
Kontaktpersoner: 
Charlotta Andersson, skolutvecklare  Jane Tuominen, skolutvecklare 

charlotta.andersson@norrtalje.se  jane.tuominen@norrtalje.se  

0730 62 32 52, direkt: 4159   0739 62 32 50, direkt: 4157 
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Målgrupp: pedagoger från och med förskola till 

och med vuxenutbildningen inom samtliga ämnen. 

 

 

Hur gör pedagogen för att undervisa och planera 

för tänkande och kreativitet? Hur kan 

barn/elever/studerande lära sig gott tänkande i 

lärandesituationen och hur kan systematiskt 

tänkande användas för att utveckla lärandet? 

Kritiskt värderande och kreativt tänkande räknas till 

de viktigaste framtidskompetenserna och har en 

framskriven plats i dagens styrdokument – i samtliga 

ämnen för samtliga åldrar. 

 

Hur ska ”det tänkande klassrummet” byggas upp?  

Vi får möta åskådliggörande exempel på 

pedagogers planering, uppföljning, arbetsformer, 

dialoger och rutiner. 

Under seminariet lyfts begrepp som intelligens, 

tänkande, kreativitet och lärande ur både ett 

forsknings- som ett praxisnära perspektiv.  

 

Vill du förbereda dig inför seminariet 

rekommenderas Ann S. Pihlgrens senaste bok Det 

tänkande klassrummet från 2013. 

 

 

Ann S. Pihlgren arbetar som 

forskare, lärarutbildare och 

skolutvecklare bland annat 

vid Ignite Research Institute, 

Stockholms universitet, i ett 

antal av Sveriges kommuner 

och utomlands. 

 

Hennes huvudintressen är 

tankeutveckling, samspel, 

elevinflytande och vilka 

didaktiska konsekvenser det 

får. 

 

Hon har tidigare arbetat som 

lärare, skolledare, 

förvaltningsledare, skolpolitiker 

och kvalitetsutvecklare inom 

svensk skola och är författare 

till flera böcker i pedagogik 

och didaktik. 

FORSKNINGSVÅREN  

En satsning i Norrtälje kommun som 

möjliggör för pedagoger och 

skolledare att ta del av forskning. 

Varje månad nytt fokus: 

 28 januari: Ann S Pihlgren 

Tänkandets didaktik 

 18 februari: Mona Holmqvist 

Learning Study som modell för 

utvecklat lärande 

 18 mars: Charlotta Andersson 

& Jane Tuominen Positivt om 

negativa tal 

 15 april: Lisa Björklund 

Boistrup Bedömning i flykten 

 20 maj: Håkan Fleischer 

Om en-till-en är svaret – vad är 

frågan? 

OCH I  HÖST…  

…18 augusti: James Nottingham 

Utmanande undervisning i 

klassrummet,  mer info kommer! 

ANM ÄL AN  OCH MER 

INFORMATION:  

 pedagogdirekt.se  

Kostnadsfri anmälan för dig 

som är anställd av Norrtälje 

kommun 

 350 kr (+ moms) för övriga 

 Fika ingår, serveras14:30 

 

VAR?Campus Roslagen i 

Norrtälje (Astrid Lindgrens gata 2) 

Lokal: Havet, NKV Tid: 15:00-17:00 

Ann S. Pihlgren 
fil.dr. i pedagogik 

Tänkandets didaktik 

forskningsvåren  
2014 

28 januari 
15:00 – 17:00 
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