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Bobby Oduncu och Nisti Stêrk 

Trombon 9.00-10.00 

Estrad 10.30-11.30 

I hans frisörstol landar löpande en rad av artister, politiker, idrottsstjärnor och programledare. Idag är 

Bobby Oduncu en av Sveriges mest eftertraktade frisörer, men bakom framgången döljer sig också 

sorgen och en ovanligt tragisk historia.  

Uppvuxen i Södertälje i en syriansk familj med en djupt troende kristenortodox pappa satte Bobby länge 

upp en falsk fasad, trots att hans kropp och själ längtade efter kärlek och beröring.  

Bobby Oduncu tillsammans med Nisti Nisti Stêrk kommer att prata om sin uppväxt, skoltiden, hot och 

förtryck men också vilket stöd och kärlek han har fått, inte minst av sin mamma Emelin efter att han till 

sist kom ut som gay.  

Bobbys dokumentär "Who the fuck is Bobby?" utsågs till årets film på QX gaygala 2022. En 

dokumentärfilm av Nisti Stêrk 

 

 

 

 

Kalle Norwald 

Estrad 9.00-10.00 

Trombon 10.30-11.30 

Kalle Norwald är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut och är auktoriserad specialist i 

sexologisk rådgivning (NACS) samt legitimerad hälso- & sjukvårdskurator. Han har tidigare bland annat 

arbetat inom socialtjänst, med sexualundervisning i grund- och gymnasieskola och som kurator på 

sjukhus. Kalle har föreläst under hela sin tid som socionom men även dessförinnan, vilket gör att han har 

närmare tusen undervisningstimmar bakom sig. Han har även skrivit boken "Undervisa i sexualitet, 

samtycke och relationer - integrera i alla ämnen".  

Föreläsningen kommer att fokusera på ämnesintegrerad sexualundervisning och hur de nya läroplanerna 

kan komma att påverka er yrkesvardag. Dessa träder i kraft från hösten 2022 och ämnet ändrar namn till 

Sexualitet, samtycke och relationer. Det är även dessa teman som Kalle kommer att behandla under 

föreläsningen och hur ni kan integrera dessa i undervisningen.  
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Stockholms Improvisationsteater  

Vaddå 22? 

Trombon 13.00-13.50  

Trombon 14.20-15.10  

Trombon 15.30-15.20 

Sedan 1989 har teatern med säte på Sigtunagatan i Vasastan spelat improviserad teater dels på sin 

egen scen men även ute i Sverige och världen.  

Vår filosofi är att värnar om fantasins plats i en effektiv och hård värld.  

Med humorn som verktyg ifrågasätter vi normer, traditioner och invanda tankebanor. 

Vi balanserar ständigt på slak lina mellan lågt och högt, aktualitet och tidlöshet, den lilla människan och 

de stora frågorna, filosofi och vardag, nuet och evigheten. 

Dem kommer att bjuda på tänkvärd interaktiv underhållning som uppmärksammar det hårda arbetet man 

lägger ner som lärare i kommunen samt även ger en positiv kick i sitt framtida arbete. 

 

 

 

Mona Liljedahl  

Särskilt begåvad elever 

Park hotel Januari 13.00-13.50  

Park hotel Januari 14.20-15.10 

 

Mona Liljedahl kommer dels att prata om vad särskild begåvning är, vilka myter och fördomar som vi ofta 

stöter på. Vem är dessa elever och hur kan vi upptäcka dem? Pedagogiska verktyg för lärare att 

använda sig av.  

Mona är legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska. Författare till bland annat ”Särskilt 

begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet”, medförfattare till svenska Skolverkets 

handledningsmaterial "Särskilt begåvade elever" (2015), ämnet svenska. 

Mona arbetar som specialpedagog, konsult och föreläsare.   
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Nadja Yllner 

Hemmasittare  

Park hotel Februari 13.00-13.50  

Park hotel Januari 15.30-16.20 

 

 

De senaste tio åren har antalet barn som uteblir från skolan, som utvecklar ångest, depression och som 

börjar äta antidepressiva läkemedel ökat oroväckande mycket. Den här föreläsningen handlar om just 

det, och om speciellt ett av alla dessa barn – Nadjas barn. 

Nadja Yllner är en prisbelönt undersökande journalist som under många år jobbat för SVT:s Uppdrag 

granskning. Nadja lanserade 2021 hennes nya bok ''Hon kallades hemmasittare: om skolan, tårarna och 

kampen i hallen''. 

 

 

 

Inger Fridolfsson Bedömningsstöd svenska  

Park hotel Februari 14.20-15.10  

Park hotel Februari 15.30-16.20  

 

 

De flesta elever drar stor nytta av en strukturerad läsinlärningsmetodik. I den här föreläsningen varvas 

teorier och praktisk tillämpning kring den första läsinlärningen med utgångspunkt från ljudningsmetoden. 

