
Konferensen som ger inspiration och 
kunskap om användandet av digitala 
verktyg i undervisningen. Av lärare, för 
lärare. För dig som är på väg, redan där 
eller bara nyfiken! Konkret och praktiskt. 
Ingen försäljning, bara kunskap. 
 Här handlar det om pedagogiken,  
inte om hårdvaran. Verktyg för dig som 

undervisar med såväl MAC som PC. 
 En heldag fullspäckad med inspirations-
föreläsningar och workshops av verksamma 
lärare. Du väljer de programpunkter 
som intresserar dig mest (5–6 st). Här 
presenteras ett urval. Detaljerat program 
kommer inom kort på www.learnit24.se

Datum: torsdag 22 mars 2012 
Plats: Väsby Nya Gymnasium (27 min från 
Stockholm C, 9 minuter från Arlanda) 
Tid: kl 9 –16
Boka-tidigt-pris: 1.295 kr exkl. moms  
 (om du bokar senast 29 feb)
Ordinarie pris: 1.595 kr exkl. moms 
 (gäller från och med 1 mars)
I konferenspriset ingår lunch samt fika både 
för- och eftermiddag.

I priset ingår även boken ”Knäck Koden – en 
hoppfull bok om dyslexi” av Ann Lagerström. 
Boken tar dig med på en resa där du får  
träffa passionerade lärare, engagerade 
forskare och stolta dyslektiker. 

Anmäl dig här!  
Sista anmälningsdag: 8 mars
http:// learnit24.se/sa-funkar-det /

Inbjudan  Så funkar det!
Save the date 22 mars 2012!

Fortsättning på nästa sida!

www.learnit24.se

Konferensen arrangeras av  
Learnit 24 och Upplands Väsby,  
utsedd till Årets IT kommun.   

För mer info kontakta Robert Hambre, projektledare – Så funkar det! +46(0)708-69 11 87  robert.hambre@learnit24.se
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 Martin Ingvar Vad ska jag göra när orden blandar sig?  Professor och hjärnforskare på Karolinska  
 Huvudtalare Om att få med sig alla på läståget Institutet.

 Anna Karlsson Så stödjer sociala medier och IT läraren Flerfaldigt belönad högstadielärare i NO och  
   matematik. Flitigt anlitad föreläsare. 

 Kara Barker och Roger Lister CSI i klassrummet  Prisbelönta biologi-, naturkunskaps- och fysiklärare  
  – 21st Century skills på riktigt  erkända för sina innovativa arbetsmetoder. 

 Maria Barnelius Pedagogiska IKT-verktyg för förskolan Innovativ förskollärare i Västerås.

 Mattias Nylander Formativ bedömning med Wikispaces  Skolambassadör för EU på Sundsgymnasiet 
  och andra digitala verktyg i Vellinge, där han arbetar som lärare i 
   samhällskunskap och historia.

 Eva Bratvold 1. Bli mer organiserad med OneNote och Outlook  Norsk konsult och författarinna till boken
  2. Samarbete, kunskapsbyggande och ”IKT i skulen”. Flitigt anlitad föreläsare. 
  problemlösning med Leap21

 Ulf Jämterud Användandet av digitala verktyg i de  Gymnasielärare och författare till boken
  samhällsorienterade ämnena ”Digital kompetens i undervisningen”. Prisbelönt av 
   Kungliga Vitterhetsakademien för sitt banbrytande 
   sätt att använda IT inom religion och historia. 

 Lena Lingman Hur går prisat värdegrundsarbete Rektor på Glada Hudikgymnasiet, vinnare av 
  och en-till-en ihop? SIQs pris ”Bättre skola” och prisbelönta för hur de 
   jobbar med kultur, värdegrund och ledarskap.

 Pia Eneström Så här använder jag OneNote och Högstadielärare i NO- och matematik vars elever
  tablet-datorer i matematik och NO flera gånger vunnit uttagningarna till Europa-
   finalerna i First LEGO League.
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 Martin Monet Skype i språkundervisningen – hur då? Gymnasielärare i franska och spanska.

 Per Olsson Storybird gör skrivandet enklare och roligare  Högstadielärare i engelska och svenska.
   i språkundervisningen
 
 Martin Bergqvist Aktiv och experimentell matematik med  Skolledare och matematiklärare på gymnasiet. 
   bland annat Geogebra och Wolfram Alpha 

 Kajsa Bernhardsson Molntjänster och yngre åldrar – sjukt kul!  Klasslärare i åk F-6. Anlitad av Västerås 
    kommun för IKT-pedagogisk inspiration. 

 Lars Lingman Vilka molntjänster gör att varje elevs åsikter  Skolledare på högstadiet. Föreläsare och
   och tankar blir synliga? kursledare hos Learnit24.

 Mick Hellgren 1. Skriva sig till läsning – så funkar det! Mycket uppskattad föreläsare och lärare i åk F-2 
   2. Blogg i klassrummet – en bra start! som reser landet runt och berättar om sitt arbete
    med IKT i undervisningen. 
 
 Kristy Lundström Digitala verktyg för matte och NO  Drivande skolledare med bred internationell 
   på högstadiet bakgrund och arbete med ledarskap och IKT.

  Daniel Johansson 1. Skapa egna tv-sändningar med Bambuser Lärare på högstadiet i historia och religion med 
   2. Formativ bedömning i Google Docs inriktning mot IT-utveckling i skolan.
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