
 
 
 
 

O:MEET 17 augusti 

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

 

Onsdag 17 augusti 2016 
Restaurangen  
Brattebergsskolan 
 

Liknande innehåll på förmiddag 
och eftermiddag för att 
pedagoger i förskola, fritidshem, 
grund-, sär- och gymnasieskola 
skall kunna delta 

8.30      Gemensam inledning 
Forskning om digitala lärmiljöer - 
Susanne Kjällander   
9.45      Fika 
10.00    Workshop A 
11.00    Workshop B 
 

13.00     Gemensam inledning 
Forskning om digitala lärmiljöer - 
Susanne Kjällander   
14.15     Fika 
14.30     Workshop C 
15.30     Workshop D 
 

Susanne Kjällander 
Hur påverkas barns lärande, språkutveckling och utforskande såväl 
som interaktionen elev/lärare när digitala lärplattor och laptops 
blir en självklar del i verksamheten? Susanne talar om hur barn 
positionerar sig som producenter och hur de kommunicerar 
multimodalt samt hur lärare didaktiskt designar med tex 
entreprenörskap, programmering, QR-koder och appar.  
Fil Dr Susanne Kjällander är forskare, föreläsare, och 
lärarutbildare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du behöver inte föranmäla dig till 
någon Workshop. Är det fullt går 
du vidare till nästa.   
 
 
 

Foto: Björn Dalin/Stockholms universitet 



A1. Nyheter i Unikum A2.  Blue-Bot & Bee-Bot 
 

A3. Systemen under ytan 

Anna Juhlin,  Malin Lundqvist 
Sal C2015, Bratteberg 
10.00-11.00 
 
Unikum anpassar sig ständigt efter ny forskning 
och nya nationella styrdokument. I den här 
workshopen får du bland annat höra om de nya 
funktionerna Stödinsatser och Uppgifter.  Med 
hjälp av dem blir barnens behov och 
förutsättningar tydligjorda och ditt arbete 
förenklas. 

Annika Olsson, Birgitta Lundman 
Sal C2012, Bratteberg 
10.00-11.00 
 
Att väcka intresset för teknik hos både tjejer och 
killar  är ett viktigt uppdrag i förskola och skola. 
Birgitta och Annika visar hur man på ett roligt 
sätt kan introducera barn till teknik och 
programmering med hjälp av Blue-bots och Bee-
bots i förskolan och förskoleklass. 

 
 

Jessica Dahlkvist, Martin Nordström 
Lejonet, Kommunhuset 
10.00-11.00 
 
Välkommen till en workshop om systemen under 
ytan. Här ges tillfälle att ställa de frågor du alltid 
undrat över men inte vågat fråga. Vi går igenom 
grunderna i Skola24 schema, Time care pool och 
Dexter, systemen vi använder för att hantera 
frånvaro, schema, vikarieanskaffning och 
betygssättning . Ta chansen att få kunskaperna 
som underlättar vardagen. Vi finns på plats hela 
dagen tillsammans med våra skoladministratörer.  

 

A4.  YouTube i 
undervisningen 

A5. Robotprogrammering A6. Returens Maker Space 

Åsa Einarsson, Lin Education 
Skolrestaurangen, Bratteberg  
10.00-11.00 

 
I denna workshop tittar vi på hur man kan 
använda sig av YouTube i sin undervisning på 
flera olika nivåer. Exempelvis hur man kan lägga 
upp filmer själv men också hur man kan använda 
sig av alla de filmer som redan finns där genom 
att skapa listor. Vi tittar också på hur man kan ta 
hjälp av YouTube för sin egen 
kompetensutveckling och vi berör vad 
upphovsrätten säger om att lägga ut material på 
nätet. 

 

Maria Sörensson, Erik Johansson 
Kompassenskolan 
10.00-12.00 
 
Världen blir allt mer automatiserad och 
digitaliserad och robotar kan idag göra saker vi 
bara drömde om för några år sedan.Är du 
intresserad av att lära dig att programmera 
robotar? Kom och testa tillsammans med Erik 
och Maria som har lång erfarenhet av att 
programmera LEGO-robotar och tillsammans 
med sina elever både vunnit SM i 
Robotprogrammering och tävlat i VM.  
Obs! begränsat antal platser, max 10 pers. 
Observera att workshopen är ett dubbelpass. 

Pedagoger från Backa 
Öckerösalen, Kommunhuset  
10.00-12:00 
 
REturen är ett kreativt återvinningscenter och 
Maker Space. Vår verksamhet bygger på kreativa 
processer där rest- och spillmaterial samt IT som 
material är det vi arbetar med. Hur funkar det i 
praktiken? Kom och workshopa med oss och 
utforska själv! Idag får du möjligt att konstruera 
digitala och analoga banor som vi sedan 
programmerar. Du får verktyg som du kan 
använda direkt i din verksamhet. 
Observera att workshopen är ett dubbelpass. 

