ledarskapet?
• I Finland går alla elever ut grundskolan med godkända betyg – vilka stödfunktioner måste finnas?
• Trots liknande skolsystem som i Sverige – varför är de finska eleverna starkare i skolan?
Laila Andersson
Rektor
Mattlidens skola, Esbo, Finland

Årets inspiratör 2012
Inverkan på bedömningen när eleverna arbetar med  
blogg och film som verktyg
• Vad händer när lärare och elever börjar blogga och vilket resultat ser vi?
• Konkreta metoder för att arbeta formativt med film i undervisningen
• Hur jobbar vi med bedömning när digitala medier träder in i 

klassrummet?
Lisa Lönn Hopper
Lärare i franska, svenska och engelska
Svaneskolan, Lunds kommun

Med digitala verktyg i skriv- och läsinlärningen – så 
arbetar vi med ASL 
• Vad krävs för att praktiskt arbeta med ASL?
• Vilka resultat ser vi bland eleverna?
• Vad händer när datorn ersätter pennan? 
Johanna Hallberg Elin Olsson
Förstelärare  Klasslärare                 
Rutsborgskolan Rutsborgskolan
Lomma kommun Lomma kommun

FÖRDJUPNING 2
Så lyfter du lektionerna och ökar inlärningen med 
flippade klassrum
Att vända på klassrummet innebär att du som lärare kan fokusera på 
formativ bedömning och elevernas lärande istället för genomgångar 
under lektionstid. Frågan är hur du ska börja och vilka möjligheter som 
finns? På den här fördjupningen får du en praktisk genomgång av hur du 
kan ändra din klassrumspraktik samt möjlighet att själv börja utveckla 
ditt flippade klassrum.

Du får lära dig:
• Varför ska du flippa klassrummet?
• Hur kommer du igång med att flippa ditt klassrum?
• Din förändrade roll när föreläsningen blir hemläxa
• Bedömning för lärande med IKT, att synliggöra lärandet och ge respons 

på elevers produktion
• Teknik – vad som krävs och hur man kan hantera olika förutsättningar
• Möjlighet att börja utforma eget material som du kan använda direkt 

i undervisningen

Katarina Lycken Rüter, förstelärare i svenska och andrapristagare i 
lärarpriset Guldäpplet 2013, Östra Reals gymnasium, Stockholms stad

För att du själv ska kunna vara aktiv i fördjupningen krävs egen surfplatta, 
dator eller smartphone! Trådlöst nät finns i lokalen.

Kreativ matematik med rollspel och film som 
pedagogiskt verktyg 
• Så utvecklas elevernas förmågor genom film i matte- och  

NO-undervisningen
• Kreativa och ämnesintegrerade projekt inom ramen för LGR11  

– praktiska lektionstips 
Nasiba Khamrayeva  Julia Ljungberg                                           
Lärare i matematik och NO  Rektor                
Humfryskolan Malmö  Humfryskolan Lund       

Hur IKT kan stötta elevernas språkutveckling inom ramen 
för LGR11 och GY11
• Praktiska exempel på hur sociala medier och digitala verktyg kan stötta 

elevers språkutveckling
• Konkreta forskningsmodeller som synliggör lärandet
Hanna Stehagen
Lärare i svenska och tyska 
Pauliskolan, Malmö stad

Finalist till Lärarpriset Guldäpplet 2013
Lärarrollens nya möjligheter när tekniken kopplas in i 
undervisningen på rätt sätt
• Så hinner du fokusera på formativ bedömning och att hjälpa eleven 
• Innovativ användning av teknik för att inspirera ungdomar på idrotten
• Exempel på praktiska appar som underlättar lektionsplaneringen
Daniel Gomejzon
Idrottslärare 
Väsby Nya Gymnasium, Stockholms stad

Game education – så har vi utvecklat lektioner med 
element från spelvärlden 
• Hur får du in spel i undervisningen? 
• Vilka resultat ser vi bland eleverna?
• Så kan du prova att göra egna appar i klassrummet
Jonas Lindahl
Lärare i svenska och engelska
Freinetskolan Hugin, F-9 skola, Norrtälje  kommun

eLearning som ökar elevernas problemlösnings- och 
kommunikationsförmåga
• Så arbetar vi med kontinuerliga inlämningsuppgifter framför enstaka prov
• Det här händer när vi synliggör elevernas arbete för andra klasser 
• Vilket resultat ser vi när vi digitaliserar matematiken?
Jonatan Hedberg
Lärare i matematik
JENSEN gymnasium Södra, Stockholms stad

Spåret är under uppbyggnad, 
vi uppdaterar dig om nya 
talarpass via vår hemsida 

Missa inte vår facebooksida

www.facebook.com/framtidenslaromedel

FÖRDJUPNING 3
Nya vägar till utvecklat lärande genom ramverket SAMR 
i praktiken
De digitala verktygen och dagens dela-med-sig-kultur gör det möjligt att 
åstadkomma en ny typ av lärande som tidigare inte var möjlig. Det är därför 
nödvändigt att du som lärare är trygg i din digitala kompetens för att möta 
elevernas behov. Genom att arbeta utifrån det strukturerade ramverket 
SAMR får du en tydlig strategi för hur du själv kan utveckla undervisningen 
med digitala verktyg. Men hur kommer du igång och möjliggör för dina 
elever att arbeta med tekniken som hjälpmedel för att konstruera uppgifter 
och öka sin samverkan med andra? 
Du får lära dig:
• Vilken förförståelse krävs? En orientering i SAMR ramverkets 4 nivåer
• Vilka förutsättningar har du att jobba utifrån modellen?
• Hur tar du nästa steg?
• Vilken digital kompetens krävs av dig som lärare?
• Vad är det du kan åstadkomma som du inte kunde förr?
• När ser vi att inlärningen ökar hos eleverna?
• Ta del av konkreta projektarbeten där elever använder tekniken för att 

nå ut till omvärlden

Lars Berggren, digital didaktiker, Malmö Latin

För att du själv ska kunna vara aktiv i fördjupningen krävs egen surfplatta, 
dator eller smartphone! Trådlöst nät finns i lokalen.

