
 

Pedagogiskt Café 

Lego Mindstorms i undervis-
ningen 
Under dagen visas Legos kreativa egenskaper och 
där du får möjligheten att bygga och programera 
en egen NXT-robot. 
 

5:e mars 

Inspirationsworkshop NO år 1-3 
 
Hur väl motsvarar dagens läroböcker och  
e-läromedel och andra skolprodukter de 
mål, kunskapskrav och förmågor som  
beskrivs i Lgr 11? 

18:e mars 

anmälan sker www.grkom.se/laromedel 

Läromedelsutställningen 

Nya caféer finns på webben! www.grkom.se/laromedel 

Wikipedia i engleska år 5-9 
 
Sophie Österberg, från Wikipedia 
berättar om ” Wikipedia i engelska 
år 5-9”. 
 

6:e mars 
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Delta i inspirationstillfällen med appar och 
surfplattor. Där delar lärare erfarenheter, 
tips och idéer om användingen av IKT i  
skolan. 

 

Pröva att: 
- studera 3D-bilder på filmduken 
- skriv ut ett föremål i en 3D-skrivare 
- bygg och programmera din lego-Robot 
- pröva hörlurar som ”äter” störande ljud 
- förstärk talarröst till enstaka åhörare 

Välkommen att möta kunskapare och inspiratörer 
Under vårtermin 2013 erbjuds ett antal Pedagogiska Caféer i olika ämnen, för olika målgrupper,  

alla med syfte att orientera och inspirera inom området ”verktyg för lärande”.  

 

Läromedels Pedagogiska Caféer är kostnadsfria och äger rum i läromedelsutställningen,  

Gårdavägen 4 och anmälan om deltagande sker via www.grkom.se/laromedel  

Varmt välkommen, vi bjuder på kaffe och kaka!  

Teknik för lärande iPad i lärandet 
4 - 6 mars 12 - 13 mars 

http://www.grkom.se/laromedel
http://www.grkom.se/laromedel
http://www.grkom.se/laromedel


Pedagogiskt Café 
Läromedelsutställningen 

Pedagogiskt Café, en mötesplats för frågor om olika lärverktyg, 

produkter, tankar och erfarenheter i en mängd olika områden, 

alla relaterade till skola och skolnytta. 

Lista med datum och information om Pedagogiskt Café 

återfinns i kalenderform på www.grkom.se/laromedel där det 

står mer om innehållet och där man enkelt anmäler sitt  

intresse för att delta. Uppdateringar alltid på. 

 

26 feb 15-17  Demo nya GR-SLI  

   GR Utbildning Läromedel visar den nya webbtjänsten och vad den förmår 

27 feb 15-17  Föreläsning om Storytelling och presentation av arbetsmaterial 

   Karin Söderpalm om berättarkonst i undervisning  

4 - 6 mars 12-17 Teknikdagar - öppet hus, ingen anmälan krävs 

   Pröva 3D-på filmduken, 3D-skrivare, Lego-robot, scannerpenna, hörlurar som äter störljud 

5 mars 12-17  Lego Mindstorms i undervisningen  

   Tomas Jönsson från Elevdata visar egenskaperna med Lego Mindstorms 

6 mars 12-17  3D projektor i undervisningen 

   Karl Arnell från ITM visar 3D projektor för skolan 

6 mars 16-18  Wikipedia i engelska år 5-9 

   Sophie Österberg, från Wikipedia berättar om att arbeta med Wikipedia i engelska 

12 mars 12-17  iPad som verktyg i lärandet år 1-3 

   GR-skola delar med sin av erfarenheter, mer info kommer på webben 

13 mars 12-17  iPad som verktyg i lärandet år 4-6 

   GR-skola delar med sin av erfarenheter, mer info kommer på webben 

14 mars 12-17  Träna matematik med Zcooly – Appar för förskola, åk 1-2 

   Chäthrin Wadström visar nya appar från Zcooly  

18 mars 15-17  Inspirationsworkshop NO år 1-3 

   Ingela Lundh om förlagsutbudet bland läroböcker 

21 mars 12-17 Föreläsning om Storytelling och presentation av arbetsmaterial 

   Karin Söderpalm om berättarkonst i undervisning 

27 mars 15-17  iPad och specialpedagogik  

   Specialpedagog Gunilla Almgren Bäck om tillgängligt skriftspråk och kreativt lärande 

8 april 15-17  Med fokus på läsförståelse 

   Mia Söderberg, från Sanoma Utbildning visar och berättar om läromedlet SpråkDax 

11 april 15-17  Roligt lärande! Zcooly – Den pedagogiska verktygslådan 

   Chäthrin Wadström visar Zcooly och berättar om fördelar att använda sociala medier 
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Välkommen till pedagogiskt Café! 

aktuellt 
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