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Två inspirerande dagar med workshops, föreläsningar,
diskussioner och erfarenhetsutbyten

Konferens för slöjdlärare
På konferensen föreläser:
Ludvig Widén och Elin Holm, legitimerade lärare i bild och
slöjd och författare till boken Lärarens guide till slöjd. Elin
Holm arbetar med metodspridning och att skapa dialoger
kring forskning och litteratur. Ludvig driver youtubekanalen Magister Slöjd.
Göran Lundborg, professor emeritus vid Lunds Universitet,
tidigare klinikchef vid Handkirurgiska kliniken, Skånes
Universitetssjukhus i Malmö. Publicerade 2011 boken
“Handen och Hjärnan - från Lucys tumme till den tankestyrda robothanden”. Forskat mycket kring nervskador,
handens känselfunktioner och hjärnans formbarhet.
Ellen Ehk Åkesson är skulptör med keramik som huvudmaterial. Hon arbetar ofta med naturen som utgångspunkt
och använder sig av experimentella tekniker för att finna
de uttryck hon eftersträvar. Hennes verkstad ligger i Ateljéhus Pukeberg i Småland. De senaste åren har hon haft
ställt ut mycket i Sverige och utomlands men även arbetat
med gestaltningsuppdrag för offentlig miljö.

16-17 augusti 2018 på Capellagården på
södra Öland

Program:
Torsdag 16 augusti:
9.00

Konferensen öppnas
Mörbylånga kommun
9.15 		
Hand och ande i samverkan: 
		
Capellagården och Carl Malmsten.
		
Bodil Anjar
10.00
Presentation av workshop:
		
Praktiskt arbete i grupp.
		Carl-Magnus Persson
12.30
Lunch
13.30
Handen, hjärnan och skapandet.*
Göran Lundborg
14.45
Formativ bedömning av slöjden.**
		Elin Holm och Ludvig Widén
17.00
Kvällsmat
18.00
Bussrundtur på Sydvästra Öland
Konst- och ateljérunda i Mörbylånga
20.30
Samkväm
* Samspelet mellan handen och hjärnan och
handens betydelse för hjärnans utveckling. Vad
händer i det alltmer digitaliserade samhället
och hur handens kunskap kan vårdas och tas
tillvara som en resurs.
** Hur kan du som slöjdlärare arbeta formativt
för att främja elevernas utveckling och få dem
att nå längre än de trodde var möjligt? 

Ta del av en inspirationsföreläsning där olika
metoder för att arbeta formativt i slöjdundervisningen presenteras. Föreläsningen behandlar:
•
•
•
•
•

Bedömning för lärande - varför då?
Formativa metoder i slöjdundervisningen ta del av praktiknära exempel.
Slöjdundervisning som drivs av utveckling hur kan det gå till?
Lärandematriser
Slöjdinstruktioner

Fredagen den 17 augusti
8.15

9.30

12.30
13.30
14.30
15.00
15.30

Med naturen som inspirationskälla
Ellen Ehk Åkesson.
En berättelse om vägen till ett professionellt konstnärskap och vad
naturen ger till skapandeprocessen.
Valbara workshops: smycken,
trä, lera, textiltryck, rörlig bild
Johanna E Fagerstedt, Anja
Sundberg, Ellen Ehk Åkesson,
Linda Zetterman, Lars Apelmo
Lunch
Idérum - utbyte av pedagogiska
tankar.
Visning Capellagårdens sommarutställning
Utvärdering, summering
Konferensen avslutas

Plats och tid:

Capellagården, Vickleby, 386 93 Färjestaden.
Konferensen startar torsdagen den 16 augusti kl 9.00 och avslutas fredagen
den 17 augusti kl 15.30. För deltagare som kommer kvällen före serveras
kvällsmacka kl 20.00

Målgrupp:

Konferensen vänder sig till dig som är slöjdlärare, rektor eller lärare i andra
estetiska ämnen.

Pris:

Priset för konferensen inklusive två luncher, kvällsmat, samkväm, material,
kaffe och bussresa på Södra Öland är 1995 kr exkl moms. Logi kostar 390
kronor per natt inkl frukost (vandrarhemsstandard: enkelrum, med dusch/
WC i korridor samt egen städning av rummet). Lakan, handduk kan hyras
för 100 kronor.
Rum med hotellstandard kostar 800 kr för enkelrum inkl frukost, 1100 kr för
dubbelrum inkl frukost. Det är möjligt boka rum för en längre eller kortare
vistelse i anslutning till konferensen.

Anmälan:

Anmälan görs på www.capellagården.se/slojdseminarium
Anmälan ska göras senast 15 maj och är bindande. Vid avbokning tidigare än
18 juli debiteras halva konferensavgiften, senare utan återbetalning. P
 latsen
kan överlåtas till en kollega.

Vägbeskrivning:

Till Kalmar kan man komma med flyg, tåg eller långfärdsbuss. Därifrån är
det 20 km till Capellagården. På KLT:s hemsida eller app kan man få tid
tabell på landsvägsbussar till Vickleby. Med bil svänger man söderut efter
bron och kör mot Ottenby (väg 136). Efter 1 mil kommer man till Vickleby
och där är det skyltat till skolans parkeringar.

Capellagården
Carl Malmsten grundade Stiftelsen Capellagården med en
vision om “en skola för gestaltande arbete, där hand och ande
ställs i skapande samverkan”. Detta förhållningssätt lever
vidare än idag då skolans konstnärliga hantverksutbildningar inom keramik, möbel, textil och trädgård präglas av en
gedigen kunskap om materialen och deras förutsättningar.
Skolan har också kommit att bli en internationell mötesplats
med studerande från många delar av världen. Capellagården
har 70 studerande på sina huvudutbildningar och runt 200
deltagare i olika sommarkurser.

Tack till:
Estrid Ericssons Stiftelse
och Mörbylånga kommun 
för generösa bidrag till
konferensen

Capellagården
Vickleby bygata 25
386 93 Färjestaden
0485-36132
info@capellagarden.se
www.capellagarden.se