 

Nytt läromedel för tematisk engelskundervisning med 
litteratur, film och internet
• Vad finns det för fördelar med att arbeta tematiskt i ämnet engelska?
• Var hittar du stimulerande material för språkutvecklande aktiviteter?
• Världen i klassrummet – ett stöd för att våga gå utanför de vanliga 

läromedlens ramar
Maria Estling Vannestål, gymnasielärare och fil.dr. i engelska, 
lärarutbildare, grundare av Språklänkportalen och författare till Lära 
engelska på internet och Världen i klassrummet

 Värd:

Följ dialogen på twitter! 

#framtidenslaromedel

Utsålt  2011, 2012 och 2013
– boka redan idag!

Gå 5 betala för 4! 

SPÅR 2:  Pedagogiken när teknik och nya läromedel 
flyttar in i klassrummet 

Moderator:
Eva Kåhrström, Lärarnas Riksförbund

SPÅR 2:  Pedagogiken när teknik och nya läromedel 
flyttar in i klassrummet 

SPÅR 3:  Digitala läromedel och verktyg

SPÅR 3:  Digitala läromedel och verktyg

Bensträckare

Bensträckare

Eftermiddagskaffe

Bensträckare

Konferensens första dag avslutas

Lunch

Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarnas montrar

Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarnas montrar

Bensträckare

Bensträckare

Lunch för fördjupningens deltagare

Konferensen avslutas

Registrering med kaffe

Registrering för nya deltagare

Projektledare Minna Romberg, Conductive, hälsar välkommen och inleder konferensen

Speciellt inbjuden keynote – New York-skolan  som är den första skolan i världen att helt spelifiera undervisningen 
The New York school that completely game-based their teaching – is this the future of learning?
• What is the game-based curriculum all about?
• Why should we practice a gaming context in school? 
• How does this affect the students’ results?
• This is how I create quests – challenge-based learning units
Rebecca Grodner
Master teacher in English, grade 8
Quest to Learn, New York

Ska läraren vara framtidens läromedelsutvecklare? Bygg en app på 20 minuter!
• Hur lär sig elever idag? 
• Hur tar du steget och bygger ditt eget utbildningsmaterial?
• Följ med interaktivt och utveckla din egen app
Claes Magnusson
Utbildningsledare 
Malmö Yrkeshögskola

Avslutande keynote
Hur inverkar 2000-talets samhällsförändringar och digitala utveckling på elevernas inlärning?
• Vilket ansvar har du för att stödja dagens elever?
• Har vi råd att inte satsa på digital elevhälsa?
• Vilka förförståelser krävs innan eleverna kan inhämta kunskap av dig?
• Hur ska du utveckla kompetensen som krävs? 
Joakim Vollert
IT-pedagog, Trosa kommun
Curator på TEDxYouth@Stockholm

Efter lunchen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper på eftermiddagens längre och mer djupgående pass. Du får praktiska tips och verktyg för hur du kan gå vidare i ditt dagliga arbete.

Den digitala skolan från Skolverkets horisont 
• Hur ser det ut i de svenska skolorna?
• Vad behövs för att skolorna ska hänga med i den digitala utvecklingen? 
• Vad gör vi för att leda utvecklingen framåt?
Peter Karlberg 
Undervisningsråd och it-expert
Skolverket
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FörDjupningar  Separat bokningsbara

Gemensamnt inledande pass!

Quest to Learn is a New York, public school that brings together students, educators, 
game designers, curriculum specialists and parents. The school focus on making 
learning live in the world and empower students to create their own opportunities.
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SPÅR 1:  Att leda med it

Moderator:
Håkan Mohlin, Lärarnas Riksförbund

SPÅR 1:  Att leda med it

Hur stöttar vi rektorerna i att leda med IT? 
Självskattningsverktyg och webbverktyg som underlättar
• IT-tempen, ett verktyg framtaget, testat och använt av Lund/Lidingö
• Självskattning + handlingsplan för att ge dig som rektor stöd i att 

prioritera och välja fokusområden
• SKL:s nationella ramverk för utvärdering och utveckling av skolornas 

digitalisering, en IT-tempen 2.0? 
Johanna Karlén
IKT-samordnare
Lunds kommun

Hur skapar du rätt förutsättningar för pedagogerna att 
undervisa med hjälp av IT?
• Nyckelkompetenser du måste utveckla hos dig och bland pedagogerna 
• Vilka satsningar krävs för att tillgodose dina pedagoger och elever? 
• Vilka möjligheter når du genom att utveckla datoranvändningen som 

pedagogiskt verktyg?
• Är 1:1 lösningen ett krav för att lyckas?
Anders Erenius
IKT-pedagog
Staffanstorps kommun

