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   Ä
VEN SOM LIVESÄND DIGITAL KONFERENS 

 u Utredningen om 10-årig grundskola – vad innebär förslagen?

 u Stationsbaserad undervisning för arbetsro, kartläggning och differentiering

 u Så lyckas du med din utomhusundervisning!

 u 6-åringens stora utvecklingssteg – vad bör du tänka på?

       | Lärarförbundet         | Carina Brage | Micke Hermansson   | Nathalie Lindgren   | Anna Backman



Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor
www.lararfortbildning.se • 08 737 68 00

Konferensprogram 
08.15  

Registrering
med kaffe/te och smörgås

09.00 

Konferensen inleds
Moderator Carina Brage hälsar välkomna och inleder dagen

09.10

Förskoleklassen kan bli nya årskurs 1  
Utredningen om 10-årig grundskola har under våren presenterats 
och lämnats till regeringen. Under föreläsningen får du inblick i 
förslagen och vad det kan komma att betyda för dig som arbetar 
i förskoleklass. Vad innebär en 10-årig grundskola egentligen? Vi 
avslutar med en längre frågestund där Lärarförbundets represen-
tanter hjälper till att räta ut de frågetecken du sitter på.  

n   Vilken behörighet föreslås i nya årskurs 1?
n   Förslag på kompletterande utbildning för förskollärare 
n   Vad skulle förändringarna kunna betyda för praktiken? 
n   Hur ser tidsplanen ut för reformen?  

Representanter från Lärarförbundets förbundsstyrelse

10.00

Paus med kaffe, te och frukt

10.15

6-åringens utveckling, behov och inre värld
6-åringar försöker hitta sin plats i tillvaron. Från familjens trygga 
famn till att klara allt mer på egen hand. Vägen dit kan för många 
vara ganska turbulent och mitt i detta stora utvecklingssteg sker 
övergången från förskolebarn till skolelev.  Under den här före-
läsningen får du fördjupade kunskaper om 6-åringens utveckling, 
behov och inre värld. Du får förståelse för vad du som pedagog bör 
tänka på för att möta behoven och göra denna turbulenta tid för 
barnet så smidig som möjligt. 

n   6-åringens stora utvecklingssteg
n   Att vilja vara liten OCH stor på samma gång 
n   Vilka behov för utvecklingen med sig? 
n   Det här bör du som pedagog tänka på

Anna Backman 
leg. Psykolog
Anna Backman är barnpsykolog med lång 
erfarenhet av att arbeta med barnen själva, 
föräldrarna samt med pedagoger och annan 
personal i skola. Hon är en engagerad och 
kunnig föreläsare som stått på många scener 
och konferenser samt en av författarna i anto-

login Leka, prata, äta: övningar för barn med särskilda behov. 
Förutom det handfasta arbetet som psykolog arbetar Anna 
även som forskare på Karolinska Institutet.  

11.30

Lunch

”Regelverket och utbildningen måste 
också framöver vara utformat på ett 
sådant sätt att det är anpassat för just 
barn i sexårsåldern.”

 ANNA EKSTRÖM, UTBILDNINGSMINISTER 
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13.40

Trollbind genom retorikens magi
Det finns en förmåga som är ständigt aktuell för lärare, och kanske 
extra mycket för dig som undervisar de spralliga 6-åringarna: 
förmågan att väcka intresse, skapa nyfikenhet och lust att lära – 
och att lära mer! Med glimten i ögat, en stor portion humor och 
aktuell forskning som grund visar Micke Hermansson här hur du 
blir ännu bättre på att nå ut med det du vill förmedla, en kunskap 
du har nytta av även utanför klassrummet. 

n   Storytelling som verktyg i din undervisning
n   Kunskap om hjärnan som hjälper dig att nå fram
n   Visuellt stöd, tekniska hjälpmedel och kropps- 
 språkets betydelse
n   Konkreta tips på hur du undviker fallgropar i  
 framföranden

Micke Hermansson  
lärare och professionella föreläsare
Micke Hermansson är kanske mest känd för 
sina mikrolektioner under begreppet Grej of 
the day och uttrycket Kunskap är coolt. När 
han efter en internationell tävling fick äran att 
hålla ett TED talk föddes intresset på riktigt 
för vad som gör en presentation till en riktigt 

bra presentation. Med grund i aktuell forskning och beprövad 
erfarenhet släpper ha nu under hösten sin egen bok Presenta-
tionslyftet – 123 vägar för att nå ut, och han har både inspire-
rat och handlett såväl lärare som höjdare inom näringslivet i 
hur de blir än bättre på att nå ut och nå fram. 

