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Succén tillbaka  
– nu i Göteborg!

SO-dagarna 2013 
Konkreta verktyg för ökat lärande med tydligt SO-fokus

■■ Nya läroplanens viktiga förmågor – ”The Big 5”

■■ Lgr 11:s krav på SO-undervisningen 

■■ Så lär du ut ett källkritiskt förhållningssätt

■■ Skapa interaktiva tidsanimeringar – så blir du en  
”visual storyteller”! 

■■ Google Earth – ta med världen in i klassrummet

www.teknologiskinstitut.se

I samarbete med 

separat boKnInGsbart semInarIum

digitala verktyg för lärande
semInarIeledare JoachIm thornström TÄNK OM
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Konferensprogram

Onsdag 13 november 

9.30 reGIstrerInG med Kaffe och smörGås

10.00 moderator sten haGberG Inleder Konferensen

10.10 

SO-undervisning utifrån Lgr11 med fokus på 
”The Big 5”-förmågorna
I de nya styrdokumenten, kursplanerna och kunskapskra-
ven finns fem viktiga förmågor beskrivna. I november 2011 
publicerades Göran Svanelids artikel Lägg krutet på The 
Big 5 i Pedagogiska Magasinet och benämningen har efter 
det fått stor spridning. 

■■ Vad innebär ”The Big 5” för SO-ämnena?
■■ Hur kan du skapa förutsättningar för utveckling av förmågorna i din 

undervisning?
■■ Få konkreta lektionsverktyg som fångar upp förmågorna
■■ Så kan du hämta direkt inspiration till dina lektioner från Lgr 11!
■■ Hur bedömer du förmågor?

Göran svanelId, universitetslektor, stockholm 
Göran har varit delaktig i arbetet med att skriva den 
nya kursplanen för samhällskunskap och är idag en 
efterfrågad föreläsare om den praktiska tillämpningen 
i undervisningen. I grunden är Göran SO-lärare och har 

under lång tid arbetat inom lärarutbildningen vid Stockholms Univer-
sitet. Idag anlitas han ofta som konsult och han brinner för att sprida 
engagemang bland just SO-lärare. 

12.20 lunch

13.30 

Ta med världen in i klassrummet – så kan du 
använda dig av Google Earth! 
Alla SO-ämnen berör på olika sätt världen – och vad vore 
då inte bättre än att kunna ta med världen in i klassrum-
met. Med hjälp av Google Earth kan du göra just det och 
samtidigt skapa en wow-faktor oavsett om det handlar om 
ett historiskt skeende, en religiös myt, medellivslängden i 
utvecklingsländer, globalisering, eller var de senaste jord-
bävningarna ägde rum.

■■ Varför Google Earth i undervisningen?
■■ Var kan du hitta material färdigt att använda?
■■ Hur du skapar eget material
■■ Konkreta undervisningstips och elevövningar
■■ Prova på olika funktioner – så kommer du igång! 

KrIstIan nIemI, universitetsadjunkt, Karlstads universitet 
Kristian är i grunden gymnasielärare i religion och filosofi och har intres-
serat sig för olika digitala verktyg inom undervisningen, med Google 
Earth som specialområden. Hans artikel ”Undervisa med Google Earth” 
publicerades i Skollyftet i april 2012. 

14.45 fIKa 

15.15 

Malmö 2058 – ett ämnesövergripande projekt 
med många vinster
Projektet ”Malmö 2058” belönades 2011 med silver i 
tävlingen Webbstjärnan. Genom samarbetsprojektet över 
ämnena sh, hi, sv och en har det övergripande målet varit 
att få eleverna att fundera över sin framtid och hur de styr 
och påverkar den, men vinsterna blev många fler. 

■■ Fördelar och utmaningar med ämnesövergripande undervisning
■■ Frihet och ansvar till eleverna – vad innebär det för lärarna?
■■ Övergripande programmålen – helhetsperspektivet gjorde att vi 

uppnådde dem ”på köpet”
■■ Så tog vi vara på lärtillfällen! källkritik, upphovsrätt, webbdesign, 

kamratlärande
■■ Hur bedöma och betygsätta i vardera ämne vid ämnesövergripande 

undervisning?

KarolIna Göransson, sh- och hi-lärare, pauli gymnasium, malmö

15.50 

Intoleranta elever berättar – utveckling av en 
demokratisk självbild med narrationer
Föreläsningen beskiver hur intoleranta elever på en 
7-9-skola kan utveckla sina självbilder i demokratisk rikt-
ning genom att lära sig berätta och förstå berättelser med 
ett historiskt och moraliskt innehåll. 

■■ Narrationer utvecklar elevernas lärandeförmågor
■■ Elever berättar för att förstå sig själva och sin samtid
■■ Elever utvecklar tolerans med hjälp av fakta och moral

maGnus hermansson adler, universitetslektor i ämnesdidaktik, 
Göteborgs universitet.  
Magnus är grundskollärare och gymnasielärare samt universitetslektor 
i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet. Sedan 1989 är han lärarut-
bildare och inriktar sin forskning och publikationsverksamhet mot en 
ämnesövergripande undervisning som fokuserar demokratifrågor. 

