
Inbjudan Lärcirkel - Digitalisering med fokus på programmering  

  

 

  

 

 
 

Ljungbergsfonden investerar i lärares kompetensutveckling. Verksamma lärare och 

lärarutbildare ges nu möjlighet att på Högskolan Dalarna, campus Falun, delta i en lärcirkel 

för att utveckla sin kompetens inom området digitalisering med fokus på programmering. 

Lärcirkeln ”Digitalisering med fokus på programmering” vänder sig främst till undervisande 

lärare i Ma/Tk, åk. 7-9 och gymnasiet. Lärcirkeln består av tre träffar under hösten 2017 och 

tre träffar under våren 2018.  

Datum för höstens träffar:  

Torsdag 28/9 kl. 13-17 – Temat för den första träffen är Digitalisering och programmering i 

klassrummet och innehåller en introduktion, föreläsningar, aktuell forskning, kollegiala 

diskussioner samt olika workshops på temat introduktion till programmering med tydlig 

koppling till reviderade styrdokument. 

Tisdag 21/11 kl. 13-17 – Temat för den andra träffen är Programmering Ma/TK och 

innehåller föreläsningar, aktuell forskning, kollegiala diskussioner samt olika workshops på 

temat introduktion och grundläggande programmering i Ma/Tk med tydlig koppling till 

reviderade styrdokument.  

Torsdag 7/12 kl. 13-17 – Temat för den tredje träffen är Genus och design och innehåller  

föreläsningar, aktuell forskning och kollegiala diskussioner. Eftermiddagen kommer också att 

erbjuda inspirerande workshops på temat Makerspace. Tanken med sista träffen för hösten 

är även att erbjuda medverkande deltagare att dela med sig av sina egna erfarenheter och 

visa på olika mindre projekt som de har jobbat med på sin skolor under hösten – vernissage 

med inspiration!  

 

Plats: Högskolan Dalarna, campus Falun. 

Kostnad: 1000 kr per deltagare (totalt 6 träffar), fika ingår.  

Anmälningslänk bifogas med inbjudan. Mer detaljerad information om innehåll och 

förberedelser skickas ut till alla anmälda lärare ca. två veckor innan första träffen. Vi hoppas 

att de skolor som vill delta, anmäler minst två lärare. Varje deltagare i lärcirkeln förväntas 

behöva motsvarande tid, som för träffarna, för eget arbete och förberedelser inför varje 

lärcirkelträff. Vi har sammanlagt max 50 platser för denna lärcirkel (ht.18/vt19). 

Anmälan sker genom följande formulär http://px.nu/3e8kq  (obs! senast den 14/9)  

 
VÄLKOMNA! 

För frågor kontakta gärna någon av projektledarna:  

Leif Hammar 

Framtidsmuséet 

leif.hammar@framtidsmuseet.se 

0243-793900 

Lena Åström  
Högskolan Dalarna 
las@du.se 
023-778800 
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