12.30

Stationsarbete för lustfylld kartläggning  
och undervisning 
Nya elever varje år, stora variationer i förmågor och kunskap 
och ett krav på kartläggning av varje elevs förutsättningar. Visst 
kan det kännas svårt att hinna med och få till det ibland! Genom 
stationsarbete kan du skapa arbetsro och för både dig och dina 
elever där de under lustfyllda former får utveckla sina kunskaper 
samtidigt som du kartlägger deras behov. 

n   Vad innebär stationsarbete i förskoleklass?
n  Så organiserar och planerar du stationsarbetet
n  Inkludera kartläggningen i stationsarbetet
n  Differentiera undervisningen och utmana alla elever 

Nathalie Lindgren 
leg. förskollärare, lärare i förskoleklass
Nathalie Lindgren har lång erfarenhet av att 
arbeta med elever i förskoleklass. Centralt för 
henne är att alla elever ska känna att de lyckas 
och att alla ska mötas och utmanas utifrån 
där de befinner sig i sin utveckling. Hennes 
stationsundervisning har lyfts fram som ett 

gott exempel i bland annat SPSMs filmmaterial kring tidiga 
läs- och skrivgarantin kopplat till arbetet med kartläggnings-
materialen. Nathalie är även fortbildare på Lärarfortbildning 
där hon bland annat håller i kursen Kartläggning i förskole-
klass.

13.30

Paus

MÖT FÖRSKOLLÄRAREN SOM  skapat arbetsro för både sig själv och sina elever samtidigt som hon på ett lustfyllt sätt 
integrerar kartläggningen i den ordinarie undervisningen. Få verktyg att flytta ut din undervisning och låta eleverna lära 

med alla sina sinnen. Uppdatera dig i frågan om 10-årig grundskola och vad förslagen kan innebära för dig och dina 
framtida elever. Fördjupa dina kunskaper om 6-åringens utveckling och vad du som pedagog bör tänka på. 

KONFERENSEN ÄR SOM vanligt full med inspiration och konkreta arbetssätt för din undervisning så du kan designa 
den för att möta elevernas behov av lekfullhet, rörelse och meningsfullhet. Förskoleklassens rikskonferens är den själv-

klara mötesplatsen för lärare i förskoleklass. Säkra din plats redan nu, det här vill du inte missa! 

och anmäl dig på webben!

Läs mer om konferensen

Presentationslyftet – 123 vägar för att nå ut

Boktips!

I september släpps Micke Hermanssons nya bok Presentationslyftet 
- 123 vägar för att nå ut. Boken är en handbok och guide för alla som 
någon gång ska kommunicera med andra. Steg för steg får du lära dig 
enkla tekniker som lyfter vilken presentation som helst.



14.50

Paus med kaffe, te och kaka

15.20

Öppna dörrarna och ge lärandet en ny dimension  
Det finns en mängd olika forskningsstudier som visar hur utom-
husundervisning kan bidra till ökat lärande. Genom växelverkan 
mellan inomhus- och utomhusundervisning kan du skapa större 
variation i undervisningen och ge fler elever möjlighet att lyckas. 
Under föreläsningen håller vi matte, no och teknik i fokus när vi 
flyttar ut undervisningen på skolgården, till närmaste skogsdunge 
eller en närliggande park. 

n   Fördelarna som forskningen identifierat
n Verktyg för att lyckas med utomhusundervisning
n Integrera fysisk aktivitet i matte, no och teknik
n Vad behövs i ditt lärarledarskap när ni är ute?

Carina Brage 
utomhuspedagog
Carina Brage brinner för ett lustfyllt, upple-
velsebaserat och handgripligt lärande som 
berör och som känns i hela kroppen. Hon 
har lång erfarenhet av undervisning utom-
hus både som lärare och utomhuspedagog. 
Carina har en master i utomhuspedagogik, 

grundskollärare och arbetar nu som rektor.  

16.20

Summering och avslutning
Moderator Carina Brage knyter ihop de olika föreläsningarna 
och avslutar dagen. 

16.30

Konferensen avslutas
Varmt välkommen tillbaka!

HALLÅ DÄR!

