forskningshösten
2014

Andreia Balan
FORSKNINGSHÖSTEN
En satsning i Norrtälje kommun
som möjliggör för pedagoger och

Formativ bedömning –
det kraftfulla verktyget

skolledare att ta del av forskning.
forskningshösten presenteras på
pedagogdirekt.se.

Höstens kick-off 18 aug
James Nottingham Utmanande
undervisning i klassrummet
18 augusti i Roslagsskolans aula
09:00-11:00 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.

Höstens övriga program


16 september Barbro
Westlund Läsförståelse för
alla – undervisning, lärande
och bedömning



18 november Andreia Balan
Formativ bedömning – det
kraftfulla verktyget

Kostnadsfritt för dig som är
anställd av Norrtälje kommun,
400 kr (+moms) för övriga.
Tid 15:00-17:00 Plats: lokal: Havet
Campus Roslagen, (Astrid
Lindgrens gata 2, Norrtälje)
I cafeterian kan du köpa dig en
fika innan!

ANMÄLAN OCH MER
I NFORMATI ON:
pedagogdirekt.se

Målgrupp: pedagoger i alla ämnen från
och med förskola till och med
vuxenutbildning.
Forskningen har visat att bedömning för
lärande är ett av de mest kraftfulla
verktygen som kan förbättra elevernas
prestationer.
Bedömning med det uttalade målet att
stödja elevers lärande – bedömning för
lärande – har beskrivits genom fem
strategier. Dessa strategier omfattar
hela lärandeprocessen från planering
och genomförande till utvärdering.
Diskussionen handlar inte längre om
vilken metod pedagoger ska välja, utan
uppmärksamheten riktas istället mot
olika strategier. Föreläsningen tar upp
grundtankarna bakom varje strategi
samt de tekniker och dess effekter som
kan användas inom varje strategi.
Konkreta exempel presenteras på hur
en undervisning som genomsyras av
bedömning för lärande kan se ut.

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

15:00 – 17:00
Andreia Balan är lektor på
Skol- och fritidsförvaltningen i
Helsingborg och arbetar
med utvecklingsfrågor.
Hennes huvudsakliga
forskningsintresse är
bedömning för lärande och
elevernas kompetens- och
kunskapsutveckling i
matematik. Andreia har
deltagit i arbetet med Gy11
och har en bakgrund som
gymnasielärare i matematik
och fysik.

Det fullständiga programmet för



18 november

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

Andreia disputerade
december 2012 vid Malmö
högskola med sin avhandling
Assessment for learning – A
case study in mathematics
education.

