
                              

         
 

Välkommen till seminarium 

LÄRANDE I FÖRÄNDRING 
Fredag den 4 oktober 2019, kl. 9.00-12.00 

   Gävle Innovation Hub 
       Drottninggatan 18 

Program 
8.30 – 9.00 Registrering, mingel med kaffe och smörgås 
9.00 – 9.10  Välkommen till Innovationsveckan! Jaana 

Kiiskinen, utvecklingsledare i naturvetenskap och 
teknik, Gävle kommun 

9.10 – 9.45  Hur skapas morgondagens lärmiljöer i dagens 
skolor? Anneli Frelin, professor i didaktik, och Jan 
Grannäs, docent i didaktik, Högskolan i Gävle 

9.45 – 10.15  Forskning för förändring, Jörgen Holmberg, 
professor i didaktik, Högskolan i Gävle  

10.15 – 10.45    Fika och mingel  
10.45 – 11.50  Loops i undervisningen, Bibbi Dahlberg, 

Ma/No/Tk-lärare på Nynässkolan 7-9, Gävle 
kommun 
Elever lär elever, Catrin Klasenius, förstelärare i 
digitalisering, Gävle kommun 

11.50 – 12.00  Summering och avslut, Jaana Kiiskinen, 
utvecklingsledare i naturvetenskap och teknik, 
Gävle kommun 

 
Anmälan senast 1 oktober: Anmäl dig här! 
 

Fullständigt program för Innovationsveckan Sverige 
www.innovationsveckan.nu  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=glIB86wd4kOy837TcHslIv6GuKoWX1dBhYgokhFTzsxUODk1OUxSWEpZUUZLQzJUOTc5Mlg0TjJMTy4u
http://www.innovationsveckan.nu/


 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elever lär elever 
Catrin Klasenius, Gävle kommun 
 
Vad gör man när man möter elever som är duktigare på det 
tekniska än en själv? Två vägar att välja mellan, antingen ödsla 
massor av tid och försöka lära mig själv eller vända på det, 
eleverna får lära mig och därefter får de lära ut till andra elever. 
En skräckblandad resa inleddes hösten 2017 då jag startade upp 
ett ”elev till elevlärande”. Tänk om jag visste då vilken succé det 
skulle bli bland både mina elever men också för mig själv! 

Hur skapas morgondagens lärmiljöer i dagens skolor? 
Anneli Frelin och Jan Grannäs, Högskolan i Gävle 
 
Erfarenheter från ett Vinnovaprojekt där en högstadieaula byggdes om till en 
multifunktionell lärmiljö. Vilka önskemål och krav har lärarna när de börjar 
undervisa i den? Vilka saker är viktiga att tänka på när morgondagens lärmiljöer ska 
skapas? 
 

Forskning för förändring 
Jörgen Holmberg, Högskolan i Gävle 
 
Samhället och skolans digitalisering innebär nya utmaningar och möjligheter för 
lärare. Hur kan lärare få stöd i sitt arbete med att utnyttja digital teknik på 
innovativa sätt för elevernas bästa samtidigt som vi ökar vår vetenskapliga kunskap 
om hur detta kan göras på olika sätt? Presentation av designbaserad forskning där 
lärare och forskare samarbetar i praktisk undervisningsdesign. Exempel från ett 
pågående forskningsprojekt där video och VR används i ämnet historia. 

Loops i undervisningen 
Bibbi Dahlberg, Gävle kommun 
 

Bibbi kommer att inspirera och visa hur man i kollegiet kan använda 
Loops som ett verktyg för den interna kompetensutvecklingen, och 
hur man på Nynässkolan 7-9 arbetat med digitaliseringen med 
verktyget Loops. Loops är ett fullständigt läromedel för grundskolans 
årskurs 1-9 med kunskapskrav inlagda, men det fungerar även som ett 
kompetensutvecklingsverktyg för alla anställda inom hela Utbildning 
Gävle.   
 

Loops är ett digitalt ramverk för lärande utvecklat för att tillvarata 

digitaliseringens lärandepotential. Med solid grund i pedagogisk 
forskning och lång erfarenhet av pedagogisk processledning 
erbjuder Loops en komplett och anpassningsbar produkt för 
digitalt lärande. 
 


