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Lärkraft till svensklärare – fortbildningsresa till Stockholm 11–13 oktober 2019 
 
 
PROGRAM 
 
Fredag den 11 oktober 

07:55-07:55 Finnair AY 801 Helsingfors – Stockholm Arlanda 

Busstransport till Elite Hotel Adlon 

8:30-16:30  Lärkraft 2019: Programöversikt fredag den 11 oktober 

Lärkraft 2019 ger dig de övergripande perspektiven och konkretiserar insikterna till din 

vardag. En konferens som utgår från kunskap på vetenskaplig grund och vidare till 

klassrumspraktik. Här får du lyssna till några av de mest omtalade internationella talarna 

och svenska skolexperterna som sätter fokus på hur vi når en likvärdig skola för alla. 

19:00  M i d d a g 

Lördag den 12 oktober 

11:00  L u n c h 

12:00 Forum för levande historia: workshop Yttrandefrihetens gränser 

(obekräftad) 

Det kallas för yttrandefrihet. Du tar den för given. Demokrati bygger på fria röster, samtal 

och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det 

lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om samtalen 

tystnar? 

Yttrandefrihetens gränser handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också 

om svårigheter som kan uppstå. Med filmer, dilemmafrågor och VR-teknik vill vi utmana 

besökare att reflektera och samtala med varandra. 

TBC  Senare på eftermiddagen/kvällen: teaterbesök 

https://www.gothiafortbildning.se/larkraft
https://www.gothiafortbildning.se/gofo/kursprogram_2019/Larkraft%202019%20tidprogram%20dag%201011.pdf
https://www.levandehistoria.se/utstallningar/kommer-i-host-yttrandefrihetens-granser
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Söndag den 13 oktober 

11:00 Guidad gruppvisning på Nationalmuseum: Samlingarna – med fokus på såväl 

äldre favoriter som nyförvärvade konstskatter. 

Museets nya presentationer av samlingarna slingrar sig längs med en tänkt tidslinje genom 

de vackra salarna. Konst, konsthantverk och design presenteras nu sida vid sida för att ge en 

djupare förståelse för och fler perspektiv på olika tidsepoker. 

Under visningen gör vi omsorgsfullt utvalda nedslag i konstsamlingen där vi möter en 

variation av genrer och upplever Nationalmuseum i dess nya skepnad. 

12:30  L u n c h 

14:00  Guidad gruppvisning på Nordiska museet: Traditioner – varför då? 

Är traditioner onödiga eller jätteviktiga? Kan en tradition förändras? Högtider som firas i 

Sverige idag är både traditioner som återkommer varje år och sådana som hör livet till. De 

är av olika ålder och har inslag från övriga Norden och andra delar av världen. Vad firar du 

och varför? Vilka blir framtidens traditioner? 

TBC  Busstransport till Arlanda, avgår från hotellet 

18:05-20:05 Finnair AY 816 Stockholm, Arlanda – Helsingfors 

 
 
Svenska nu förbehåller sig rätten till förändringar i programmet. 


