
 

 
 
 

  

1.1 Återbruk och utforskande förhållningssätt i relation till de allra yngsta barnen i förskolan. 

Målgrupp: förskollärare 
 

Våra ettåringar är superkompetenta och utforskande i hela sitt väsen. Vilket material vi erbjuder kan 
antingen utmana deras utforskande eller begränsa det. Därför har vi valt att arbeta med 
återbruksmaterial d.v.s. spillmaterial från hushåll och industri. Material som inte är namngett utan fritt 
från ett förutbestämt syfte. Vi bygger upp den pedagogiska miljön utifrån tanken om att barnet får 
förutsättningar för att vara självständig i alla situationer. 

 

Eksjö kommun 

 

1.2 Certifierade litteraturförskolor i Hjo 

Målgrupp: förskollärare 
 

Genom certifierade litteraturförskolor skapar vi, på ett lekfullt sätt, goda förutsättningar för alla barn att 
utveckla sina språkliga förmågor och sitt intresse för litteratur. Därmed läggs en god grund för barnens 
kommande läs- och skrivutveckling. 

 

Hjo kommun 

 

1.3 Att ta tillvara barns intresse i lärprocessen 

Målgrupp: förskollärare 
 

Redovisning av ett temaarbete utifrån barnens eget intresse. 
 

Föreläsare: Marhareta Johansson, Sofia Frankner, Tony Sjögren, Habo kommun 

 

1.4 ”Knacka På” -ett konkret arbetssätt med matematik, inspirerat av estetiska lärprocesser 

Målgrupp: förskollärare 
 

Ett exempel på hur man kan arbeta matematiskt med de yngsta barnen 1-3 år på förskolan. Genom en 
snäv målformulering arbetar vi utifrån de olika estetiska språken. Målet genomsyrar allt vi gör i 
förskolevardagen. 

 

Föreläsare: Josefin Hellkvist, förskollärare, Jönköpings kommun. 

 

1.5 Boksamtal i förskolan-Lustfylld språkutveckling tillsammans med andra 

Målgrupp: förskollärare 

Beskrivning kommer inom kort 

Föreläsare: Katarina Blad, Anette Karlsson, Ulricehamns kommun 

 



 

1.6 Zlatan inte bara fotboll, men ”träning” ger lyckade resultat. 

Målgrupp: Grundlärare F-3, 4-6, Ämneslärare 7-9 
 

Vi måste jobba med vår läsning med samma iver och ihärdighet som Zlatan jobbar med sin fotboll. 

För att bli duktig måste vi träna mycket och ofta. Vi måste dokumentera och följa upp läsresultaten, 
därmed synliggör och motivera vi eleverna. 

 

Föreläsare: Eksjö kommun 

 

1.7 Formativt lärande för elever i grundskolan. Ett sätt att optimera varje elevs möjligheter. 

Målgrupp: Grundlärare F-3, 4-6, Ämneslärare 7-9 

Beskrivning kommer inom kort 

Sävsjö kommun 

 

1.8 IT i undervisningen 

Målgrupp: Grundlärare F-3, 4-6, Ämneslärare 7-9 

Våra It-pedagoger berättar om hur de använder appar i undervisningen 

Föreläsare: Anna Fritz o Lovisa Bengtsson, Vaggeryds kommun 

 

1.9 Att arbeta med nyanlända elever 
Målgrupp: Grundlärare F-3, 4-6, Ämneslärare 7-9  

Välkomna att lyssna på Linda Däldebring och Camilla Bergström som berättar om sina erfarenheter av att 
ta emot nyanlända elever. De berättar om mottagande, kartläggning, studiehandledning och svenska som 
andraspråk.   
Föreläsare: Linda, Däldebring, Camilla Bergström, Falköpings kommun 

 

1.10 Ett lustfyllt lärande/träningspass i skolan 

Målgrupp: Grundlärare F-3 
 

Vi berättar hur vi arbetar på lågstadiet med korta träningspass och surfplattor. Intensivträning för 
eleverna och effektivt utnyttjande av resurser. Vi visar hur man kan arbeta med läromedlet Qnoddarna 
på surfplattor i undervisningen. 

 

Föreläsare: Kajsa Ekelund och Siw Bank, Tidaholms kommun 

 

1.11 Läs- och skrivundervisning i åk 1-3 
 
Målgrupp: Grundlärare F-3 
 
Jag berättar och ger förslag på hur du kan arbeta med ASL (Att skriva sig till läsning) i åk 1-3. Föreläsningen 
vänder sig till dig som vill arbeta med lärplattor/ipads i undervisningen. Många tips utlovas! 
 