 

10.00 



B1. 3D-printer B2. Google Classroom B3. Podcast 

Per Åhlund 
Slöjdsalen, Ankarets skola 
11.00-12:00 
 
Vill du prova på att skapa med den senaste 
tekniken? Kom till slöjden på Ankaret där Per 
Åhlund visar hur man kan använda 3D-design och 
3D-printing för att utveckla elevernas kreativitet 
och skapande med moderna verktyg. 
 
 

Frans Hansson, Markus Anhage 
Sal C 2012, Brattberg  
11.00-12:00 
 
Classroom är ett verktyg i Google Apps for 
Education . Det hjälper lärare att skapa och 
organisera uppgifter snabbt, ge effektiv feedback 
och kommunicera enkelt med klasserna. 
Classroom hjälper elever att organisera sitt 
arbete på Google Drive, göra färdigt uppgifter 
och lämna in dem samt kommunicera direkt med 
lärare och klasskamrater.  Vi  går igenom och 
testar de olika funktionerna  i  Google Classroom 
och diskuterar de pedagogiska vinsterna. Ladda  
gärna ner appen innan workshopen. 

 

Linda Höidal, Lin Education 
Lejonet, Kommunhuset 
11.00-12:00 
 
Podcast  är radion  som du kan lyssna på när du 
vill. Dessutom är det fritt för var och en att starta 
sin egen radiostation. I workshopen lär vi oss mer 
om podcastens historia, praktik och får exempel 

på användningsområden inom skolan. 

B4. Scratch Junior 
 

B5. Forts. 
Robotprogrammering 

B6. Forts. Returens Maker 
Space 

Lena Hast Gustafsson 
Skolrestaurangen, Bratteberg  
11.00-12:00 
 
På ett enkelt och roligt sätt lär sig barn 
grunderna i programmering. Scratch Jr är ett 
förenklat programmeringsspråk. Animationer och 
berättelser leks fram i små enkla steg samtidigt 
som barnens matematiska förståelse, logiska 
tänkande och läs- och skrivförmåga stimuleras. 
Scratch Jr gör barnen redo för mer avancerad 
kodning. 

Maria Sörensson, Erik Johansson 
Kompassen  
10.00-12.00 
 
Världen blir allt mer automatiserad och 
digitaliserad och robotar kan idag göra saker vi 
bara drömde om för några år sedan. Är du 
intresserad av att lära dig att programmera 
robotar? Kom och testa tillsammans med Erik 
och Maria som har lång erfarenhet av att 
programmera LEGO-robotar och tillsammans 
med sina elever både vunnit SM i 
Robotprogrammering och tävlat i VM.  
Obs! begränsat antal platser, max 10 pers. 

Pedagoger från Backa 
Öckerösalen, Kommunhuset  
10.00-12:00 
 
REturen är ett kreativt återvinningscenter och 
Maker Space. Vår verksamhet bygger på kreativa 
processer där rest- och spillmaterial samt IT som 
material är det vi arbetar med. Hur funkar det i 
praktiken? Kom och workshopa med oss och 
utforska själv! Idag får du möjligt att konstruera 
digitala och analoga banor som vi sedan 
programmerar. Du får verktyg som du kan 
använda direkt i din verksamhet. 
Observera att workshopen är ett dubbelpass 

11.00 



C1. Nyheter i Unikum C2. Blue Bot & Bee Bot C3. Systemen under ytan 

Anna Juhlin,  Malin Lundqvist 
Sal C2015, Bratteberg 
14.30-15.30 
 
Unikum anpassar sig ständigt efter ny forskning 
och nya nationella styrdokument. I den här 
workshopen får du bland annat höra om de nya 
funktionerna Stödinsatser och Uppgifter.  Med 
hjälp av dem blir barnens behov och 
förutsättningar tydligjorda och ditt arbete 
förenklas. 

Annika Olsson, Birgitta Lundman 
Sal C2012, Bratteberg 
14.30-15.30 
 
Att väcka intresset för teknik hos både tjejer och 
killar  är ett viktigt uppdrag i förskola och skola. 
Birgitta och Annika visar hur man på ett roligt 
sätt kan introducera barn till teknik och 
programmering med hjälp av Blue-bots och Bee-
bots i förskolan och förskoleklass. 

 
 

Jessica Dahlkvist, Martin Nordström 
Lejonet, Kommunhuset 
14.30-15.30 
 
Välkommen till en workshop om systemen under 
ytan. Här ges tillfälle att ställa de frågor du alltid 
undrat över men inte vågat fråga. Vi går igenom 
grunderna i Skola24 schema, Time care pool och 
Dexter, systemen vi använder för att hantera 
frånvaro, schema, vikarieanskaffning och 
betygssättning . Ta chansen att få kunskaperna 
som underlättar vardagen. Vi finns på plats hela 
dagen tillsammans med våra skoladministratörer.  

