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Bild i skolan 2018

➠ Uppdatera undervisningen i video och foto utifrån skolans
förutsättningar
➠ Hur kan du praktiskt arbeta med samtidskonst i bildundervisningen?
➠ Inspirera med digitala verktyg och sociala medier i bildundervisingen!
➠ Workshop – hur motiverar och engagerar vi eleverna i bildundervisningen? Diskutera och utbyt erfarenheter med bildlärarkollegor!
➠ Uppdatera dina kunskaper gällande bedömning och betygsättning inom bildämnet
Datum och plats: 29–30 januari 2018, Stockholm

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

Mattias Karlsson Sjöberg,
föreläsare och grundare
av utbildningsföretaget
Moderskeppet

Matilda Åhall, bild- och
speciallärare, författare

Åsa Fant Perdsjö, klass- och
bildlärare, författare

David Edfelt, leg. psykolog,
arbetar med utbildning
och handledning

Anna Widén, prefekt vid
institutionen för estetiska
ämnen i lärarutbildningen
Umeå universitet

Välkommen till Bild i skolan 2018!
I årets fullspäckade program av Bild i skolan 2018 varvas uppdaterade favoriter såsom bildanalys
och samtidskonst med nyheter som ger dig värdefull kunskap gällande bl.a. bemötandet av elever
i behov av särskilt stöd. Dessa inspirerande föreläsningar presenteras av sakkunniga föreläsare
från hela landet. Du erhåller kreativa arbetssätt, praktiska tips och får möjligheten att diskutera
aktuella frågor som präglar bildundervisningen med kollegor. Under konferensens två dagar
nyanserar du dina kunskaper i foto, digitala verktyg och erhåller verktyg som konkretiserar
bedömningen och betygsättningen. Du deltar även på en workshop med fokus på att öka
elevernas motivation och engagemang i bildundervisningen.
Under konferensen är vi glada och stolta att bl.a. presentera:
➠ Anna Widén, prefekt vid institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen Umeå universitet. Annas föreläsning tar avstamp i hennes nya avhandling som handlar om hur samtidskonst
kan omsättas till undervisningsinnehåll. Du erhåller tips och råd för hur du praktiskt kan arbeta
med samtidskonstundervisningen.
➠ Matilda Åhall, har lång erfarenhet som bild- och speciallärare och är författare till Lärarens
guide till Bild - teori, praktik, bedömning och hon bloggar om bildämnet som Fröken Åhall. Under
hennes intressanta anförande utvecklar och förnyar du undervisningen i bildanalys och utbyter
idéer och tips med bildlärarkollegor.
➠ Mattias Karlsson Sjöberg, författare och grundare av Moderskeppet, ett utbildningsföretag
inriktat mot fotografer. Mattias har utbildat många bildlärare i video och foto och under hans
föreläsning får du praktiskt lära dig hur du nyanserar undervisningen i video och foto utifrån
skolans förutsättningar. Hur hjälper du eleven att nå kunskapskraven? Vilka program för video
och foto passar i undervisningssyfte?
➠ Åsa Fant Perdsjö, författare till bedömningsstödet Tummen upp! Bild kartläggning för åk 6,
bloggar på Bildlärarbloggen – En bildlärares vardag och arbetar som klasslärare och bildlärare i
åk 4–6 i Gnosjö. Åsa kommer att konkretisera bedömning och betygsättning – vad är viktigt
att tänka på för att underlätta? Under gruppdiskussionen utbyter du erfarenheter med bildlärare
från den årskurs du själv arbetar med.
➠ David Edfelt, leg. psykolog, arbetar med utbildning och handledning. Han har en stor kunskap om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och problemskapande beteenden. Under hans föreläsning tar du del av hans gedigna kunskap
och du erhåller praktiska verktyg för att nå fram och underlätta bildundervisningen för elever i
behov av särskilt stöd och med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Vårt mål med denna konferens är att du uppdaterar och utvecklar dina kunskaper som bildlärare
och erhåller verktyg och rekommendationer för att höja din undervisning och konkretisera din
bedömning och betygsättning. Du får konkreta lektionsupplägg och förhållningssätt som inspirerar till nya arbetssätt och ökad motivation för dig och eleverna.
Försäkra dig om en plats redan idag!
Gå in på vår hemsida www.kompetensteamet.se eller ring in din anmälan på telefonnummer
08-410 281 50.
Varmt välkommen till Bild i skolan 2018!
Vänliga hälsningar

Pernilla Helmersson
Utbildningsansvarig
Kompetensteamet

Dag 1, 29 januari 2018
09.00 Registrering med kaffe och smörgås
09.30 Moderator Maria Silén inleder konferensen
Maria Silén, utbildad vid Konstfacks bildlärarutbildning, hon undervisar i årskurs 4-9 i
Stockholm stad, har en kandidatexamen i bildpedagogik och arbetar även med undervisning
inom grundskolan, särskolan och med nyanlända elever.

09.40 Erhåll klarhet och uppdatera dina kunskaper gällande bedömning och
		
betygsättning inom bildämnet
•
•
•
•
•
			

Hur kan vi konkretisera bedömningen och betygsättningen?
Så planerar du din undervisning för att hjälpa eleverna att uppnå betygskriterierna
Vad är viktigt att tänka på för att underlätta vid bedömning och betygsättning?
Passa på att ställa dina frågor gällande bedömning och betygsättning
Gruppdiskussion – delge erfarenheter gällande bedömning och betygsättning med
bildlärare som undervisar i samma årskurs som du

Åsa Fant Perdsjö, författare till bedömningsstödet Tummen upp! Bild kartläggning för åk 6, bloggar
på Bildlärarbloggen – En bildlärares vardag och arbetar som klasslärare och bildlärare i åk 4–6 i
Gnosjö.

Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus (20 min)
12.00 Lunch
13.00 Hur kan du praktiskt arbeta med samtidskonst i bildundervisningen?
• Uppdatera dig med den senaste forskningen inom samtidskonst
• Erhåll tips och råd för att utveckla undervisningen i samtidskonst

Anna Widén, prefekt vid institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen Umeå universitet.

14.20 Kaffepaus
14.40 Utveckla och förnya undervisningen i bildanalys

• Hur kan du arbeta med kommersiella bilder i bildanalysundervisningen?
• Hur arbetar bildlärare med bildanalys? Utbyt idéer och tips med bildlärarkollegor
• Ta del av nytänkande bilduppgifter för att utveckla elevernas bildanalyser

Matilda Åhall, har lång erfarenhet som bild- och speciallärare och arbetar på Fässbergsskolan,
en 4-9 skola i Mölndal. Matilda är författare till Lärarens guide till Bild - teori, praktik, bedömning och hon bloggar om bildämnet som Fröken Åhall.

16.30 Dagen avslutas
18.30 Välkommen att delta på kvällsaktivitet: kreativ workshop med
		 Katarina Nilsson (Anmälan sker separat)
Ta möjligheten att umgås och utbyta erfarenheter med bildkollegor under trevliga former.
Katarina bjuder in till en inspirerande workshop där du får måla i akryl, en tavla individuellt
och en tillsammans i grupp. Priset för kvällen med lättare förtäring är 695 kr exkl. moms.
Begränsat antal platser.

Dag 2, 30 januari 2018
08.00 Slät kopp kaffe
08.30 Hur når du fram och underlättar bildundervisningen för elever i behov av
		
särskilt stöd och med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
• Hur kan du förebygga och hantera problemskapande beteenden hos elever?
• Hur hjälper du elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att nå kunskaps			 kraven? Vad är viktigt att tänka på?
• Ta del av praktiska verktyg och förhållningssätt

David Edfelt, leg. psykolog, arbetar med utbildning och handledning. Han har en stor kunskap
om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter
och problemskapande beteenden. Han undervisar även på Specialpedagogiska institutionen vid
Stockholms universitet och är en mycket uppskattad föreläsare.

10.00 Kaffepaus
10.20 Inspirera med digitala verktyg och sociala medier i bildundervisingen
• Hur kan du skapa digital konst med ipad? Ta del av konkreta tips
• Hur kan du på ett lärorikt sätt använda Instagram i undervisningen?
• Lär dig mer om digitala plattformar för bildlärare och elever

Malin Jönsson, bildlärare på Dalsjöskolans högstadium i Borås stad och har 20 års erfarenhet av
yrket. Hon är aktiv i sociala medier som bildmalin och har bloggat sedan flera år på Bildsal117.com.

11.50 Lunch
12.50 Uppdatera undervisningen i video och foto utifrån skolans förutsättningar
• Hur hjälper du eleven att nå kunskapskraven för video och foto? Ta del av praktiska
			 exempel
• Vilka program för video och foto passar i undervisningssyfte?
• Ta del av kreativa arbetssätt

Mattias Karlsson Sjöberg, grundare av Moderskeppet, ett utbildningsföretag inriktat mot fotografer. Han är även författare till flera böcker som handlar om Adobes program Photoshop och
Lightroom.

14.10 Kaffepaus
14.30 Workshop – hur motiverar och engagerar vi eleverna i bildundervisningen?
•
•
•
•

Hur inspirerar du elever till att komma igång?
Hur ökar du elevernas engagemang för bildämnet?
Vilka vinster finns med bildämnet och hur förmedlar du dessa till eleverna?
Låt dig inspireras, diskutera och utbyt erfarenheter med bildlärarkollegor!

Kristina Rilbe, bild- och textilslöjdslärare med över 20 års erfarenhet från både grundskola och
gymnasieskola. Hon arbetar på Björkhagens skola i Stockholm och är ämnesspanare på Lärarnas Riksförbund. Kristina är känd för att med variation och idérikedom låta eleverna få tag i sitt
bildspråk.

15.50 Moderator avslutar konferensdagarna
16.00 Dagen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Bild i skolan 2018
➠ Datum: 29 –30 januari, 2018
➠ Pris: 3 695 kr (4 390 inkl. kvällsaktivitet) vid anmälan t.o.m. 30 november. 5 495 kr
(6 190 inkl. kvällsaktivitet) vid anmälan efter 30 november. I priset ingår lunch,
förfriskningar och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer.

➠ Bekräftelse: Anmälningsbekräftelse sänds efter mottagen anmälan
➠ Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.
Avbokningsregler & förbehåll
Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega.
För fullständiga avbokningsregler, se www.kompetensteamet.se. Vi reserverar oss för förändringar i
programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser.

ANMÄLAN
www.kompetensteamet.se
info@kompetensteamet.se

08-410 281 50

Mottagare:

MWS

Avsändare/returadress:
Kompetensteamet Stockholm AB
Box 3096
103 61 Stockholm
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KUNSKAP • UTVECKLING • INSPIRATION

™

Är ett utbildnings- ™och konferensföretag som arbetar med
konferenser och utbildningar inom såväl offentlig sektor
som inom näringslivet.
KUNSKAP • UTVECKLING • INSPIRATION

™
Kompetensteamets
mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och
utbildningar specialutformade för våra deltagare.

Vill du vara utställare?
Ta chansen att visa upp dina produkter och profilera ditt företag.
Missa inte detta unika tillfälle att etablera nya kontakter och stärka Er
ställning på marknaden.
Antal utställarplatser är begränsat så boka din yta redan idag!
För ytterligare information och priser kontakta oss på
info@kompetensteamet.se eller 08-410 281 50.
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