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STAFFAn LAnDIn 
en bättre värld

 ∙ Aktuell forskning: Hur ser lärandet ut i 
digitala miljöer för SO?

 ∙ kommande nationella prov i SO  
– Skolverket informerar!

 ∙ konkreta tips på hur du lyckas med  
digitala arbetssätt och källkritik!

 ∙ vart är den globala utvecklingen på väg? 
Fakta och interaktiva sätt för att visa  
trender i världen

 ∙ Möt SO-lärare som jobbar med bloggar 
och Facebook i undervisningen!
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rÖster från tiDiGare succékonferenser

 ∙ ” Från forskning till klassrum, från teori till praktik  
  – bra exempel och bevis”

 ∙ ” Konkret och lättfattligt, vill bara hem och köra igång”

 ∙ ” Oerhört stimulerande och inspirerande, har fått  
  nytändning med nya idéer”

Från deltagare på våra konferenser: IT & sociala medier i 
skolan, Fritidshem, Skolbibliotek
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9.30   Löpande registrering med kaffe/thé och smörgås

10:00   SO-dagarna 2012 inleds
  SO-dagarna 2012 inleds med en aktuell utblick och 

överblick av de samhällsorienterande ämnena av  
moderator Sten Hagberg. Sten brinner för SO-
ämnenas roll i skolan, han är ledamot i Lärarnas 
Riksförbunds styrelse och leder LR:s ämnesforum 
för humaniora och samhällsvetenskap.

10:15   Ungas medieanvändning i dag & i framtiden  
– vad innebär det för dig?

  Med utgångspunkt i den senaste forskningen får du 
inblick i hur dagens medievardag ser ur för dina elever 
och samhället i stort. vad innebär det för dig och din 
undervisning?
 ∙ Hur används internet, spel, TV och sociala medier av 

unga?
 ∙ Bli expert på medier – nylanserad lärarhandledning för 

att lära ut digital kompetens!

  Martina Högberg, kommunikatör, Statens medieråd

11:00   Nya verktyg för lärande i SO  
– konkreta tips och exempel!

  Genom konkreta tips får du kunskap om digitala verk-
tyg och metoder som används, fungerar och bidrar till 
ökad måluppfyllelse i samhällsorienterande ämnen.
 ∙ Så får du en aktuell och variationsrik undervisning i SO 

genom digitala verktyg!
 ∙ Verktyg som väcker intresse hos visuellt orienterade 

elever som har svårt med traditionell undervisning
 ∙ Hur används bloggar, wikis, Facebook och Twitter för 

samarbete, reflektion och kommunikation?

  Ulf Jämterud, historia- och religionslärare,  
Bromma gymnasium

  Ulf har bred erfarenhet av IT och har bl.a. skrivit boken 
Digital kompetens i undervisningen. Han är en aktiv 
skribent för bl.a. Skolverkets webbplatser IT i skolan 
och Kolla källan samt för tidskriften Datorn i Utbild-
ningen, och är en mycket uppskattad utbildare.

  Källkritiskt förhållningssätt för IT – hur lär du ut?
  Förmågan att söka, hantera och använda information 

på rätt sätt blir allt viktigare samtidigt som kraven på 
elevernas källkritiska tänkande ökat i skolans nya  

styrdokument. Som SO-lärare behöver du kunna  
hantera och lära ut ett förhållningssätt.
 ∙ Konkreta tips för att handleda elever till ett källkritiskt 

förhållningssätt
 ∙ Hur vet du vem som skrivit vad på olika sajter och i 

elevers arbeten?
 ∙ Källkritiskt tänkande för bloggar, Facebook, Twitter etc.

  Ulf Jämterud

14:40   Paus

14:50   Kommande nationella prov i SO-ämnen och stöd 
för din bedömning

  vårterminen 2013 kommer de nationella proven att 
genomföras för första gången i SO-ämnena. Ta del av 
Skolverkets arbete
 ∙ Kunskapsbedömning i de samhällsorienterade ämnena 

– vilket stöd erbjuder Skolverket?
 ∙ Nya nationella prov – utgångspunkter och konstruktion

  Mats Olsson, undervisningsråd, Skolverket

15:30   Fika

16:00   Att hantera ”svåra” frågor:  
Vad ska jag göra med etiken?