Inger Fridolfsson är speciallärare, lärarutbildare och författare.  
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Matte appen Magma  

Använd elevlösningar i din undervisning  

Park hotel Mars 13.00-13.50  

Park hotel Mars 14.20-15.10  

Park hotel Mars 15.30-16.20 

Matteappen Magma är ett nytt verktyg som samtliga lärare i Södertälje kommun och elever kan 

använda. På workshopen kommer Magma dels visa hur lärare kan använda elevlösningar i 

undervisningen, förstå elevernas missuppfattningar, smarta arbetssätt i matematiken och screening. 

 

 

 

Pernilla Lundgren  

Sammantagen bedömning och Lgr22 – för betygssättande lärare  

Demokratin 13.00-13.50  

Demokratin 14.20-15.10 

 

 

Vad innebär det att göra en sammantagen bedömning som lärare och hur kan de ändrade kursplanerna 

vara ett stöd i det? Pernilla kommer att prata om simhopp(!?) och vad det är jag gör som lärare när jag 

värderar betygsunderlag, tolkar betygskriterier och sammanvägen elevernas kunskaper till det betyg 

som bäst motsvarar elevens kunskaper. 

Pernilla Lundgren är utbildad grundskolelärare, forskarutbildad och har även arbetet som 

gymnasielärare. Hon har arbetet med bedömnings- och betygsfrågor i över tio år, bland annat på 

Stockholms stads utbildningsförvaltning. På senare tid har Pernilla föreläst om bedömningsfrågor och 

varit expert i Betygsutredningen där hon skrev bilagan Om betyg och betygssättning - en 

forskningsöversikt. Hon har även hjälpt Skolverket med de nya allmänna råden om betyg och prövning. 

 

Pernilla Lundgren  

Lgr 22 Undervisning och bedömning - för lärare som ej sätter betyg  

Demokratin 15.30-16.20 

Hur kan Lgr22 komma att påverka planering, undervisning, dokumentation, bedömning eller omdömen? 

Pernilla gör nedslag i flera ämnen och ger input kring det du kan och kanske vill skruva lite på, eller 

kanske mindre av, när du utforskar de ändrade kursplanerna tillsammans med dina elever i 

undervisningen. 
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Pernilla Lundgren är utbildad grundskolelärare, forskarutbildad och har även arbetet som 

gymnasielärare. Hon har arbetet med bedömnings- och betygsfrågor i över tio år, bland annat på 

Stockholms stads utbildningsförvaltning. På senare tid har Pernilla föreläst om bedömningsfrågor och 

varit expert i Betygsutredningen där hon skrev bilagan Om betyg och betygssättning - en 

forskningsöversikt. Hon har även hjälpt Skolverket med de nya allmänna råden om betyg och prövning. 

 

 

 

Karin Herlitz  

Skönlitteratur  

Symfonin 13.00-13.50  

Symfonin 14.20-15.10 

 

 

Karin Herlitz är lärare i svenska och engelska och arbetar på Nacka gymnasium. En praktiskt orienterad 

föreläsning som ger dig uppslag och idéer för hur du kan arbeta med läsning i klassrummet på ett 

strukturerat sätt. 

 

 

Helena Pettersson  

Mariekällskolan Rum 6, NTA 4-6, 13.00-13.50 

Symfonin, NTA F-3, 15.30-16.20  

 

 

 

NTA står för ”Naturvetenskap och teknik för alla”. Helena kommer presentera olika NTA-teman riktade 

mot F-3 och 4-6. I workshopen kommer ni få prova och titta på olika material. 

Helena Pettersson och är NTA-samordnare och utvecklingslärare i Södertälje kommun.  
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Joakim Sveland  
 
Ostört i skolan  
 
Mariekällskolan Aulan 13.00-13.50  
 
Mariekällskolan Aulan 14.20-15.10 
 
 
 
 
 

Den digitala tekniken ger skolan enorma möjligheter, men som den används idag motverkas en av 
hörnstenarna i elevernas lärande: förmågan att kunna arbeta och tänka ostört.   
 Läraren och författaren Joakim Sveland tecknar berättelsen om hur internet skulle revolutionera 
undervisningen, men i stället hackade vår uråldriga hjärna.  
 Från forskningsresultat till lärarvardag ger föreläsningen kunskap och metoder för att riva ner den mur 
av distraktioner som hindrar eleverna från att nå dit – till kunskapen och lärandet.   
  
