
Utvecklingsdag om 
Bildning i skolan

Tema: Bildning och berättelser

Med Sven-Eric Liedman, 
Ann S Pihlgren, 

plus verksamma lärare

Välkommen att bli inspirerad! 
Av lärare – för lärare

med konkreta exempel från skolor.
En dag som kretsar kring elevers bildning och utveckling 

på temat Bildning och berättelser i skolan 

Förmiddag,
gemensamma föreläsningar:

Bildningen – en oändlig historia, Sven-Eric Liedman, idéhistoriker
Bildning och berättelser,  Ruhi Tyson, SU och WLH
Att skapa en gemensam berättelse, Lisa Eklöv, skolan Filosofiska
Att ge utrymme åt unga att skapa egen berättelse, Anusha
Andersson, Historieberättarna
Sokratiska samtal, Ann S Pihlgren, författare, skolutvecklare

(Lunch på Cirkeln, restaurang i huset)

Eftermiddag,
exempel från skolor på arbeten kring bildning och berättelser, bl.a.:

* Skola för ett mänskligare samhälle 
– om förberedande volontärutbildning

* Läs- och skrivinlärning i bildningsperspektiv
* Teknik och meningsfullhet 

bl. a. hur lärplattor används på ett kreativt sätt i undervisning i olika ämnen

* Tematiska arbeten i grundskolan
* Bildning och praktisk klokhet i skolledningens organisation

Se eftermiddagens hålltider nästa sida

Ann S Pihlgren

Sven-Eric Liedman

ISR anordnar den 1 november i Stockholm
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Hålltider eftermiddag:
13.30-13.50 Ruhi Tyson, kort föredrag om bildning och berättande
10 min att välja grupper och att gå till respektive rum

14.00-14.40 Session 1
Z-salen

Åsa Månsson – Waldorflärarhögskolan – Läs- och skrivinlärning ur ett bildningsperspektiv
Bildens, berättandets och upplevelsens roll i läs- och skrivinlärning, pedagogiska reflektioner och 
exempel.

Sandler-salen
Mimer Freinetskola – Tematiskt arbetssätt på lågstadiet
Hur och varför ska man jobba med tema? Vad finns det för fördelar? Hur kan man gå tillväga? Hur kan 
man ha tema och ändå följa kursplanerna och läroplanen? 
Vad vinner jag som pedagog på att ha tema/Vad vinner eleverna? Finns det några nackdelar?

Palme-salen
Johan Green – Waldorflärarhögskolan – Berättande undervisning och projektundervisning på 
högstadiet
Min målsättning är att ge uppslag till hur man, med inspiration från waldorfskolans morgonperioder 
och dess berättande undervisningsmetod, kan iscensätta ett projektarbete kring 
undervisningsinnehållet Miljö, människor och hållbarhetsfrågor för högstadiets geografiundervisning.

Per Albin-salen
Ruhi Tyson Bildningsorienterad skolledning och skolorganisation
Kan ett bildningsperspektiv berika hur vi utövar ledarskap i skolor och organiserar dem.
Workshop som omfattar hela eftermiddagen med diskussioner, genomgångar och reflektion.

14.40-15.00 kort fikapaus.    

15.00-15.40 Session 2
Z-salen

Maria Jansson & Bodil Gullerfelt – Mimer Freinetskola – Tematiskt arbetssätt på mellanstadiet
Hur och varför ska man jobba med tema? Vad finns det för fördelar? Hur kan man gå tillväga? Hur kan 
man ha tema och ändå följa kursplanerna och läroplanen? 
Vad vinner jag som pedagog på att ha tema/Vad vinner eleverna? Finns det några nackdelar?

Sandler-salen
Åsa Chibás – Hugin Freinetskola – Teknik och meningsfullhet
Det här arbetspasset fokuserar på hur lärplattor/iPads används på ett kreativt och utvecklande sätt i 
undervisning i olika ämnen i de yngre åldrarna (men det går även att anpassa till äldre elever). 
Passet innehåller exempel på appar som passar bra till många ämnen, där eleverna får möjlighet att 
skapa, dokumentera och presentera arbeten. Det ingår även kreativa projekt som inkluderar 
programmering.

Palme-salen
Grillska gymnasiet
Bildningsinsats för samhällsengagemang – förberedande volontärutbildning

Per Albin-salen
Ruhi Tyson, Forts. bildningsorienterad skolledning och skolorganisation

15.50-16.00 Avslutning stora salen
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Bildning handlar om att ge eleven upplevelse av meningsfullhet och förståelse i samband 
med allt lärande och utveckling.
Idéburna skolor utmärks av ett ovanligt starkt bildningsintresse, och detta syns inom hela 
spektrat av idéburen pedagogik, som Montessori, Freinet, Waldorf, filosofi, naturskolor, 
allmän inriktning osv.

Berika varandra… och svensk skola!
Utvecklingsdagen kring bildning är ett tillfälle att
– berika varandra genom att ta del av idéburna skolors pedagogiska praktik, och visa 
exempel på bra undervisningsupplägg som har bildning i fokus.
– sätta idéburna skolor på den pedagogiska kartan som skolformer med en ovanligt intensiv 
bildningsorientering, och visa hur denna bildningspraktik kan berika hela svenska skolan.

När:
Höstlovets måndag (1 nov.), kl. 9-16

Var:
ABF-huset i centrala Stockholm

Kostnad:
På plats 250 kr/pp, inkl lagad lunch och 2 x fika

Anmälan, frågor och kontakt:
info@ideburenskola.se

tel: 070 585 57 67
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