  Begreppet etik intar en central plats i de nya styr-
dokumenten, bl.a. i religionskunskap. Samtidigt blir 
begrepp som etik, moral och värdegrund allt mer 
komplexa i dagens samhälle. Genom aktuell forskning 
får du verktygen för att lyckas
 ∙ ”Domens” eller ”hjärtats etik” – vad vägleder det  

moraliska livet i skolans värld?
 ∙ Hur kan du undervisa om etiska modeller och etisk 

argumentation?
 ∙ Att arbeta med case på ett lyckat sätt med dina elever

  Olof Franck, docent i religionsfilosofi, Göteborgs 
universitet

  Olof har varit gymnasielektor i religionskunskap och 
filosofi i nästan 20 år och jobbar idag vid Institutionen 
för didaktik och pedagogisk profession. Han är läro-
medelsförfattare och har varit delaktig i Skolverkets 
arbete med nya kurs- och ämnesplaner.

17:00   Konferensens första dag avslutas

12:30 - 13:30 
Lunch

10:45 Paus
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9:00   Nya sätt att tänka och lära sig  
– hur lyckas du i mötet med eleverna?

  elever födda på 90-talet och senare är uppväxta med 
digitala miljöer. Digitala verktyg i SO-undervisningen 
kan leda till ökad kreativitet. På samma gång ställs du 
inför nya utmaningar kring bedömning. Hur kan du 
som lärare förstå och lyckas?
 ∙ Hur ser ungas lärande ut i digitala miljöer för SO?
 ∙ Ökat lärande genom digitala verktyg – varför och hur? 
 ∙ Utmaningar vad gäller bedömning i den digitala miljön
 ∙ Hur förändras relationen mellan lärare och elev?

  Susanne Kjällander, doktor i didaktik, Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms 
universitet

  Susanne disputerade 2011 om lärande i SO med digi-
tala lärresurser på IkT-avancerade skolor. 

10:15   Fika

10:45   Blogg i SO-undervisningen  
– så jobbar vi på Helenelundsskolan!

  Ta del av konkreta exempel på hur vi använder bloggar 
i undervisningen och hur du kan lyckas med både 
klassbloggar och projektbloggar.
 ∙ Bloggande för ökat lärande och måluppfyllnad!
 ∙ Vilka fördelar och nackdelar ser lärare respektive 

elever?
 ∙ Hur kan du komma igång med bloggande och vad är 

viktigt att tänka på?

  Cecilia Johansson, 6-9 lärare i svenska och SO, 
Helenelundsskolan

  cecilia har under lång tid jobbat med webbpublicering 
med sina elever vars bloggar har vunnit Webbstjärnans 
pris och 2011 var hon nominerad till Guldäpplet. Ge-
nom bloggen IKT och sen då? fokuserar hon på kvalitet 
i SO-undervisningen tillsammans med sina kollegor. 

12:20   Hur du lyckas med mångkulturella utmaningar i SO
  ett mångkulturellt samhälle ställer krav på dig som 

lärare i samhällsorienterande ämnen. Bli medveten om 
och utveckla din interkulturella didaktiska förmåga för 
att lyckas bättre i mötet med dina elever.

 ∙ Elever med olika förförståelse för ett ämne – hur anpassar 
du din undervisning?

 ∙ Så kan du hantera din egen osäkerhet!
 ∙ Enkla sätt att stärka elevernas identitet i deras bikulturalism
 ∙ Hur kan du ta hjälp av modersmålslärare och andra 

vuxna som kulturtolkar?

  Pirjo Lahdenperä, professor i interkulturell pedago-
gik, Mälardalens högskola

  2005 utsågs Pirjo till Sveriges första professor med den 
här inriktningen. Hon är en uppskattad utbildare som 
både handleder och själv driver nydanande forskning.

13:20   Facebook som plattform för samarbete  
– så lyckas vi!

  Med Learnify och Facebook som grund samarbetar 
elever i köping med elever i Täby i ett projekt kring 
jordens resurser. Ta del av utmaningarna för att lyckas 
med samarbetet.
 ∙ Så jobbar vi med Facebook!
 ∙ Vilka effekter ser vi för måluppfyllnad, delaktighet och 

bedömning?