FÖRDJUPNING 1
Hur leder du förändringsarbetet som krävs för att driva 
skolans digitala utveckling?
Som skolledare är det viktigt att du själv sitter på den kompetens som 
krävs för att driva den digitala utvecklingen framåt. Val av plattform, 1:1 
lösningar och teknik är något du måste fatta beslut kring. Men frågan 
är hur du tar nästa steg då tekniken finns på plats? Det finns goda 
exempel på hur du kan agera för att slippa uppfinna hjulet själv. På den 
här fördjupningen får du ta del av hur du utvecklar din och pedagogernas 
kompetens för att driva förändringsarbetet. 
Du får lära dig:
• Målbilder och strategier – hur ser framtidens skola ut?
• Skapa en plan för förändringsarbetet – koppla vision till handlingsplan
• Vilka förutsättningar kan du ge pedagogerna på din skola?
• Problematik och politiska konflikter du bör vara medveten om
• Arbetssätt inom ramen för digital pedagogik
• Prova på och diskutera uppdrag som gynnar förändringsarbetet

Henric Bremer Andreas Nyström
Inriktningsansvarig för Digitala Medier Elev årskurs 3 Digitala Medier
MTU gymnasiet MTU gymnasiet
Linköpings kommun Linköpings kommun

Litteracitet i en digital tid – ta del av ny och pågående 
forskning
• Vilken betydelse har ungas mediekompetens för lärande och utveckling? 
• Elevers vanor av litteracitet utanför skolan och i mötet med skolkulturen 
• Finns det bevis på att 1:1 miljöer ger effekt på lärande? 
Lisa Adamsson
Utvecklingsledare och doktorand 
Center för Skolutveckling, Göteborgs stad

Entreprenöriellt förhållningssätt, kreativa lärmiljöer och 
kollegialt lärande för framtidens kompetenser
• Hur synliggör vi lärandet på bästa sätt? Metoder för att skapa 

transparens i organisationen 
• Därför är en gemensam skolportal för elever och lärare en vinnande 

lösning
• Så har vi satsat på framtidens skollokaler som underlättar 

ämnesövergripande projekt
Lars Berggren
Digital didaktiker
Malmö Latin

PISA 2015 – kompetensmätning och bilden av den 
svenska skolan med internationell belysning
• Elevernas kompetens i läsning, matematik  och naturvetenskap   

– på papper och på dator
• Vilka kompetenser går att mäta och vad är det vi faktiskt mäter?
Magnus Oskarsson
Nationell projektledare PISA
Mittuniversitetet

Molntjänster i skolan – vilka juridiska riktlinjer gäller?
• Det här måste du tänka på vid avtal med molntjänstleverantörer
• Hur löser vi problematiken med PuL och molntjänster i skolan?
• Vad gäller kring internets gratistjänster?
Edward Jensinger
Utvecklingschef skol- och fritidsförvaltningen
Helsingborgs stad 

Utsedd till Årets digitala rektor 2013
Hur övervinner du som skolledare utmaningar för att 
främja digitala kompetenser i skolan?
• Därför är en tydlig IKT-strategi viktig för att lyckas
• Hur ser en konkret handlingsplan ut?
• Hur ska du förhålla dig till uppdraget och de utmaningar det innebär? 
Maria Abrahamsson 
Rektor
Kastellegårdsskolan, Kungälvs kommun

Kunskapen i centrum – därför har den finska skolan lyckats utveckla ett klimat för inlärning
• Hur får finska lärare och rektorer tid för det pedagogiska ledarskapet?
• I Finland går alla elever ut grundskolan med godkända betyg – vilka stödfunktioner måste finnas?
• Trots liknande skolsystem som i Sverige – varför är de finska eleverna starkare i skolan?
Laila Andersson
Rektor
Mattlidens skola, Esbo, Finland

Årets inspiratör 2012
Inverkan på bedömningen när eleverna arbetar med  
blogg och film som verktyg
• Vad händer när lärare och elever börjar blogga och vilket resultat ser vi?
• Konkreta metoder för att arbeta formativt med film i undervisningen
• Hur jobbar vi med bedömning när digitala medier träder in i 

klassrummet?
Lisa Lönn Hopper
Lärare i franska, svenska och engelska
Svaneskolan, Lunds kommun

Med digitala verktyg i skriv- och läsinlärningen – så 
arbetar vi med ASL 
• Vad krävs för att praktiskt arbeta med ASL?
• Vilka resultat ser vi bland eleverna?
• Vad händer när datorn ersätter pennan? 
Johanna Hallberg Elin Olsson
Förstelärare  Klasslärare                 
Rutsborgskolan Rutsborgskolan
Lomma kommun Lomma kommun

FÖRDJUPNING 2
Så lyfter du lektionerna och ökar inlärningen med 
flippade klassrum
Att vända på klassrummet innebär att du som lärare kan fokusera på 
formativ bedömning och elevernas lärande istället för genomgångar 
under lektionstid. Frågan är hur du ska börja och vilka möjligheter som 
finns? På den här fördjupningen får du en praktisk genomgång av hur du 
kan ändra din klassrumspraktik samt möjlighet att själv börja utveckla 
ditt flippade klassrum.