16.40 Konferensen första daG avslutas

Ta med dig dator för  

att kunna prova på!



Konferensprogram

Torsdag 14 november 

9.00 moderator sten haGberG Inleder daGen

9.15 

SO-undervisning med Visual Storytelling
Hur sorterar du ut aktuell, relevant och källsäker informa-
tion till undervisningen och hur presenterar du den så att 
eleverna blir intresserade? En ny typ av analysverktyg har 
utvecklats som ger möjlighet att hantera stora datamäng-
der och skapa informativa visualiseringar som elever sedan 
kan undersöka och interagera med. 

■■ Informationsvisualisering – vad är det?
■■ Fånga fler och bredare perspektiv i undervisningen genom interak-

tiva tidsanimeringar 
■■ Implementeringen är i full gång – så använder lärare verktyget idag!
■■ Vad tycker lärare och elever om verktyget?
■■ Bli ”visual storyteller” du också!

lInnéa stenlIden, lärarutbildare, linköpings universitet 
Linnea har tidigare arbetat som lärare, skolledare och konceptutvecklare 
inom såväl kommunal som privat sektor. Idag är hon doktorand i Peda-
gogiskt arbete och hennes forskningsintressen handlar om visualisering, 
lärande och digitala medier. 

ulrIKa bodén, so-lärare, hultdalsskolan 
Ulrika undervisar i åk 7-9 och är en av de lärare som varit med och 
provat verktyget i undervisningen tillsammans med elever.  

10.00 fIKa med Kaffe och smörGås  

10.30 

Källkritiskt förhållningssätt i dagens  
IT-baserade samhälle – så lär du ut!
Förmågan att söka information är en av de identifierade 
förmågorna som innefattas i ”The Big 5” och i den nya 
läroplanen har kraven på elevernas källkritiska tänkande 
ökat. Du som SO-lärare har en viktig roll för utvecklandet 
av denna förmåga. 

■■ Hur kan du hjälpa eleverna att bli bättre på att söka, hantera och 
använda information på ett genomtänkt och källkritiskt sätt?

■■ Webbplatser, bloggar, uppslagsverk på nätet och andra digitala käl-
lor – hur bedöma trovärdigheten?

■■ Så kan du handleda elever till ett källkritiskt förhållningssätt gente-
mot såväl digitala som analoga källor

■■ Hur kan du jobba med källkritik direkt kopplat till de olika SO-
ämnena – konkreta tips på arbetsuppgifter

ulf Jämterud, hi- och re-lärare, bromma gymnasium 
Ulf har bred erfarenhet av att använda IT i undervisningen och är en ak-
tiv skribent för bl.a. Skolverkets webbplatser Kolla källan och IT i skolan. 
Han kombinerar idag läraryrket med författarskap och har bl.a. skrivit 
boken Digital kompetens i undervisningen och är en mycket uppskattad 
föreläsare.

11.30 

Vår globaliserade värld – följ med på en fram-
tidsanalys! 
De utmaningar det svenska samhället står inför i framti-
den kommer genom globaliseringen ske i ett nära samspel 
med resten av världen. USA:s förändrade fokus, det ökade 
intresset för Asien, EU:s stora utmaningar, m.m. – de glo-
bala frågorna påverkar politiken, samhället och levnads-
villkoren. Under konferensen avslutande pass får vi ta del 
av en spännande framtidsanalys genom Utrikespolitiska 
institutets direktör Anna Jardfelt. 

anna Jardfelt, direktör, utrikespolitsiska institutet 
Anna har en bred säkerhetspolitisk bakgrund, bland 
annat vid Utrikesdepartementet, Europaparlamentet och 
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.  Efter 
en lång internationell karriär med erfarenheter från såväl 

Balkan, Mellanöstern och Centraleuropa besitter hon stora kunskaper 
inom utrikespolitiska frågor, diplomati och säkerhetspolitik. Sedan 2010 
är hon den första kvinnliga direktören sedan 1948 på Utrikespolitiska in-
stitutet, ett oberoende institut som bedriver forskning i utrikespolitiska 
frågor och informationsarbete mot allmänheten. 

12.25 Konferensen avslutas

12.30 lunch för semInarIets deltaGare

13.30 – 16.00 

Digitala verktyg för lärande
Välkommen till ett interaktivt seminarium som gör dig 
ännu bättre på att använda dig av ny modern teknik i din 
undervisning. Du får prova på  en mängd olika digitala 
verktyg som bidrar till ett mer lustfyllt lärande. 

Obs! Seminariet kräver separat anmälan.



Separat bokningsbart seminarium

Torsdag 14 november • kl 13.30-16.00 

Digitala verktyg för lärande
Lgr 11 ställer krav på att du som lärare använder dig av modern teknik i din undervisning för elevernas kunskapsökande, 
kommunikation, skapande och lärande. Det finns många olika sätt att göra detta och det finns en hel djungel av program, 
webbaserade verktyg, appar och spel och det är inte lätt att hitta rätt. 