  Jenny Wilandh, 6-9 lärare i SO och idrott och hälsa, 
Skarpängsskolan

  Sedan februari 2011 har Jenny jobbat med en dator per 
elev i år 8 och nominerades bl.a. till Guldäpplet för sitt 
användande av Facebook som plattform för att nå elev-
erna och öka kommunikation, kreativitet och kunskap.

14:20   Vet du och dina elever vart världen är på väg?
  Avslutningsvis får du en aktuell överblick av befolk-

nings- och samhällsutvecklingen i världen. Möt förelä-
saren som levandegör statistik och fakta till direkt nytta 
för din undervisning. 
 ∙ Hur ser utvecklingen ut på global nivå?
 ∙ Interaktiva sätt att visa och tolka trenderna i världen
 ∙ Hur kan du göra svår statistik lättförståelig och intressant 

i din undervisning?

  Staffan Landin
  Staffan är skribent och mycket uppskattad föreläsare 

med fokus på globala utvecklingsfrågor. Han har tidi-
gare jobbat på bl.a. Fn:s utvecklingsprogram, UnDP 
och stiftelsen Gapminder.

15:50   Sammanfattning och avslutning
  Moderator Sten Hagberg summerar SO-dagarna 2012

Praktikfall

11:20 Lunch

Praktikfall

13:50 Fika

13:10 Paus



 ∙ Du får forskning och konkreta tips för att lyckas med digitala verktyg och källkritik!
 ∙ Du ökar din kunskap om etik, interkulturell pedagogik och den globala utvecklingen!
 ∙ Du får koll på kommande nationella prov och Skolverkets arbete!

Digitala arbetssätt, aktuell forskning och konkreta  
metoder för lärande i SO

Samhällsutvecklingen går allt fortare och som lärare i de sam-
hällsorienterande ämnena ökar utmaningarna för att du ska 
kunna ge eleverna rätt förutsättningar för framtiden. Samtidigt 
ökar kraven på källkritik, bedömning och ämneskunskap i 
skolans styrdokument.

På SO-dagarna 2012 får du som lärare i samhällskunskap, 
religion, historia och geografi konkreta tips på arbetssätt och 
aktuell forskning till direkt nytta i din undervisning. Dagens 
unga växer upp med digitala miljöer och kommunicerar, lär 
sig och tänker på ett annat sätt än tidigare generationer. På 
konferensen får du inspiration och kunskap om arbetssätt 
som används, fungerar och bidrar till ökad måluppfyllelse 
från både lärare och forskare.

I förarbetet till konferensen har jag pratat med många SO-
lärare som får allt svårare att hantera sin osäkerhet kring ett 
mångkulturellt samhälle. På SO-dagarna 2012 utvecklar du 
din interkulturella didaktiska förmåga och får tips på hur 
du tar in etik på ett naturligt sätt i undervisningen. 

Passa på att träffa lärare från andra skolor, bli uppdaterad 
om det senaste och få förutsättningar för att lyckas med din 
undervisning i SO.

Välkommen till en konferens med aktuell forskning, kon-
kreta tips och modern undervisning för ökat lärande!

FreDrIk SvenSSOn 
Projektledare 
Teknologisk Institut

Datum och plats
27-28 mars, 2012 (3843-1)
 
kungsholmen konferens, Stockholm
Fleminggatan 18 i nedre botten på Trygg-Hansahuset
Tunnelbana: rådhuset

pris
ordinarie pris: 5480 kr
Grupprabatt: 
2-3 personer: 4980 kr/person
4 personer eller fler: 4480 kr/person
Grupprabatten gäller personer från samma arbetsplats vid 
samtidigt anmälan.

I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumen-
tationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes 
efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan.

 
ÖvriG info
Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se 
www.tiutbildning.se. På webben hittar du även praktisk informa-
tion och tips på boende. För övriga frågor kontakta projektledaren 
Fredrik Svensson på fsv@tiutbildning.se.  Teknologisk Institut 
förbehåller sig rätten till ändring av program, tid och plats.
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returaDress

Teknologisk Institut, Box 2513, 403 17 Göteborg

B

Tre enkLA SäTT ATT AnMäLA DIG!

Telefon  031 – 350 55 00

E-post  info@tiutbildning.se

Webben  www.tiutbildning.se

tre bra anleDninGar att Delta:                                 