Du får lära dig:
• Varför ska du flippa klassrummet?
• Hur kommer du igång med att flippa ditt klassrum?
• Din förändrade roll när föreläsningen blir hemläxa
• Bedömning för lärande med IKT, att synliggöra lärandet och ge respons 

på elevers produktion
• Teknik – vad som krävs och hur man kan hantera olika förutsättningar
• Möjlighet att börja utforma eget material som du kan använda direkt 

i undervisningen

Katarina Lycken Rüter, förstelärare i svenska och andrapristagare i 
lärarpriset Guldäpplet 2013, Östra Reals gymnasium, Stockholms stad

För att du själv ska kunna vara aktiv i fördjupningen krävs egen surfplatta, 
dator eller smartphone! Trådlöst nät finns i lokalen.

Kreativ matematik med rollspel och film som 
pedagogiskt verktyg 
• Så utvecklas elevernas förmågor genom film i matte- och  

NO-undervisningen
• Kreativa och ämnesintegrerade projekt inom ramen för LGR11  

– praktiska lektionstips 
Nasiba Khamrayeva  Julia Ljungberg                                           
Lärare i matematik och NO  Rektor                
Humfryskolan Malmö  Humfryskolan Lund       

Hur IKT kan stötta elevernas språkutveckling inom ramen 
för LGR11 och GY11
• Praktiska exempel på hur sociala medier och digitala verktyg kan stötta 

elevers språkutveckling
• Konkreta forskningsmodeller som synliggör lärandet
Hanna Stehagen
Lärare i svenska och tyska 
Pauliskolan, Malmö stad

Finalist till Lärarpriset Guldäpplet 2013
Lärarrollens nya möjligheter när tekniken kopplas in i 
undervisningen på rätt sätt
• Så hinner du fokusera på formativ bedömning och att hjälpa eleven 
• Innovativ användning av teknik för att inspirera ungdomar på idrotten
• Exempel på praktiska appar som underlättar lektionsplaneringen
Daniel Gomejzon
Idrottslärare 
Väsby Nya Gymnasium, Stockholms stad

Game education – så har vi utvecklat lektioner med 
element från spelvärlden 
• Hur får du in spel i undervisningen? 
• Vilka resultat ser vi bland eleverna?
• Så kan du prova att göra egna appar i klassrummet
Jonas Lindahl
Lärare i svenska och engelska
Freinetskolan Hugin, F-9 skola, Norrtälje  kommun

eLearning som ökar elevernas problemlösnings- och 
kommunikationsförmåga
• Så arbetar vi med kontinuerliga inlämningsuppgifter framför enstaka prov
• Det här händer när vi synliggör elevernas arbete för andra klasser 
• Vilket resultat ser vi när vi digitaliserar matematiken?
Jonatan Hedberg
Lärare i matematik
JENSEN gymnasium Södra, Stockholms stad

Spåret är under uppbyggnad, 
vi uppdaterar dig om nya 
talarpass via vår hemsida 

Missa inte vår facebooksida

www.facebook.com/framtidenslaromedel

FÖRDJUPNING 3
Nya vägar till utvecklat lärande genom ramverket SAMR 
i praktiken
De digitala verktygen och dagens dela-med-sig-kultur gör det möjligt att 
åstadkomma en ny typ av lärande som tidigare inte var möjlig. Det är därför 
nödvändigt att du som lärare är trygg i din digitala kompetens för att möta 
elevernas behov. Genom att arbeta utifrån det strukturerade ramverket 
SAMR får du en tydlig strategi för hur du själv kan utveckla undervisningen 
med digitala verktyg. Men hur kommer du igång och möjliggör för dina 
elever att arbeta med tekniken som hjälpmedel för att konstruera uppgifter 
och öka sin samverkan med andra? 
Du får lära dig:
• Vilken förförståelse krävs? En orientering i SAMR ramverkets 4 nivåer
• Vilka förutsättningar har du att jobba utifrån modellen?
• Hur tar du nästa steg?
• Vilken digital kompetens krävs av dig som lärare?
• Vad är det du kan åstadkomma som du inte kunde förr?
• När ser vi att inlärningen ökar hos eleverna?
• Ta del av konkreta projektarbeten där elever använder tekniken för att 

nå ut till omvärlden

Lars Berggren, digital didaktiker, Malmö Latin

För att du själv ska kunna vara aktiv i fördjupningen krävs egen surfplatta, 
dator eller smartphone! Trådlöst nät finns i lokalen.

 

Nytt läromedel för tematisk engelskundervisning med 
litteratur, film och internet
• Vad finns det för fördelar med att arbeta tematiskt i ämnet engelska?
• Var hittar du stimulerande material för språkutvecklande aktiviteter?
• Världen i klassrummet – ett stöd för att våga gå utanför de vanliga 

läromedlens ramar
Maria Estling Vannestål, gymnasielärare och fil.dr. i engelska, 
lärarutbildare, grundare av Språklänkportalen och författare till Lära 
engelska på internet och Världen i klassrummet

 Värd:

Följ dialogen på twitter! 

#framtidenslaromedel

Utsålt  2011, 2012 och 2013
– boka redan idag!

Gå 5 betala för 4! 

