L E A R N I N G ST UDY &
ÄMNESDIDAKTISKT KOLLEGIUM
Hej!
Den 4:e och 5:e oktober 2018 kommer den fjärde Nätverksträffen äga rum,
för lärare som arbetar med Variationsteori, Learning Study och
Ämnesdidaktiskt Kollegium i sin planering och undervisning.
*Välkomna att anmäla er snarast då vi har ett begränsat antal platser till förfogande och
de tidigare Nätverksträffarna snabbt blev fullbokade	
  

Nätverksträff för lärare fokuserat undervisningsutveckling
Professor Ference Marton tog i slutet av 1900-talet Variationsteorin till
Hong Kong och där utvecklades Learning Study, i samarbete med Hong
Kong University. Hans vision var att lärare någon gång i framtiden
skapade nätverk på olika nivåer som med undervisningens innehåll i
fokus drev skolors och elevers utveckling framåt. Learning study kom till
Sverige 2003 och sedan dess har många svenska lärare och forskare
deltagit i studier. Deltagandet i studierna har givit fördjupat
ämnesdidaktiskt kunnande för både lärare och forskare samt djupt
lärande för eleverna av de specifika och fokuserade lärandeobjekten.

Henrik Hansson &
Maria Bergqvist

Utifrån omfattande erfarenheter av att ha bedrivit Learning studies i mer
än tio år, iscensattes 2014 ett lyckat pilotprojekt som ett försök att
använda ett liknande kollaborativt arbete, förhållningssätt, systematik och
fokus på elevernas lärande, i lärares dagliga arbete. Arrangemanget kom
att kallas Ämnesdidaktiskt kollegium och idag arbetar lärare i fler än 30
skolor med att utveckla undervisningen med fokus på ämnesdidaktiken,
på detta sätt.
I årets Nätverksträff kommer vi genom presentationer, videofilmade
lektioner och föreläsningar få möjlighet att fördjupa vårt ämnesdidaktiska
kunnande för att ge våra elever bästa möjlighet till lärande och utveckling.
Vi kommer även få en överblick över relationen mellan Learning study,
Ämnesdidaktiskt kollegium och Öppna lektioner. Öppna lektioner är
ytterligare ett sätt för lärare att kollaborativt fördjupa sitt didaktiska
kunnande, som flera lärgrupper i Ämnesdidaktiskt kollegium börjat
arbeta med eller snart ska börja med. Vi kommer dessutom få möjlighet
att lyssna till ett internationellt perspektiv på det kollaborativa
undervisningsutvecklande arbete vi försöker genomföra i Sverige.

www.learningstudy.se

Ference Marton

L E A R N I N G ST UDY & ÄMNESDIDAKTISKT KOLLEGIUM
Innehåll på Nätverksträffen
Från kl. 10.00 den 4:e till kl. 16.00 den 5:e oktober kommer vi få
möjlighet att fördjupa vårt ämnesdidaktiska kunnande tillsammans.
Innehållet på träffen riktar sig framförallt till dig med erfarenheter av
fördjupat ämnesdidaktiskt arbete genom Learning study,
Ämnesdidaktiskt kollegium eller Öppna lektioner. Självklart är även du
med intresse och nyfikenhet av detta innehåll välkommen med din
anmälan.

Presentation av innehållet:
Föreläsningar
• Learning study, Ämnesdidaktiskt kollegium och Öppna lektioner
– Hur relaterar de till varandra? – Henrik Hansson
•

Kollaborativ undervisningsutveckling - ett internationellt
perspektiv – Dr. Ellen Zhang, Assistant Professor, Hong Kong
Education University of Hong Kong

•

Från sämst till bäst – Ett praktiskt exempel på vad undervisning
utifrån Variationsteoretiska principer kan göra för elevers
möjlighet till lärande och utveckling - Johanna Brzezinska,
Partille kommun

Ytterligare innehåll
Presentation av och diskussion om exempel på ämnesdidaktiska
fördjupningar från arbete i Learning studies och Ämnesdidaktiska
kollegium.
Analys av videoinspelade lektioner

Dr. Ellen Zhang

Johanna Brzezinska

Hotell Högland i Nässjö Konferensanläggningen
Hotell Högland - en
konferensanläggning där vi
tillsammans gör vår Nätverksträff så
bra som möjligt.
För mer information tryck på länken:
www.hogland.se

Kostnader

Välkomna och glöm inte:
Undervisning gör skillnad!
/Maria och Henrik.

3 450 kr/pers. + moms för boende i
dubbelrum, mat och Nätverksträffen.

Anmälan

Fyll i bifogad anmälningsblankett och
maila till
maria.bergqvist@learningstudy.se
Vid fler anmälningar per skola, går
det bra att fylla i en gemensam
blankett. Som bekräftelse på er
anmälan får ni ett mail och en
faktura.

www.learningstudy.se

