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Stor konferens för lärande 
och undervisning i Karlstad 
 
Plats för 700 besökare från hela landet. Många av landets mest ledande experter inom 
lärande och undervisning. Exempel från verkligheten blandat med teori. Inspiration, 
intryck och möten. Det är Lärandefestivalen som den 7-8 november arrangeras av 
Svenska kyrkan på Karlstad CCC. 
 
– Vi vill hitta sätt att föra berättelsen vidare. Att ta del av de erfarenheter som finns och ge 
vidare till kommande generationer, säger Ann-Marie Allvar Nordström, stiftspedagog och 
projektledare för Lärandefestivalen. 

Bland de medverkande finns flera biskopar, Leif Stinnerbom, teaterchef på Västanå 
teater, Sofia Wadensjö Karén vd på Utbildningsradion, Marcus-Gunnar Pettersson, illustratör, 
Jesper Svartvik, präst, författare och forskare, Maria Olsson, professor i ämnesdidaktik vid 
Stockholms universitet, Cristina Grenholm, kyrkosekreterare, och många många fler. 

– Programmet är brett, och vi tror att det kommer finnas något för de flesta. Jag är 
övertygad om att alla besökare kommer lämna Lärandefestivalen med känslan av inspiration 
och vilja att arbeta vidare, säger Ann-Marie. 
 
Starten för en stor satsning 
Lärandefestivalen är tänkt som ett startskott för Program för lärande och undervisning. Det är 
en stor satsning som ska påverka hela Svenska kyrkan under lång tid framåt.  

– Vi måste som kyrka inse och besinna att det sker, och ganska länge skett, ett 
kunskapstapp om kristen tro i såväl samhälle som kyrka. Många har inte ens de mest 
grundläggande kunskaperna om kristen tro med sig. Varför firar vi jul? Varför firar vi påsk? 
Många vet, men inte alla. Och den svenska skolan har inte längre som sitt uppdrag att ge 
svenska skolbarn en grundläggande dopundervisning. Därför är det nu tid att kyrkan tar 
kunskapstappet, och frågan om undervisning och lärande, på allvar, säger Sören Dalevi, 
biskop i Karlstads stift och biskop med ansvar för Program för lärande och undervisning.  
 
På https://www.svenskakyrkan.se/larandefestivalen kan du läsa hela programmet för 
Lärandefestivalen. 
 
 
Har du frågor eller funderingar? Kontakta Ann-Marie Allvar Nordström på 054-17 24 29 
eller ami.nordstrom@svenskakyrkan.se.  
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