SPÅR 2:  Pedagogiken när teknik och nya läromedel 
flyttar in i klassrummet 

Moderator:
Eva Kåhrström, Lärarnas Riksförbund

SPÅR 2:  Pedagogiken när teknik och nya läromedel 
flyttar in i klassrummet 

SPÅR 3:  Digitala läromedel och verktyg

SPÅR 3:  Digitala läromedel och verktyg

Bensträckare

Bensträckare

Eftermiddagskaffe

Bensträckare

Konferensens första dag avslutas

Lunch

Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarnas montrar

Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarnas montrar

Bensträckare

Bensträckare

Lunch för fördjupningens deltagare

Konferensen avslutas

Registrering med kaffe

Registrering för nya deltagare

Projektledare Minna Romberg, Conductive, hälsar välkommen och inleder konferensen

Speciellt inbjuden keynote – New York-skolan  som är den första skolan i världen att helt spelifiera undervisningen 
The New York school that completely game-based their teaching – is this the future of learning?
• What is the game-based curriculum all about?
• Why should we practice a gaming context in school? 
• How does this affect the students’ results?
• This is how I create quests – challenge-based learning units
Rebecca Grodner
Master teacher in English, grade 8
Quest to Learn, New York

Ska läraren vara framtidens läromedelsutvecklare? Bygg en app på 20 minuter!
• Hur lär sig elever idag? 
• Hur tar du steget och bygger ditt eget utbildningsmaterial?
• Följ med interaktivt och utveckla din egen app
Claes Magnusson
Utbildningsledare 
Malmö Yrkeshögskola

Avslutande keynote
Hur inverkar 2000-talets samhällsförändringar och digitala utveckling på elevernas inlärning?
• Vilket ansvar har du för att stödja dagens elever?
• Har vi råd att inte satsa på digital elevhälsa?
• Vilka förförståelser krävs innan eleverna kan inhämta kunskap av dig?
• Hur ska du utveckla kompetensen som krävs? 
Joakim Vollert
IT-pedagog, Trosa kommun
Curator på TEDxYouth@Stockholm

Efter lunchen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper på eftermiddagens längre och mer djupgående pass. Du får praktiska tips och verktyg för hur du kan gå vidare i ditt dagliga arbete.

Den digitala skolan från Skolverkets horisont 
• Hur ser det ut i de svenska skolorna?
• Vad behövs för att skolorna ska hänga med i den digitala utvecklingen? 
• Vad gör vi för att leda utvecklingen framåt?
Peter Karlberg 
Undervisningsråd och it-expert
Skolverket

10:15

10:10

13:50

11:10

11:15

14:00

15:15

16:15

13:00

11:00

13:45

14:45

16:00

17:00

12:00

09:50

09:40

10:50

11:50

12:50

16:50

08:30

08:00

09:00

08:30

12:00

09:05

Dag 1

Dag 2

FörDjupningar  Separat bokningsbara

Gemensamnt inledande pass!

Quest to Learn is a New York, public school that brings together students, educators, 
game designers, curriculum specialists and parents. The school focus on making 
learning live in the world and empower students to create their own opportunities.
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SPÅR 1:  Att leda med it

Moderator:
Håkan Mohlin, Lärarnas Riksförbund

SPÅR 1:  Att leda med it

Hur stöttar vi rektorerna i att leda med IT? 
Självskattningsverktyg och webbverktyg som underlättar
• IT-tempen, ett verktyg framtaget, testat och använt av Lund/Lidingö
• Självskattning + handlingsplan för att ge dig som rektor stöd i att 

prioritera och välja fokusområden
• SKL:s nationella ramverk för utvärdering och utveckling av skolornas 

digitalisering, en IT-tempen 2.0? 
Johanna Karlén
IKT-samordnare
Lunds kommun

Hur skapar du rätt förutsättningar för pedagogerna att 
undervisa med hjälp av IT?
• Nyckelkompetenser du måste utveckla hos dig och bland pedagogerna 
• Vilka satsningar krävs för att tillgodose dina pedagoger och elever? 
• Vilka möjligheter når du genom att utveckla datoranvändningen som 

pedagogiskt verktyg?
• Är 1:1 lösningen ett krav för att lyckas?
Anders Erenius
IKT-pedagog
Staffanstorps kommun

FÖRDJUPNING 1
Hur leder du förändringsarbetet som krävs för att driva 
skolans digitala utveckling?
Som skolledare är det viktigt att du själv sitter på den kompetens som 
krävs för att driva den digitala utvecklingen framåt. Val av plattform, 1:1 
lösningar och teknik är något du måste fatta beslut kring. Men frågan 
är hur du tar nästa steg då tekniken finns på plats? Det finns goda 
exempel på hur du kan agera för att slippa uppfinna hjulet själv. På den 
här fördjupningen får du ta del av hur du utvecklar din och pedagogernas 
kompetens för att driva förändringsarbetet. 
Du får lära dig:
• Målbilder och strategier – hur ser framtidens skola ut?
• Skapa en plan för förändringsarbetet – koppla vision till handlingsplan
• Vilka förutsättningar kan du ge pedagogerna på din skola?
• Problematik och politiska konflikter du bör vara medveten om
• Arbetssätt inom ramen för digital pedagogik
• Prova på och diskutera uppdrag som gynnar förändringsarbetet

Henric Bremer Andreas Nyström
Inriktningsansvarig för Digitala Medier Elev årskurs 3 Digitala Medier
MTU gymnasiet MTU gymnasiet
Linköpings kommun Linköpings kommun

Litteracitet i en digital tid – ta del av ny och pågående 
forskning
• Vilken betydelse har ungas mediekompetens för lärande och utveckling? 
• Elevers vanor av litteracitet utanför skolan och i mötet med skolkulturen 
• Finns det bevis på att 1:1 miljöer ger effekt på lärande? 
Lisa Adamsson
Utvecklingsledare och doktorand 
Center för Skolutveckling, Göteborgs stad