 

C4. YouTube i 
undervisningen 

C5. Robotprogrammering C6. REturens Maker Space 

Åsa Einarsson, Lin Education 
Skolrestaurangen, Bratteberg  
14.30-15.30 

 
I denna workshop tittar vi på hur man kan 
använda sig av YouTube i sin undervisning på 
flera olika nivåer. Exempelvis hur man kan lägga 
upp filmer själv men också hur man kan använda 
sig av alla de filmer som redan finns där genom 
att skapa listor. Vi tittar också på hur man kan ta 
hjälp av YouTube för sin egen 
kompetensutveckling och vi berör vad 
upphovsrätten säger om att lägga ut material på 
nätet. 

Maria Sörensson, Erik Johansson 
Kompassen  
14.30-16.30 
 
Världen blir allt mer automatiserad och 
digitaliserad och robotar kan idag göra saker vi 
bara drömde om för några år sedan. Är du 
intresserad av att lära dig att programmera 
robotar? Kom och testa tillsammans med Erik 
och Maria som har lång erfarenhet av att 
programmera LEGO-robotar och tillsammans 
med sina elever både vunnit SM i 
Robotprogrammering och tävlat i VM.  
Obs! begränsat antal platser, max 10 pers. 
Observera att workshopen är ett dubbelpass. 

 

Pedagoger från Backa 
Öckerösalen, Kommunhuset  
14.30-16.30 
 
REturen är ett kreativt återvinningscenter och 
Maker Space. Vår verksamhet bygger på kreativa 
processer där rest- och spillmaterial samt IT som 
material är det vi arbetar med. Hur funkar det i 
praktiken? Kom och workshopa med oss och 
utforska själv! Idag får du möjligt att konstruera 
digitala och analoga banor som vi sedan 
programmerar. Du får verktyg som du kan 
använda direkt i din verksamhet. 
Observera att workshopen är ett dubbelpass 

14.30 



D1. Skapa film med 
greenscreen 

D2. Google Classroom D3. Podcast 

Per Åhlund 
Slöjdsalen, Ankarets skola 
15:30-16:30 
 
I denna workshop presenteras appen Green 
Screen by Do Ink och du får möjlighet att prova 
hur du på ett enkelt sätt kan göra effektfulla och 
kreativa lösningar i presentationer och filmer. 

 
 
 

Frans Hansson, Markus Anhage 
Sal C 2012, Brattberg  
15:30-16:30 
 
Classroom är ett av verktygen i Google Apps for 
Education . Det hjälper lärare att skapa och 
organisera uppgifter snabbt, ge effektiv feedback 
och kommunicera enkelt med klasserna. 
Classroom hjälper även elever att organisera sitt 
arbete på Google Drive, göra färdigt uppgifter 
och lämna in dem samt kommunicera direkt med 
lärare och klasskamrater.  Vi  går igenom och 
testar. Ladda  gärna ner appen innan 
workshopen. 

Linda Höidal, Lin Education 
Lejonet, Kommunhuset 
15:30-16:30 
 
Podcast  är radion  som du kan lyssna på när du 
vill. Dessutom är det fritt för var och en att starta 
sin egen radiostation. I workshopen lär vi oss mer 
om podcastens historia, praktik och får exempel 
på användningsområden inom skolan. 

D4. Scratch Junior D5. Forts. 
Robotprogrammering 

D6. Forts. REturens Maker 
Space 

Lena Hast Gustafsson 
Skolrestaurangen, Bratteberg 
15:30-16:30 
 
På ett enkelt och roligt sätt lär sig barn 
grunderna i programmering. Scratch Jr är ett 
förenklat programmeringsspråk. Animationer och 
berättelser leks fram i små enkla steg samtidigt 
som barnens matematiska förståelse, logiska 
tänkande och läs- och skrivförmåga stimuleras. 
Scratch Jr gör barnen redo för mer avancerad 
kodning. 

 

Maria Sörensson, Erik Johansson 
Kompassen 
14:30-16:30 
 
Världen blir allt mer automatiserad och 
digitaliserad och robotar kan idag göra saker vi 
bara drömde om för några år sedan. Är du 
intresserad av att lära dig att programmera 
robotar? Kom och testa tillsammans med Erik 
och Maria som har lång erfarenhet av att 
programmera LEGO-robotar och tillsammans 
med sina elever både vunnit SM i 
Robotprogrammering och tävlat i VM.  
Obs! begränsat antal platser, max 10 pers. 

 

Pedagoger från Backa 
Öckerösalen, Kommunhuset  
14.30-16.30 
 
REturen är ett kreativt återvinningscenter och 
Maker Space. Vår verksamhet bygger på kreativa 
processer där rest- och spillmaterial samt IT som 
material är det vi arbetar med. Hur funkar det i 
praktiken? Kom och workshopa med oss och 
utforska själv! Idag får du möjligt att konstruera 
digitala och analoga banor som vi sedan 
programmerar. Du får verktyg som du kan 
använda direkt i din verksamhet. 
Observera att workshopen är ett dubbelpass 

15.30 