 Nathalie Lindgren 
 Leg. förskollärare, lärare i förskoleklass   

Din stationsbaserade undervisning har fått en hel del 
uppmärksamhet på sistone, vad är det som gör den så 
framgångsrik?  
Stationsarbete erbjuder eleverna en variation av akti-
viteter vilket blir lustfyllt för dem och hjälper dem att 
bibehålla sin koncentration och arbetsglädje. Det är  
också tidseffektivt för mig som pedagog och jag kan 
lättare följa varje elevs kunskapsutveckling. 

Vad är nyckelfaktorerna för att få det att fungera?  
Att ha en tydlig struktur, så att eleverna vet vad som för-
väntas vid varje station är viktigt.  Stationerna ska vara 
väl genomtänkta och roteras med jämna mellanrum.  

Vad är det bästa med  
att undervisa 6-åringar  
tycker du?
Det är otroligt spännande  
att få vara med om deras  
lärande, och att medvetande- 
göra deras progression.  
Att få se glädjen i deras ögon  
när de lyckats övervinna  
något som tidigare varit  
svårt – det ger mig  
motivation att fortsätta.  

NATHALIE LINDGREN

”Det var en bra blandning av  
föreläsare som alla gav konkreta  
tips att ta med till verksamheten.”

TIDIGARE DELTAGARE



Första året i skolan är spännande, roligt, pirrigt, nytt – och kanske lite 
läskigt. 6-åringen som är stor och självständig, men samtidigt liten 
och i behov av stöttning. Nya kunskaper ska erövras och färdigheter 
utvecklas samtidigt som förväntningarna och kraven i skolan skiljer 
sig från förskolan. 

Oavsett om första året i skolan sker i förskoleklass i sin nuvarande 
form eller i det som kan bli nya årskurs 1 kommer vi alltid ha spral-
liga, härliga 6-åringar i ett nytt sammanhang mitt under en ibland 
omtumlande utvecklingsperiod. Det har jag haft i åtanke när jag 
planerat årets konferensprogram. Hur kan vi ta emot de nya eleverna 
och utforma undervisningen utifrån deras behov? Och självklart får 
du en uppdatering i frågan om 10-årig grundskola.    

Varmt välkommen!

Programansvarig har ordet 

Lena Rosada, projektledare
lena.rosada@lararfortbildning.se

KONFERENS PÅ PLATS OCH DIGITALT

Malmö 29 oktober

Göteborg 19 november

Stockholm 26 november
Livesänds även digitalt

Pris på plats 3 750 kr exkl moms
Pris digitalt 3 350 kr exkl moms

GÅ 4 SÅ BJUDER VI REKTOR!

Framgångsrik skolutveckling skapas av rektor  
och lärare tillsammans! 

Gå fyra så bjuder vi rektor!
Den här konferensen vänder sig till 
hela arbetslaget. Vårt erbjudande 
”4+” betyder att när ni anmäler 
minst fyra betalande deltagare så 
bjuder vi rektor.

Med reservation för ändringar

Kartläggning i förskoleklass
– lustfyllt, stressfritt och effektivt med hjälp av stationsarbete

Kursnyhet!
Bokstavstema i förskoleklass
Av Jessica Ekberg & Monika Lång

Boktips!

Häng med när bokstavsper-
sonen kommer på besök, få 
massor av exempel på roliga 
teman, övningar och lekar! 
Arbetssättet låter elevernas 
intressen ta plats och de 
kan se och följa sin egen 
utveckling.

4+

Är du en av de många lärare som fortfarande testar 
sig fram för att hitta ett rimligt och mer effektivt 
sätt att arbeta med kartläggningen? För visst kan 
det kännas svårt att ”hinna med”? Välkommen 
till en kurs som lär dig en modell för hur du kan 
genomföra kartläggningen i lugn och ro i den 
ordinarie undervisningen. 
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”Variationen i föreläs-
ningarna, intressant 

med både forskning och 
konkreta tips. Att delta 
digitalt var roligare än 
jag förväntade mig!”

”Den var tänkvärd och 
inspirerande. Den gav 
många tips till att ut-

veckla förskoleklassen.”

”Skapade en god  
kunskapsgrund.”

Konferensen brukar bli fullbokad så 
se till att anmäla dig redan i dag! 
Tveka inte att höra av dig till mig om du har några frågor!

Monica Franc
monica.franc@lararfortbildning.se
08 - 737 68 15
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Sagt av 
tidigare 
deltagare

”Varierat innehåll,  
intressant forskning 

och entusiasmerande 
didaktik.”

Anmäl dig på webben!
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Läs mer och anmäl 
dig på lararfort-

bildning.se
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