Entreprenöriellt förhållningssätt, kreativa lärmiljöer och 
kollegialt lärande för framtidens kompetenser
• Hur synliggör vi lärandet på bästa sätt? Metoder för att skapa 

transparens i organisationen 
• Därför är en gemensam skolportal för elever och lärare en vinnande 

lösning
• Så har vi satsat på framtidens skollokaler som underlättar 

ämnesövergripande projekt
Lars Berggren
Digital didaktiker
Malmö Latin

PISA 2015 – kompetensmätning och bilden av den 
svenska skolan med internationell belysning
• Elevernas kompetens i läsning, matematik  och naturvetenskap   

– på papper och på dator
• Vilka kompetenser går att mäta och vad är det vi faktiskt mäter?
Magnus Oskarsson
Nationell projektledare PISA
Mittuniversitetet

Molntjänster i skolan – vilka juridiska riktlinjer gäller?
• Det här måste du tänka på vid avtal med molntjänstleverantörer
• Hur löser vi problematiken med PuL och molntjänster i skolan?
• Vad gäller kring internets gratistjänster?
Edward Jensinger
Utvecklingschef skol- och fritidsförvaltningen
Helsingborgs stad 

Utsedd till Årets digitala rektor 2013
Hur övervinner du som skolledare utmaningar för att 
främja digitala kompetenser i skolan?
• Därför är en tydlig IKT-strategi viktig för att lyckas
• Hur ser en konkret handlingsplan ut?
• Hur ska du förhålla dig till uppdraget och de utmaningar det innebär? 
Maria Abrahamsson 
Rektor
Kastellegårdsskolan, Kungälvs kommun

Kunskapen i centrum – därför har den finska skolan lyckats utveckla ett klimat för inlärning
• Hur får finska lärare och rektorer tid för det pedagogiska ledarskapet?
• I Finland går alla elever ut grundskolan med godkända betyg – vilka stödfunktioner måste finnas?
• Trots liknande skolsystem som i Sverige – varför är de finska eleverna starkare i skolan?
Laila Andersson
Rektor
Mattlidens skola, Esbo, Finland

Årets inspiratör 2012
Inverkan på bedömningen när eleverna arbetar med  
blogg och film som verktyg
• Vad händer när lärare och elever börjar blogga och vilket resultat ser vi?
• Konkreta metoder för att arbeta formativt med film i undervisningen
• Hur jobbar vi med bedömning när digitala medier träder in i 

klassrummet?
Lisa Lönn Hopper
Lärare i franska, svenska och engelska
Svaneskolan, Lunds kommun

Med digitala verktyg i skriv- och läsinlärningen – så 
arbetar vi med ASL 
• Vad krävs för att praktiskt arbeta med ASL?
• Vilka resultat ser vi bland eleverna?
• Vad händer när datorn ersätter pennan? 
Johanna Hallberg Elin Olsson
Förstelärare  Klasslärare                 
Rutsborgskolan Rutsborgskolan
Lomma kommun Lomma kommun

FÖRDJUPNING 2
Så lyfter du lektionerna och ökar inlärningen med 
flippade klassrum
Att vända på klassrummet innebär att du som lärare kan fokusera på 
formativ bedömning och elevernas lärande istället för genomgångar 
under lektionstid. Frågan är hur du ska börja och vilka möjligheter som 
finns? På den här fördjupningen får du en praktisk genomgång av hur du 
kan ändra din klassrumspraktik samt möjlighet att själv börja utveckla 
ditt flippade klassrum.

Du får lära dig:
• Varför ska du flippa klassrummet?
• Hur kommer du igång med att flippa ditt klassrum?
• Din förändrade roll när föreläsningen blir hemläxa
• Bedömning för lärande med IKT, att synliggöra lärandet och ge respons 

på elevers produktion
• Teknik – vad som krävs och hur man kan hantera olika förutsättningar
• Möjlighet att börja utforma eget material som du kan använda direkt 

i undervisningen

Katarina Lycken Rüter, förstelärare i svenska och andrapristagare i 
lärarpriset Guldäpplet 2013, Östra Reals gymnasium, Stockholms stad

För att du själv ska kunna vara aktiv i fördjupningen krävs egen surfplatta, 
dator eller smartphone! Trådlöst nät finns i lokalen.

Kreativ matematik med rollspel och film som 
pedagogiskt verktyg 
• Så utvecklas elevernas förmågor genom film i matte- och  

NO-undervisningen
• Kreativa och ämnesintegrerade projekt inom ramen för LGR11  

– praktiska lektionstips 
Nasiba Khamrayeva  Julia Ljungberg                                           
Lärare i matematik och NO  Rektor                
Humfryskolan Malmö  Humfryskolan Lund       

Hur IKT kan stötta elevernas språkutveckling inom ramen 
för LGR11 och GY11
• Praktiska exempel på hur sociala medier och digitala verktyg kan stötta 

elevers språkutveckling
• Konkreta forskningsmodeller som synliggör lärandet
Hanna Stehagen
Lärare i svenska och tyska 
Pauliskolan, Malmö stad

Finalist till Lärarpriset Guldäpplet 2013
Lärarrollens nya möjligheter när tekniken kopplas in i 
undervisningen på rätt sätt
• Så hinner du fokusera på formativ bedömning och att hjälpa eleven 
• Innovativ användning av teknik för att inspirera ungdomar på idrotten
• Exempel på praktiska appar som underlättar lektionsplaneringen
Daniel Gomejzon
Idrottslärare 
Väsby Nya Gymnasium, Stockholms stad

