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Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun 

 

Anna Karlefjärd 
Bedömning utifrån de nya 
styrdokumenten  
Skolrestaurangen Bratteberg 

08.30   De nya styrdokumenten  
             Anna Karlefjärd 
11.30   Digitala verktyg  
             Cecilia Manfredsson 
13.30  Workshops  Förstelärare              
14.30   Förfriskningar  
15.00   Workshops Förstelärare  
 

På TeachMeet  har du möjlighet 
att presentera ett konkret 
exempel på  pedagogisk IKT-
användning i din undervisning. 
Läs mer och anmäl dig via länken 
senast 3 mars: 

anmälan till TeachMeet  

 
Anna är lärare och innehar en tjänst på barn- och 
ungdomsförvaltningen i Karlstad kommun där hon 
bland annat har särskilt ansvar för betyg- och 
bedömningsfrågor. Utöver detta är hon doktorand vid 
Karlstads universitet där hon forskar om bedömning 
och skolutveckling. Anna är också ofta anlitad av 
Skolverket kring dessa frågor.  
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1hip_yX56AfUS1Vw7_IadibIj5yXaY-gbbdlsT-12lN0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1hip_yX56AfUS1Vw7_IadibIj5yXaY-gbbdlsT-12lN0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1hip_yX56AfUS1Vw7_IadibIj5yXaY-gbbdlsT-12lN0/viewform


 
 
 
 

Inkluderande 
arbetssätt  
 
 
Sofia Hansson 
Sal A2024, Bratteberg  
13.30 & 15.00 
 

Engagemang, 
motivation, lust 
och deltagande   
 
Malin Stenson 
Öckerösalen 
13.30 & 15.00 
 

Matematik  
 
 
 
Sandra Molin 
Skolrestaurangen , 
Bratteberg  
13.30 & 15.00 

Teknik och 
naturorienterande 
ämnen  
 
Erik Johansson 
Hörsalen, Biblioteket 
13.30 & 15.00 
 

Inkluderingsbegreppet har fått 
stor genomslagskraft. 
Idealiseringen av inkluderande 
arbetssätt skapar problem då 
begreppet blivit alltmer oprecist. 
För att kunna tala om 
inkluderande arbetssätt krävs 
gemensamma antaganden. Inför 
kommunens skolsatsning ges här 
inspiration till hur förändrings-
arbete kan systematiseras genom 
kritiska frågor att ställa den egna 
verksamheten. 

Learning study är den modell som 
lyfts fram som framgångsrik – ett 
inspirerande och tidskrävande 
arbete. Tankarna som ligger till 
grund för modellen går att använda 
i vardagen, för alla! Du kommer att 
få förslag på hur man kan arbeta, i 
liten och stor skala. Mobil eller iPad 
kommer att användas. 

Kan matematikundervisningen vara 
både rolig och lärorik? Med ökad 
variation i undervisningen tycker 
fler elever att matematik är roligt. 
På den här workshopen får du 
chansen att testa olika 
klassrumsaktiviteter. Aktiviteter 
som tränar de olika förmågorna och 
bearbetar delar av det centrala 
innehållet. Vi kommer bland annat 
att spela, leka och prata matematik. 
 
 

Lär dig att skriva egna 
dataprogram. Erik visar hur man 
kan undervisa enkel kodning för 
elever i åldrarna 7-15 år. För att 
väcka elevernas intresse för 
dataprogrammering börjar man 
med enkel grafisk programmering 
där man ser koderna som bilder. 
Du får även prova på att 
programmera robotar om du vill. 
Ta gärna med din iPad eller dator. 
 
 

Du behöver inte föranmäla dig till 
någon aktivitet. Är det fullt går du 
vidare till nästa Workshop. Ta 
gärna med dig dator eller iPad. 
 

 
O:MEET 

 
 

 
 
 
  

Drop in 
Lejonet i kommunhuset. 13.00-
17.00 
 
Under eftermiddagen finns vi som 
administrerar Unikum, Google och 
iPad i Öckerö på plats för att visa 
på nyheter, svara på frågor och ta 
emot synpunkter. 
Välkommen in 
 – alla frågor är  
bra frågor. 
 