Joakim Sveland är yrkesverksam lärare. Sedan 2018 skriver och föreläser han i skolor landet över om 
hur internet och digitaliseringen påverkar vårt lärande. I juni 2022 kom hans senaste bok i ämnet: Ostört 
i skolan.   

 

 

 

Christina Svensson  

Mattelek-risk för ytligt matematikkunnande  

Mariekällskolan Aulan 15.30-16.20 

 

 

 

 

Att lära genom lek och lustfyllda lärsituationer kan innebära att elevers motivation för matematikämnet 

ökar. Det finns dock risker för att matematikkunnandet hamnar i skuggan av det lustfyllda och att de 

sociala processerna premieras. 

Under Christinas föreläsning kommer ni att få ta del av studier genomförda på låg- och mellanstadiet. I 

dessa studier har eleverna erbjudits lekfulla, laborativa inslag och resonerande sammanhang. Genom att 

identifiera elevernas matematikkunskaper före och efter matematiklektionen har det framträtt betydelsen 

av lärarens medvetenhet om vilket matematikkunnande som faktiskt erbjuds och lärs. 

Christina Svensson Filosofie doktorsexamen i matematikens didaktik, 1-7 MaNO lärare, 

Professionsutvecklare i Malmö stad, lärarutbildare i matematikens didaktik vid Malmö universitet.  
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Tom Tits 

Hållbar utveckling 4-6  

Mariekällskolan Rum 1 13.00-13.50 

   

Med anledning av att Telgebolagen, Utbildningskontoret och Tom Tits Experiment. tagit fram materialet 

Återvinn och bli miljönär samtalar Anna Junback - Tom Tits Experiment och Johanna Pettersson – Telge 

Återvinning / Tom Tits Experiment om återvinning. Hur hushållar vi med naturens resurser på bästa sätt? 

Hur kan val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå påverka miljön och främja hållbar utveckling? 

Roliga fakta som höjer motivationen så att allas insatser gör skillnad.  

 

  

Tom Tits  

Make it Open, Förankra din undervisning i lokalsamhället  

Mariekällskolan Rum 4 13.00-13.50 

                                            Mariekällskolan Rum 6 14.20-15.10 

                                            Mariekällskolan Rum 6 15.30-16.20  

Vill du prova på att utveckla din undervisning genom samarbeten mellan skolan och det omgivande 

samhället? Vill du stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att 

pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem med open schooling? Du kommer att ges möjlighet 

att ta del av nya undervisningsteman med kopplingar till läroplanen (Lgr22) och vi på Tom Tits kan stötta 

dig och dina elever i genomförandet. Materialet är utvecklat av lärare för lärare som en del av EU-

projektet Make it Open   

Tiffany Alnefelt – svensk delprojektledare Make It Open, Tom Tits Experiment  

Cecilia Ekstrand – Tom Tits Experiment 

 

 

Tom Tits  

Återvinn och bli miljönär  

Mariekällskolan Rum 4 14.20-15.10 

”Återvinn och bli en miljönär” är ett nytt undervisningsmaterial för grundskolor inom Södertälje kommun 

framtagen av Tom Tits Experiment, Utbildningskontoret och Telgebolagen. Materialet innehåller en 

inspirationsfilm med Tobbe Trollkarl, diskussionsfrågor, miljö- och återvinningsfakta, samt 

”Miljönärsrecept” – konkreta förslag på aktiviteter med eleverna. Under denna workshop går vi igenom 

materialet tillsammans, lyfter kopplingarna till Lgr22 och delar erfarenhet och inspiration med varandra i 

ett kollegialt samtal. Ingen kan göra allt men alla kan göra något!  

Anna Pettersson – Telge Återvinning / Tom Tits Experiment 
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Tom Tits  

Systematiska undersökningar  

Mariekällskolan Rum 4 15.30-16.20 

I det här passet fördjupar vi oss i tankar kring systematiska undersökningar i låg- och mellanstadiet. 

Enligt Lgr22 ska eleverna möta fältstudier, observationer och experiment inom NO-undervisningen. Hur 

förhåller sig de olika delarna i till varandra? Hur ser progressionen ut genom grundskolan? Hur väljer jag 

mellan observationer och experiment?  

Johanna Junback – Disputerad forskare och legitimerad NO-lärare, Tom Tits Experiment 

 

 

 

Ditte Lind  

Singaporematte  

Mariekällskolan Rum 1 F-3 14.20-15.10 

Mariekällskolan Rum 1 4-6 15.30-16.20 

 

 

 

Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse att lära mer – 

det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter. Singaporematte bygger på teorier och 

väl beprövade metoder, där man undervisar variationsrikt för förståelse. Läraren hjälper eleverna att 

utveckla sitt tänkande och problemlösningsförmåga med visuella metoder på ett strukturerat sätt.  