Under ett internaktivt seminarium får du hjälp att navigera bland alla möjligheter och genom konkreta tips får du 
kunskap om digitala verktyg och metoder som används, fungerar och bidrar till ett mer lustfyllt lärande. Du får en hel 
portfölj fullpackad med verktyg att ta med dig hem för att utforska och börja använda.

Ta med dig dator, surfplatta och/eller smartphone för att kunna prova på verktygen direkt på plats. 

utställare och sponsorer
Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifikkundgrupp samt givande 
möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter.

För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare  
Lena Hjorth på telefon 08 545 18 117 eller via e-post LEHJ@teknologiskinstitut.se för mer information om priser och paket.

lär dIG mer om: 

■■ Bloggar och andra sociala medier för samarbete, 
reflektion och kommunikation för både lärare och 
elever. Du vill kanske starta en blogg på plats?

■■ Mobilt lärande och nya sätt att visualisera under-
visningen

■■ Screenr, Todays Meet, Bambuser, SoundCloud, You 
Tube, QR-koder och mycket, mycket mer

semInarIeledare

JoachIm thornström 
skolutvecklingskonsult 
tänK om

Joachim har utvecklat webbplatserna Skolväskan och Skolappar.nu. Han 
har arbetat som lärare och IT-samordnare i Ystads kommun och är mycket 
uppskattad som föreläsare och inspiratör. År 2010 tilldelades han juryns 
särskilda pris för Guldäpplet, ett pris som tilldelas den som har förnyat 
lärandet med IT-stöd.



den nya läroplanen och fortsatta digitaliseringen av undervisningen ställer 
nya krav på so-undervisningen och det är viktigt att du hänger med i utveck-
lingen för att motivera eleverna till lärande och hjälpa dem att nå de nya 
kunskapskraven och målen.

Konferensen inleds med en djupdykning i vilka krav Lgr11 ställer på SO-
undervisningen och Göran Svanelid funderar över de fem mest framträdande 
förmågorna. Uppskattade Ulf Jämterud är tillbaka och fördjupar sin föreläs-
ning kring källkritik och ger dig konkreta tips på arbetsuppgifter som främjar 
det källkritiska förhållningssättet.

Du får även möta Utrikespolitiska institutet som ger en framtidsanalys med 
en global utblick – en föreläsning som fick stor uppskattning i mars när konfe-
rensen gavs i Stockholm. 

Ta chansen att möta lärarkollegor från landet under två dagar där allt hand-
lar om SO och hur ni som lärare kan utveckla er undervisning.

Missa inte heller det anslutande seminariet Digitala verktyg för lärande, ett 
interaktivt seminarium där du får prova på en mängd olika verktyg som du 
kan gå hem och använda i din undervisning direkt. 

Varmt välkommen! 
Lena Hjorth 
Projektledare 
Teknologisk Institut

SO-dagarna 2013

Konkreta verktyg för ökat lärande med tydligt SO-fokus

lär dig mer om

röster från tidigare deltagare

■■ Hur du utvecklar förmågor hos  
eleverna – The Big 5

■■ Källkritiskt förhållningssätt  
– så lär du ut!

■■ Att använda Google Earth i  
undervisningen

■■ Utveckling av en demokratisk  
självbild hos intoleranta elever

Bästa kompetensutvecklingen under 11 
år som lärare!

Den första riktigt skräddarsydda 
konferensen som verkligen lyfte mig 
som lärare.

Två helt underbara och givande dagar 
som jag fortfarande funderar kring och 
inspireras av.



Porto betalt

Sverige

returadress  Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, 11425 Stockholm

■■ ADHD-dagen
■■ Entreprenöriellt lärande
■■ Åtgärdsprogram

■■ Elevhälsa
■■ Skolbibliotek

andra utbIldnInGar I teKnoloGIsK InstItuts reGI

se www.teknologiskinstitut.se för datum och mer information

varför ska du gå på so-dagarna?
■■ Bli bättre på att utveckla elevernas förmågor – The Big 5

■■ Få verktyg för att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt hos dina elever

■■ Prova på hur du kan använda Google Earth i undervisingen

■■ Ta del av ett internationellt uppmärksammat forskningsprojekt om visual  
 storytelling

tre enKla sätt att anmäla dIG!

 www.teknologiskinstitut.se/konferens
 info@teknologiskinstitut.se
 tel 031-350 55 00

datum och plats
Konferens 13-14 november (3848-3) 
Seminarium 14 november

Teknologisk Institut kurscenter 
Vallgatan 14, Göteborg

SO-dagarna 2013 
Konkreta verktyg för ökat lärande med tydligt SO-fokus

Pris Ordinarie pris

Konferens 5960 kr/person

Seminarium 1980 kr/person

övrIG InformatIon
På www.teknologiskinstitut.se hittar du praktisk information och tips på 
boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se 
hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Lena Hjorth 
på LEHJ@teknologiskinstitut.se. Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till 
ändringar av program, tid och plats. 

 
I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbe-
kräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på 
priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera.  


