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Vi kan föreställa oss sorlet

FREDAG
Vi smygstartar konferensen 
redan på fredagen med ett 
par timmars minglande.

Mingel med dryck och snittar

Per Kornhall och Frida 
Engman hälsar alla välkom-
na, och vice ordförande Pia 
Cederholm sammanfattar 
de senaste 60 åren.

Tid: 19.00–21.00 
Plats: Palmsalen, Posthuset, 
Vasagatan 28.

DATUM: 
Konferensen äger rum 
lördagen den 13 november, 
och inleds med ett mingel på 
kvällen fredagen den 
12 november. 

TID: 
Fredag: 19.00–21.00
Lördag: 09.00–17.45

PLATS: 
Posthuset på Vasagatan 28, 
i centrala Stockholm. Det 
ligger ett stenkast från cen-
tralstationen. På Posthuset 
är vi i rummet som kallas 
Palmsalen.

HOTELL: 
När du bokar din biljett får 
du en rabattkod från oss 
som ger dig rabatt på ett 
hotellrum på Freys Hotel.

BILJETTER:  
Biljetten kostar 460 kronor 
och bokas via vår hemsida. 
Kom ihåg att endast med-
lemmar kan köpa biljetter. 
Klicka här för att komma till 
bokningssidan.

95%
Så stor andel av våra 

medlemmar har en 
positiv bild av vår 

organisation. Det visar 
vår senaste medlems

undersökning.

2020 fyllde Läromedelsförfattarna 60 år, något vi på grund 
av pandemin inte haft möjlighet att fira ordentligt. Men nu 
är det dags att ses! Efter så lång tid utan att kunna träffas 
känns det nästintill overkligt, men också oerhört roligt, att få 
hälsa dig varmt välkommen till medlemskonferensen Kunskap 
& gemenskap. Under ett och samma tak kommer vi lyssna till 
spännande föreläsningar och intressanta panelsamtal.  
 Vi är stolta över det fullspäckade program vi presen-
terar här, inte minst att den internationellt uppmärksamma-
de utbildningsexperten Lucy Crehan deltar på konferensen. 
Men det är inte det som sker på scenen som är det vi ser 
fram emot mest. Efter månader av inställda evenemang och 
möten över skärmar ska det bli så oerhört trevligt att äntli-
gen ses. Att fylla en sal med författare – vi kan föreställa oss 
sorlet som uppstår av kära återseenden och nya bekantska-
per. Oavsett om du har gått på tidigare evenemang som vi 
har anordnat eller inte ska du känna dig varmt välkommen. 
Vi ser fram emot att träffa dig!

Frida Engman, förbundsdirektör
Per Kornhall, ordförande

https://www.laromedelsforfattarna.se/aktuellt/kalendarium/medlemskonferens/
https://www.laromedelsforfattarna.se/aktuellt/kalendarium/medlemskonferens/


LÖRDAG
Vi inleder lördagen med en 
gemensam frukost där man 
även registrerar sig för kon-
ferensen. Diskutera aktuella 
frågor över en kopp kaffe och 
lär känna andra författare i 
medlemskåren. 
Tid: 09.00–10.15

Frukost & registrering

Tid: 10.45–12.15
Dagens första programdel 
fokuserar på oss som organi-
sation. Frida Engman inleder 
genom att reflektera över de 
senaste åren. Vad har vi åstad-
kommit och vart vill vi? Tillsam-
mans formar vi det förbund vi 
vill vara en del av.

DEL 1: 
VI ÄR LÄROMEDELSFÖRFATTARNA

Vi tar oss till matsalen Orang-
eriet som ligger vägg i vägg 
med Palmsalen för att mätta 
våra magar. Där väntar även 
underhållning. Den som vill kan 
passa på att sträcka på benen 
och ta en nypa luft. 
Tid: 12.15–13.30

Lunch med smällkaramell

Du ska väl inte gå redan?
Vad är väl en konferens utan ef-
tersnack? Den som vill får gärna 
stanna kvar till 17.45 och disku-
tera dagen över en skål chips.

Dilsa Demirbag-Sten leder oss 
genom lördagens program.En dag med fokus på kunskap & gemenskap

Tid: 13.30–15.00
Under dagens andra programdel 
flyttar vi fokus från oss som or-
ganisation till er som författare.

Tid: 15.30–17.00
Under dagens sista programdel 
lyfter vi blicken och ser på läro-
medel och kurslitteratur ur ett 
bredare perspektiv. Vilken ställ-
ning har verken ni skriver? Hur 
skulle samhället se ut utan dem?

DEL 2: 
ATT VARA FÖRFATTARE

Nu börjar dag två!
Per Kornhall lämnar över 
ordet till Dilsa Demirbag-Sten 
från Berättarministeriet som 
är dagens konfrencier. 
Tid: 10.30

Nya stadgar – vad är det vi ska 
besluta om egentligen?
Parallellt med konferensen 
pågår vår extra stämma. Per 
Kornhall presenterar kort det 
stadgeförslag som stämman 
kommer besluta om.

Vad vill du få ut av ditt med-
lemskap? Hur kan vi bli en 
starkare röst i debatten? Till-
sammans diskuterar vi Läro-
medelsförfattarnas framtid.

Gruppdiskussioner

Panelsamtal med pristagare
Yukiko Duke leder ett samtal 
mellan författarna som tagit 
emot Läromedelsförfattarnas 
särskilda pris 2021.

Lucy Crehan – Vad skapar 
utbildning i världsklass?
Lucy Crehan ger oss en före-
läsning som tar avstamp i 
hennes bok Cleverlands, där 
hon bjuder läsaren på en berät-
telse om möten med människor, 
kulturer och historia. Genom 
att besöka klassrum världen 
över hittar hon förklaringar 
till länders framgångar i inter-
nationella kunskapsmätningar. 
Föreläsningen är på engelska.

Fikadags!
Magarna kurrar efter kaffe 
och bulle. Passa på att disku-
tara dagens programpunkter 
med dina författarkollegor.

DEL 3: 
LÄROMEDLET I SAMHÄLLET

Sakprosan och Sverige
Anna Nordlund, docent i 
litteratur vetenskap talar om 
sakprosans betydelse och 
ställning i Sverige.

Litteraturens hierarki 
– var finns läromedlen?
Gustav Fridolin (utredare 
för läromedelsutredningen), 
Grethe Rottböll (ordföran-
de, Sveriges Författarför-
bund), Arne Vestbø (general-
sekreterare, Norsk faglitterær 
forfatter- og oversetter-
forening) och Amanda Schött 
Franzén (Director SE Publish-
ing Nordic, Sanoma) möts i 
ett samtal om litteraturens 
hierarki. Var finns läromedlen? 
Modereras av Sara Abdollahi.

Ett sista ord till läromedels 
och kurslitteraturförfattare
Marika Lagercrantz, skåde-
spelare och tidigare ordförande 
för KLYS avslutar konferensen.


