Kontaktuppgifter
Charlotta And

forskningsvåren
2014

Håkan Fleischer
FORSKNINGSVÅREN
En satsning i Norrtälje kommun
som möjliggör för pedagoger och
skolledare att ta del av forskning.








fil. Dr. i pedagogik

20 maj
15:00 – 17:00

Om en-till-en är svaret – vad är
frågan?

28 januari: Ann S Pihlgren
Tänkandets didaktik

Håkan Fleischer har en

18 februari: Mona Holmqvist

bakgrund som filosofie

Learning Study som modell

magister i medie- och

för utvecklat lärande

kommunikationsvetenskap.

18 mars: Charlotta Andersson

Han arbetar som

& Jane Tuominen Positivt om

utbildningskonsult och

negativa tal

föreläsare.

15 april: Lisa Björklund
Boistrup: Bedömning i flykten

Den 6 december disputerade

20 maj: Håkan Fleischer

Håkan med sin avhandling En

Om en-till-en är svaret – vad

elev – en dator

är frågan?

Kunskapsbildningens kvalitet

Kostnadsfritt för dig som är

och villkor i den datoriserade

anställd av Norrtälje kommun,

skolan och är nu fil. Dr. i

300 kr för övriga

pedagogik.

Campus Roslagen i Norrtälje
Lokal: Havet, NKV
(Astrid Lindgrens gata 2)
Tid: tisdagar 15:00-17:00

HÖSTENS KICK OFF
James Nottingham Utmanande
undervisning i klassrummet.
18 augusti i Roslagsskolans aula


9:00-11:00 för kommunal
grundskola Norrtälje



13:00-15:00 för
Rodengymnasiet samt övriga
intresserade

Kostnadsfritt för dig som är
anställd av Norrtälje kommun,
500 kr för övriga

ANMÄLAN OCH MER
I NFORMATI ON:
pedagogdirekt.se

Målgrupp: pedagoger från och med förskola
till och med vuxenutbildningen inom samtliga
ämnen.

Håkan är en god

Hur påverkas lärandet när eleverna får var sin
dator och tillgång till internet? Behöver skolan
utveckla ett nytt sätt att betrakta kunskap?
Håkan kallar det för stretchad kunskap. Det
kännetecknas av ett hänsynstagande till att
datorn och internet både är ett verktyg att
använda för kunskapsbildning, men också en
värld att leva i. Skolan måste förstå och
acceptera de förändrade spelregler som blir
den naturliga följden och aktivt välja en
strategi vid införandet av elevdatorer.

och annan att le.

Håkans forskning visar att om alla får varsin
dator och man förlitar sig på elevernas
förmåga att hantera den är man farligt ute.
En ”business-as-usual”-pedagogik kan i värsta
fall göra kvaliteten på kunskaperna sämre,
inte bättre.
Håkan kommer att lyfta resultat från både
egen och andras forskning. Det här är ett
område där forskningen inte är entydig!
Välkommen att ta del av den senaste
forskningen inom området datorn i
lärandesituationen!

Kontaktpersoner:
Charlotta Andersson, skolutvecklare
charlotta.andersson@norrtalje.se
0730 62 32 52, direkt: 4159

Jane Tuominen, skolutvecklare
jane.tuominen@norrtalje.se
0739 62 32 50, direkt: 4157

kommunikatör som fångar sin
publik och kan säkert få en