Game education – så har vi utvecklat lektioner med 
element från spelvärlden 
• Hur får du in spel i undervisningen? 
• Vilka resultat ser vi bland eleverna?
• Så kan du prova att göra egna appar i klassrummet
Jonas Lindahl
Lärare i svenska och engelska
Freinetskolan Hugin, F-9 skola, Norrtälje  kommun

eLearning som ökar elevernas problemlösnings- och 
kommunikationsförmåga
• Så arbetar vi med kontinuerliga inlämningsuppgifter framför enstaka prov
• Det här händer när vi synliggör elevernas arbete för andra klasser 
• Vilket resultat ser vi när vi digitaliserar matematiken?
Jonatan Hedberg
Lärare i matematik
JENSEN gymnasium Södra, Stockholms stad

Spåret är under uppbyggnad, 
vi uppdaterar dig om nya 
talarpass via vår hemsida 

Missa inte vår facebooksida

www.facebook.com/framtidenslaromedel

FÖRDJUPNING 3
Nya vägar till utvecklat lärande genom ramverket SAMR 
i praktiken
De digitala verktygen och dagens dela-med-sig-kultur gör det möjligt att 
åstadkomma en ny typ av lärande som tidigare inte var möjlig. Det är därför 
nödvändigt att du som lärare är trygg i din digitala kompetens för att möta 
elevernas behov. Genom att arbeta utifrån det strukturerade ramverket 
SAMR får du en tydlig strategi för hur du själv kan utveckla undervisningen 
med digitala verktyg. Men hur kommer du igång och möjliggör för dina 
elever att arbeta med tekniken som hjälpmedel för att konstruera uppgifter 
och öka sin samverkan med andra? 
Du får lära dig:
• Vilken förförståelse krävs? En orientering i SAMR ramverkets 4 nivåer
• Vilka förutsättningar har du att jobba utifrån modellen?
• Hur tar du nästa steg?
• Vilken digital kompetens krävs av dig som lärare?
• Vad är det du kan åstadkomma som du inte kunde förr?
• När ser vi att inlärningen ökar hos eleverna?
• Ta del av konkreta projektarbeten där elever använder tekniken för att 

nå ut till omvärlden

Lars Berggren, digital didaktiker, Malmö Latin

För att du själv ska kunna vara aktiv i fördjupningen krävs egen surfplatta, 
dator eller smartphone! Trådlöst nät finns i lokalen.

 

Nytt läromedel för tematisk engelskundervisning med 
litteratur, film och internet
• Vad finns det för fördelar med att arbeta tematiskt i ämnet engelska?
• Var hittar du stimulerande material för språkutvecklande aktiviteter?
• Världen i klassrummet – ett stöd för att våga gå utanför de vanliga 

läromedlens ramar
Maria Estling Vannestål, gymnasielärare och fil.dr. i engelska, 
lärarutbildare, grundare av Språklänkportalen och författare till Lära 
engelska på internet och Världen i klassrummet

 Värd:

Följ dialogen på twitter! 

#framtidenslaromedel

Utsålt  2011, 2012 och 2013
– boka redan idag!

Gå 5 betala för 4! 

SPÅR 2:  Pedagogiken när teknik och nya läromedel 
flyttar in i klassrummet 

Moderator:
Eva Kåhrström, Lärarnas Riksförbund

SPÅR 2:  Pedagogiken när teknik och nya läromedel 
flyttar in i klassrummet 

SPÅR 3:  Digitala läromedel och verktyg

SPÅR 3:  Digitala läromedel och verktyg

Bensträckare

Bensträckare

Eftermiddagskaffe

Bensträckare

Konferensens första dag avslutas

Lunch

Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarnas montrar

Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarnas montrar

Bensträckare

Bensträckare

Lunch för fördjupningens deltagare

Konferensen avslutas

Registrering med kaffe

Registrering för nya deltagare

Projektledare Minna Romberg, Conductive, hälsar välkommen och inleder konferensen

Speciellt inbjuden keynote – New York-skolan  som är den första skolan i världen att helt spelifiera undervisningen 
The New York school that completely game-based their teaching – is this the future of learning?
• What is the game-based curriculum all about?
• Why should we practice a gaming context in school? 
• How does this affect the students’ results?
• This is how I create quests – challenge-based learning units
Rebecca Grodner
Master teacher in English, grade 8
Quest to Learn, New York

Ska läraren vara framtidens läromedelsutvecklare? Bygg en app på 20 minuter!
• Hur lär sig elever idag? 
• Hur tar du steget och bygger ditt eget utbildningsmaterial?
• Följ med interaktivt och utveckla din egen app
Claes Magnusson
Utbildningsledare 
Malmö Yrkeshögskola

Avslutande keynote
Hur inverkar 2000-talets samhällsförändringar och digitala utveckling på elevernas inlärning?
• Vilket ansvar har du för att stödja dagens elever?
• Har vi råd att inte satsa på digital elevhälsa?
• Vilka förförståelser krävs innan eleverna kan inhämta kunskap av dig?
• Hur ska du utveckla kompetensen som krävs? 
Joakim Vollert
IT-pedagog, Trosa kommun
Curator på TEDxYouth@Stockholm

Efter lunchen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper på eftermiddagens längre och mer djupgående pass. Du får praktiska tips och verktyg för hur du kan gå vidare i ditt dagliga arbete.

