			

FORSKNINGSCIRKELN
Ett möte mellan vetenskap och beprövad erfarenhet
Program 11 november 2019 Blåsenhus Bertil Hammersalen
08.30 - 09.00		
Ankomst, registrering och kaffe.
09.00 - 09.15		
Lars Olsson, föreståndare för Forum för samverkan, hälsar välkomna och
			presenterar FoSam:s verksamhet.
09.15 - 09. 45		
Kunskapsutveckling i ömsesidig samverkan mellan skola och 		
			
akademi, en presentation av försöksverksamheten ULF
			Talare: Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap
			vid Uppsala universitet.
09.45 - 11.00		
Forskningslitteracitet och forskningscirklar – Hur ska lärare utveckla
			
förmågor att förstå, värdera och använda forskning?
			Den svenska förskolan och skolan ska enligt skollagen vila på vetenskaplig 		
			
grund och beprövad erfarenhet. I föreläsningen diskuteras vad som menas
			
med forskningslitteracitet och hur forskning kan bli en del av de kunskapsformer
			
lärare använder. Forskningscirklar tas upp som ett belysande exempel på 		
			
hur forskningslitteracitet kan utvecklas.
			
Föreläsare: Sven Persson, professor i pedagogik vid Malmö universitet.
11.15 - 12.15		
12.15 - 13.15		
13.15 - 14.15		
14.15 - 14.45		
14.45 - 15.45		
15.50 - 16.30		

Valbara seminarier utifrån FoSam:s forskningscirklar, se sid. 2 och 3.
LUNCH
Valbara seminarier utifrån FoSam:s forskningscirklar, se sid. 2 och 3.
Kaffe.
Samtal i mindre diskussionsgrupper.
Gemensam avslutning. Sven Persson leder ett samtal på scenen med en

			

representant från varje diskussionsgrupp.

		

Anmäl dig här senast den 1 oktober 2019

Hälsningar från en 5-årsjubilerande arrangör!
I år är det fem år sedan Forum för samverkan bildades. Då som nu är vårt mål att arbeta för en
ömsesidigt berikande samverkan mellan skola och universitet, där mötet mellan beprövad erfarenhet
och vetenskaplig grund leder till ny, gemensam kunskap. Denna konferens, som med forskningscirkeln
i centrum handlar om just detta, blir en del av jubileumsfirandet. Varmt välkommen att fira med oss!

Valbara seminarier
Det pedagogiska ledarskapets praktiker – ett samverkansprojekt som fokuserar
på skolans ledarskap. Sal 12:129
Håbo kommun i samverkan med Avdelningen för
rektorsutbildning, Uppsala Universitet.
Hela ledningsgruppen på utbildningsförvaltningen i Håbo kommun
har deltagit i denna forskningscirkel, vars syfte varit att utforska det
pedagogiska ledarskapet och ge ökad kunskap om ledarskapspraktiker och villkoren för dessa. Seminariet fokuserar på det ömsesidiga mötet mellan de parter som deltar i en forskningscirkel och
de möjligheter som mötet medför. Utifrån våra olika perspektiv
berättar vi om vad vi tog med oss in i cirkeln, hur vi upplevde
arbetet i den och vad vi tar med oss i form av nya lärdomar och
kunskaper med relevans för pedagogiskt ledarskap.
Forskningscirkelledare: Katina Thelin, Åsa Liljekvist.

Implementering av utbildning för hållbar utveckling i Uppsalas gymnasieskolor.
Sal 12.229
Uppsala kommun i samverkan med Swedesd
/Uppsala universitet.
Ett projekt som syftar till implementering av utbildning för hållbar
utveckling i gymnasieskolan. Hur kan hållbar utveckling genomsyra
undervisningen i skolans alla ämnen, och hur får vi lärare att aktivt
engagera sig i detta? Deltagarna i forskningscirkeln är gymnasielärare med olika ämnestillhörighet. Under seminariet kommer exempel
från ett antal ämnesövergripande projekt att diskuteras.
Forskningscirkelledare: Siw-Inger Halling och Petra Hansson.

Undervisning utifrån särskild begåvning. Sal 12.130
Enköpings kommun i samverkan med Inst. för pedagogik,
didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
På senare tid märks en växande medvetenhet kring särskilt begåvade
elever och konsekvenserna av att förbise deras förutsättningar och
behov. Man vet av erfarenhet att dessa individer riskerar att fara illa
om de inte bemöts på ett adekvat sätt i skolan. Det är bakgrunden
till forskningscirkeln “Undervisning utifrån särskild begåvning”,
i vilken lärare från både grundskola och gymnasium deltar.
Forskningscirkelledare: Caroline Sims

Valbara seminarier
Kl. 14.15 - 15.00

Vad är och hur syns god inkluderande lärmiljö? Sal 12.230
Sigtuna kommun i samverkan med Inst. för pedagogik,
didaktik och utbildningsstudier/Uppsala universitet.
Sigtuna kommun brottas liksom de flesta andra kommuner med
att skapa en inkluderande undervisning för alla barn och elever.
Detta samverkansprojekt syftar till att fördjupa förståelsen för
begreppet lärmiljö och visa hur rektorer, förskolechefer, lärare och
övrig personal kan arbeta med och känna igen god inkluderande
lärmiljö. Under seminariet kommer forskningscirkelns deltagare att
dela med sig av erfarenheter från arbetet i forskningscirkeln, samt
lyfta goda exempel på tillgängliga och inkluderande lärmiljöer från
verksamheten. Forskningscirkelledare: Gunilla Lindqvist

Interkulturellt förhållningssätt i förskolans arbete med barns sociala- och
kunskapsmässiga utveckling. Sal 12:231
Enköpings kommun i samverkan med Inst. för pedagogik,
didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
Den ökade globaliseringen och transnationella migrationen har lett
till att det svenska samhället har blivit mer flerspråkigt och mångkulturellt, vilket i sin tur inverkar på förskolans och skolans arbete
med barn och ungdomars sociala och kunskapsmässiga utveckling.
Detta samverkansprojekt syftar till att fördjupa förståelsen för
förskolans uppdrag i allmänhet och arbetet med flerspråkighet
och mångkulturalism i synnerhet. Under seminariet kommer olika
exempel på interkulturellt förhållningsätt i förskolan att diskuteras.
Forskningscirkelledare: Hassan Sharif

Kl. 15.30 - 16.15

Samtal i mindre diskussionsgrupper
•

•

•

Hur kan huvudman/förvaltning respektive rektor skapa förutsättningar för utvecklingsverksamhet vid
förskola/skola där samverkan med lärosäte (t.ex. i form av forskningscirkel) utgör en viktig resurs?
Vilka förutsättningar råder på din enhet/i din kommun?
Hur kan förskollärare/lärare finna former för att kontinuerligt följa och diskutera forskning inom sitt
område och utveckla sin forskningslitteracitet? För-/nackdelar med forskningscirkeln jämfört med andra
former för samverkan och kompetensutveckling?
Vilka frågor som idag lyfts vid de fem forskningscirklarna är intressanta att utforska vidare? Finns det
någon annan verksamhetsspecifik fråga som du skulle vilja genomlysa i samverkan med lärosäte?