Ditte Lind är biträdande rektor på Wasaskolan i Södertälje kommun. 
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Carolina DiMaria  
 
Musik och mycket mer 
 
Mariekällskolan Rum 2 13.00-13.50 
 
 
 
 
 
 
 

Carolina DiMaria, musiklärare, lärutbildare och krönikör för tidningen Ämnesläraren.  
 
Att koppla ihop musikämnet med andra ämnen likväl som att koppla ihop sin undervisning med 
samhället och världen utanför skolan är en röd tråd i hennes undervisning. Carolina drivs av att förmedla 
ämnets egenvärde men ser det som minst lika viktigt att våga se ämnet som ett hjälpämne. 
I föreläsningen tittar hon närmare på hur förändringarna och omskrivningarna i den nya kursplanen 
stärker samarbete, synen på lärarens kompetens och hur de tre övergripande rubrikerna i det centrala 
innehållet går hand i hand.  
 
 
 
 
 
 
 

Camilla Andersson  

SYV hela skolans ansvar är en del av hela skolans SYV-uppdrag 

Mariekällskolan Rum 5 13.00-13.50 

Mariekällskolan Rum 2 15.30-16.20 

 

 

En inspirationsföreläsning om studie -och yrkesvägledningen betydelse från förskoleklass till åk 9, 

GRU/GRUSÄR. Vad menas med SYV i snäv -och vid bemärkelse? SYV hela skolans ansvar - hur ska 

jag som lärare hinna ännu ett uppdrag? Finns det smarta vägar att arbeta med en likvärdig och 

kompensatorisk studie -och yrkesvägledning? Vi, alla i skolan har ett ansvar att få valkompetenta elever 

som kommer ut i anställning och vidare studier.  

Som studie -och yrkesvägledare, biträdande rektor och SYV-utvecklare har Camilla alltid sagt att 

vägledning ska underlätta och stödja lärares undervisning, först då når vi framgång med SYV hela 

skolans ansvar. Studie -och yrkesvägledning en viktig funktion för ökad måluppfyllelse och ökad 

skolmotivation. 
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Richard Hultén  

Att skriva berättande texter åk f-3  

Mariekällskolan Rum 5 14.20-15.10  

Mariekällskolan Rum 5 15.30-16.20 

 

 

 

I föreläsningen delar Richard med sig av hur man kan arbeta stöttande med både struktur och innehåll i 

skrivandet för att eleverna tidigt ska uppleva att de är skribenter. 

Richard Hultén är lärare och läromedelsförfattare med 25 års erfarenhet av  

att arbeta i årskurserna f-3. Richard arbetar på Utbildningsförvaltningen i Stockholm som lärarcoach och 

processtödjare mot undervisning. 

 

 

 

Jan Lindgren, Maria Åkerlund, Maria Winor, 
Gabriella Carlsson och Senaa Yousif från 
Viksbergskolan  

Rasten var vår svåraste lektion.  

Mariekällskolan Rum 7 13.00-13.50 

                                                                            Mariekällskolan Rum 2 14.20-15.10 

Vi krävde mycket av eleverna när det var rast. Många av våra elever misslyckades och det påverkade 

deras lärande. Rasten identifierades som den svåraste lektionen och vi behövde göra något annorlunda.  

De som håller i föreläsningen är Jan Lindgren, rektor, Maria Åkerlund, biträdande rektor, Senaa Youssif, 

lärare i fritidshem, Maria Winor, lärare F-3 från Viksbergskolan. 
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Katarina Neidenstam och Linda Forssman  
 
Praktiknära forskning inom STLS- vad innebär det?  
 
Mariekällskolan Rum 3 13.00-13.50  
 
Mariekällskolan Rum 3 15.30-16.20 

  
 

Vad innebär det att delta i ett projekt inom STLS?  Katarina Neidestam och Linda Forssman  
berättar hur det kan gå till och vilka vinster i undervisningen det kan innebära för lärare och elever. Vi 
visar vårt genomförda ram-projekt läsåret 2021/22 kring återkoppling i undervisningen.  

 
 
 
 

Marcus Danielsson  
 
Vad säger forskningen om god undervisning?  
 
Mariekällskolan Rum 3 14.20-15.10 
  
 
 
 
 
 

Föreläsningen bygger på en forskningsöversikt som heter “Great Teaching Toolkit” som sammanställts 
av Cambridge Assessment International Education och 74 forskare från 11 länder. Marcus kommer att 
återge de övergripande resultaten och diskutera möjligheter såväl som utmaningar med att omsätta 
forskning i praktiken.   

Marcus Danielsson arbetar som utvecklingslärare på Resurscentrum i Södertälje kommun. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