Föreläsare: Charlotte Hegg, Nässjö   

 

1.12 Kollegialt lärande i praktiken 
Målgrupp: Grundlärare F-3, 4-6  
 
Vi berättar om hur det kollegiala lärandet fungerar i praktiken i årskurs 1-6 och hur detta används för att 
förbättra kvaliteten i skolan. 

Föreläsare: Karin Hedström, Gnosjö kommun 

 



 

1.13 Demokratiska arbetsformer-elevinflytande på fritidshem 

Målgrupp: Grundlärare fritidshem 
 

Elevinflytande på fritidshemmet – en fritidspedagog beskriver ett arbete med läroplansmålen som 
utgångspunkt för ett demokratiskt arbetssätt. 

 

Föreläsare: Tomas Larsson fritidspedagog, Jönköpings kommun. 

 

1.14 Jobba formativt i språkundervisningen med Vklass och andra pedagogiska IKT-verktyg 

Målgrupp: Ämneslärare gy 
 

Exempel på hur man genom att göra pedagogiska planeringar i Vklass kan strukturera ett ämnesområde 
och följa upp elevernas utveckling. 

 

Föreläsare: Lena Hjelmstam, förstelärare i engelska, och Marija Gustafsson, förstelärare i moderna 
språk, Jönköpings kommun 

 

1.15 Är elever på gymnasiets yrkesprogram intresserade av historia? 

Målgrupp: Ämneslärare gy 
 

Ett försök att få elever på yrkesprogram att intressera sig för historia, lära sig historia och att tänka 
historia. 

 

Föreläsare: Hans Franzén, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, Jönköpings kommun 

 

1.16 En lärande skola med språket i fokus 

Målgrupp: Ämneslärare gy 
 

Vi berättar om hur vi arbetar med ”språk i alla ämnen” för att ge eleverna en ökad språklig förmåga för 
att kunna nå längre både i språkämnen och olika ämnen i såväl praktiska som teoretiska ämnen på GKC. 

 

Föreläsare: Helena Gustavsson och Carl-Johan Odehammar, Gnosjö kommun 

 

1.17 Bee-Bot har flyttat in eller När beprövad erfarenhet möter nytt - hur man praktiskt kan arbeta med 
programmering i förskolan 

Målgrupp: Förskollärare, grundlärare fritidshem 
 

Seminariet handlar om hur man på en förskola med den nya tekniken till hjälp kan öka måluppfyllelsen. 
Genom att arbeta med enkel programmering har vi lyckats öka måluppfyllelsen. Vi berättar om hur vi 
som pedagoger nyttjar varandras styrkor samt utvecklar reflektionsarbetet bland barn, pedagoger och 
föräldrar 

 

Föreläsare: Eva Bjelke förskollärare, Ulla Andersson förskolechef, Tranemo kommun 

 

1.18 Här växer människor och kunskap 
 
Målgrupp: Förskollärare, Grundlärare F-3, 4-6, Ämneslärare 7-9 

 

Vittras idé är att bidra till ökade livschanser genom utbildning och lärande. Vi kommer att presentera 
Vittras koncept, vår pedagogiska plattform och våra kärnvärden. Några pedagoger från förskola och 
grundskola kommer berätta om vårt dagliga arbete. Vi kommer också att ge exempel på 
fortbildningsinsatser samt vilka karriärvägar som finns inom Vittra. 

 

Föreläsare: Eva Strandeús, Vittra 

 



 

1.19 Kommunicera mera!  

Språk och kommunikation i fokus i Mullsjö kommuns förskolor 

· Språklig medvetenhet genom ”Före Bornholmsmodellen". Hur vi arbetar för att systematiskt höja 
kvaliteten på vårt språkutvecklande arbete. 

· Lärplattan som verktyg i barnens och personalens lärande. Vad händer när barnen skapar 
dokumentationen? 

Föreläsare: Pia Norden, Bullerbyns förskola och Veronica Hamberg, Rödluvans förskola. 

 

1.20 Hur man får elever att längta till varje lektion? 

Målgrupp: Grundlärare F-3, 4-6, Ämneslärare 7-9, Gy 

 

Vi berättar om vårt arbete med värdeskapande pedagogik-hur vi arbetar för att få motiverade elever i 
alla ämnen. Exempel ges även för enskilda ämnen, bla. Musik 

 

Föreläsare: Helena Lundström, Sara Erlandsson Skövde kommun 

 

1.21 Everything you thought you knew about education is wrong! 

Målgrupp: Alla lärarutbildningar 

 

Föreläsare: Simon Varley, Internationella engelska skolan 

 

1.22 Topp 20 i Sverige 

Målgrupp: Alla lärarutbildningar 
 

Hur kommer det sig att Aneby lyckats gå från placering 242 till plats 18 i SKL:s skolkommunsranking? 

Beskrivning av inverkande faktorer i stort och smått. 

Föreläsare: Bosse Rofors, Aneby kommun 

 

 