Den digitala skolan från Skolverkets horisont 
• Hur ser det ut i de svenska skolorna?
• Vad behövs för att skolorna ska hänga med i den digitala utvecklingen? 
• Vad gör vi för att leda utvecklingen framåt?
Peter Karlberg 
Undervisningsråd och it-expert
Skolverket
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FörDjupningar  Separat bokningsbara

Gemensamnt inledande pass!

Quest to Learn is a New York, public school that brings together students, educators, 
game designers, curriculum specialists and parents. The school focus on making 
learning live in the world and empower students to create their own opportunities.
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Nya IKT-strategier, 
digital litteracitet 
och pedagogik som 
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Lars Berggren
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Henric Bremer
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FINLAND 
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HELSINGBORGS STAD  
Edward Jensinger

LUNDS KOMMUN 
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och många fler…

Var med och nominera!
Nominera på hemsidan –  Exklusiva priser utlovas!

Partners:

Partners:

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. 
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa 
konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? 
Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. 
Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80. 

© Copyright AB Conductive. 
Detta material är författat och producerat av AB 
 Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av 
AB Conductive i enlighet med  Upphovsrättslagen 
1960:729.

Besök vår hemsida 
www.conductive.se 
för erbjudanden om 
hotell till förmånliga 
priser.

SPECIELLT INBJUDEN KEYNOTE

Rebecca Grodner 
New York

Quest to Learn är 
den  första skolan i 
världen att helt spelifiera 
 undervisningen

W W W. F R A M T I D E N S L A R O M E D E L . S E

2 9  TA L A R P U N K T E R  –  3  PA R A L L E L L A  S P Å R  –  3  F Ö R D J U P N I N G A R

W W W. F R A M T I D E N S L A R O M E D E L . S EW W W. F R A M T I D E N S L A R O M E D E L . S E

2 9  TA L A R P U N K T E R  –  3  PA R A L L E L L A  S P Å R  –  3  F Ö R D J U P N I N G A R

SO
L0

28

SOL028

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och tillgång till dokumentation. 
Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens 
 utställare tilldelas en deltagarlista.

Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in  planerad konferens. 

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få 
 pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 
3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings regler se vår hemsida www.conductive.se

Konferens 19-20 mars 2014 
Fördjupningar 20 mars 2014

TID & PLATS

Telefon  
Bokningslinje 08-670 84 80
Internet 
www.framtidenslaromedel.se 
www.conductive.se
Mail  
bokning@conductive.se
Telefax  
08-670 84 81

Vill ni ställa ut på konferensen  eller 
 presentera era verktyg för skolan i 
 programmet?

Kontakta Caroline  Wennerberg,  
caroline.wennerberg @conductive.se, 
 08-670 84 41

ANMÄLAN

LEVERANTÖR?

 T.o.m. 20 dec T.o.m. 14 feb Fr.o.m. 14 feb

Konferens 1 995 kr   2 495 kr   2 995 kr

Fördjupningar 1 195 kr  1 295 kr  1 595 kr

Färs & Frosta Sparbank Arena
Stattenavägen 25, Lund

Du kommer bl.a. få lyssna till:

SAGT OM FRAMTIDENS LÄROMEDEL TIDIGARE: 

”Vi hade mycket diskussion och högt i tak – många visitkort byttes 
mellan åhörarna.”

”Inspirerande och tankeväckande dagar!”

”Mycket bra och intressanta föreläsningar. Bra med sådan bredd på 
ämnen.”

”Gav otroligt mycket inspiration  och konkreta tips till framtida 
jobb.”

Medlemmar hos vår 
 samarbetspartner får 10% rabatt.
Vid bokning ange kod LR10 för 
 Lärarnas Riksförbund
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Förändrade roller, mål och synsätt  
– är du redo för ett nytt lärande?

För att skapa en skola som utvecklar framtidens kompetenser måste vi nu lyfta diskussionen till hur vi skapar 

möjlighet för digital litteracitet med hjälp av digitala verktyg. Men vem ska lära vem och vilka metoder är bäst? 

Ska lärarna utveckla elevappar och vara framtidens läromedelsutvecklare? Är du redo för en anpassning till 

förändrade roller och en ny syn på hur lärandet kan gå till?

Nätverka med lärare och skolledare i framkant

Den digitala kompetensen är ett krav för att du ska lyckas nå ut till dina elever. På den här konferensen lyfts det 

kollegiala lärandet – du får möjlighet att ta del av hur andra byggt upp hållbara IKT-strategier och den digitala 

kompetens som krävs för att arbeta med ASL, flippade klassrum, molntjänster och game education.

Du är varmt välkommen på succékonferensen Framtidens Läromedel Syd!

Minna Romberg 

Projektledare

Därför har den finska skolan lyckats utveckla ett klimat för inlärning 

Laila Andersson, rektor, Mattlidens skola i Esbo, Finland

Självskattningsverktyg och webbverktyg som underlättar att leda med IT 

Johanna Karlén, IKT-samordnare, Lunds kommun

Game education – lektioner med element från spelvärlden  

Jonas Lindahl, lärare, Freinetskolan Hugin F-9 skola, Norrtälje kommun

PISA 2015 – vilka kompetenser går att mäta? 

Magnus Oskarsson, nationell projektledare PISA, Mittuniversitetet

Leverantör?
Vill ni ställa ut på konferensen eller presentera era verktyg för skolan i programmet? 
Kontakta Caroline Wennerberg, caroline.wennerberg@conductive.se, 08-670 84 41


