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A B C D E F G H I J
Problemlösning med 

blockmodellen och fyrfältsmall - 

en studie i åk 2

Litteraturarbeid som en nøkkel 

til identitetsutvikling

"När verbet hoppar omkring" - 

En designstudie om 

syntaxundervisning för 

nybörjarelever i tyska

Elefanten i rummet: 

Komplexiteter i undervisning 

om pornografi på högstadiet

Möjligheter och hinder för 

utveckling av yrkeskunnande 

och svenska språket i 

yrkeskurser på 

språkintroduktions-

programmet

Rymden som stöd i STEM-

undervisningen

Hur kan digitala resurser 

användas för att inkludera fler 

språk i undervisningen?

Modellens möjligheter & be-

gränsningar - att undervisa 

med visuella modeller i 

samhällskunskap

Rumsliga aspekter av 

literacypraktiker i praktisk-

estetiska ämnen - exemplet 

idrott och hälsa

Hur får vi ökat lärande och 

motivation i gymnasieskola 

och lärarutbildning genom 

samverkansinlärning?

Simion och Gawell Häbler och Elisenberg Beslagic Planting-Bergloo Paul Kozma och Nymark Petersen Tväråna, Jägerskog, 

Björklund, Strandberg, 

Carlberg, Kenndal, Juthberg, 

Sahlström, Losciale, 

Gottfridsson och Mårald

Norberg Persson, Lennholm och 

Hartell

Vad kan ett algebraiskt 

"wicked problem" vara?

Språket i bilden och bilden i 

språket

 We should fat that: 

Symposium om kollaborativt 

skrivande på engelska

Kontemplation, drömmar och 

fakta - om fältarbete i 

ekologiundervisning

Att äga sitt ordförråd - FoU-

projekt inom STLS

Observationer som ett verktyg 

i lärarutbildningen inom teknik 

och naturvetenskap

Uppfattningar om musik-

undervisningen i 

grundsärskolan

Klimatförändringar och 

samhällskunskaps-

undervisning som utvecklar 

kunskap, handling och hopp

Perspektiv på återkoppling i 

bildundervisning

Resonemang i undersökande 

aktivitet inom trigonometri: 

Skillnader mellan elever som 

använt GeoGebra och elever 

som använt gradskiva

Brink, Fred, Lechner, 

Rundquist, van Luijk, Åström 

och Älmeby

Drougge och Morin Persson Fidani och Norlin Björlin Svozil, Brugge, 

Danielsson, Isaksson 

Persson, Johansson, Kozma 

och Nymark

Backman Bister, Berthén och 

Lindberg

Lundholm, Tvrtkovic, Ignell, 

Klang, Suomela, Davies och 

Bendz

Grenholm, Arvas och Knapp Kai-Larsen och Rimeslåtten

Några metaforer för bråk i 

matematikläroböcker för 

årskurs 1-3

Förmågan att gestalta en scen 

i en berättande text efter 

litterär förebild

Att ta fram guldet. ULV-

studenters möte med 

dramapedagogik

Återkoppling som stöd för att 

värdera olika val i Hem- och 

konsumentkunskap

Berggren Bäcklin, Jonsson, Pettersson 

Berggren och Lundblad

Malmström, Droppe, Arnell, 

Hessel, Mutic och Lupsa

Forssman och Neidestam

Laborativa inslag med 

potential för undervisning om 

naturvetenskapernas karaktär 

och arbetssätt

Systematiska undersökningar i 

NO på lågstadiet - att 

identifiera vad som påverkar 

ett resultat

Hållbar utveckling i 

teknikämnet

Undersökning av 

samhällsekonomiundervisning 

med hjälp av det inbäddade 

ekonomiska kretsloppet

 Aspekter som skapat mening i 

utvecklandet av professionell 

teoretisering i tre 

praktikutvecklande projekt i 

förskolan

Almlöv, Arvanitis och 

Gyllenpalm

Paulsson, Stockhaus, 

Seifeddine Ehdwall, 

Björnhammer och Weiland

 Sundler  Andersson och Ahlgren

Kan fyra uppgifter avslöja de 

yngsta elevernas 

taluppfattning?

Systematiskt kvalitetsarbete 

på Anna Whitlocks 

gymnasium - Studentsamtal

Att utveckla 

skrivundervisningen i engelska 

- en learning study på 

gymnasienivå

Didaktisk modellering av kom-

munikativa processer i NTA-

undervisningen - 

undersökande arbetssätt och 

vidgad kommunikation på 

lågstadiet

Litterära textuniversum - 

Symposium om tolkning av 

skönlitterär text

Tekniska system Med Andra Ord: elevstrategier 

för en effektiv ordförråds-

utveckling

Medborgaransvar i demokrati-

undervisning på högstadiet

En valfråga i praktiken? Alnervik

Adolfsson Boman, Björk, 

Eriksson och Eriksson

Danielsson Thorell och 

Fridolfsson

Söderlind, Wikström, Larsson 

och Mlakar

Caiman, Anderhag, Jeppsson, 

Larsson, Nilsson och 

Wickman

Danielsson, Salomonson, 

Sundler, Bürgers och 

Fahrman

Vilhelmsson, Forsberg och 

Galián Barrueco

Terner och Nilsson Skarelius

Startuppgifter för ökad 

självuppfattning och 

måluppfyllelse i matematik

Elevers samtal i en 

bildningsorienterad 

undervisning i naturkunskap 

på gymnasiet

Narratives in a problem-based 

speaking task: Key features to 

build upon for the development 

of L2 interactional competence

Utvecklandet av smak för 

naturvetenskap i grundskolans 

låg- och mellanstadium

Förskolebarns begynnande 

naturvetenskap i pedagogisk 

dokumentation

"Äntligen något riktigt att 

diskutera": Elevresonemang i 

kunskapssökande samtal 						

Feedback på mellanstadiet 

med digital komparativ 

bedömning

Brilloboxar i bildundervisning - 

konsthistoria i handling och 

värdet av konst

Dalivin och Jansson Fridolfsson och Bundsen Hoskins Anderhag, Caiman, Jeppsson, 

Larsson, Nilsson och 

Wickman

Hansen Psaroudaki Sandholm Hartell, Lennholm, Lindblom, 

Lundin och Björn

Qadri och Gåfvels

11:20 - 

11:50

10:40 - 

11:10

12:00 - 

12:30

Lunch 1 Berggren, Persson Westberg 

och Sobarzo Petri
Lunch 1

Lunch 2

Lunch 1 Lunch 1

12:40 - 

13:10

Lunch 2

14:30-15:00 Kaffe (Södertälje stadshus, foajén) 15:00 - 16:00 Keynote (Södertälje stadshus, Estrad)

14:00 - 

14:30

13:20 - 

13:50

08:30 - 08:55 Kaffe och registrering (Södertälje stadshus, foajén)

09:00 - 09:15 Konferensen inleds (Södertälje stadshus, Estrad) 09:15 - 10:15 Keynote (Södertälje stadshus, Estrad)

Ohlsson, Kindenberg, 

Kullberg, Åström, de Brun 

Mangs, Göthlin, Rosenberg 

och Steen

Lunch 2 Lunch 2Lunch 2

Lunch 1


