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Information till förskolechefer och rektorer

Forskning och utveckling i skolan
Här kommer en uppdaterad information om aktuella och viktiga händelser i arbetet med att integrera
forskning- och utveckling i Piteå kommuns skolor. För dig som har lärare som deltar i
magisterutbildningen, och arbetar med att uppmuntra och stötta dem och nya lärare till nästa
kursomgång, skickar jag med kursinformation. Ur likvärdighetsperspektiv är det särskilt viktigt att
samtliga förskolor och skolor på sikt har den kompetens som krävs för att uppfylla skollagens krav att
utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Aktiviteter VT 2017
Stort antal skolnära studier på gång. Under vårterminen 2017 kommer första omgången lärare som
genomgår magisterutbildningen Forskning och utveckling i skolan, att genomföra studier av det
pedagogiska arbetet i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium. Inom kort kan du ta del av
lärarnas olika forskningsintressen på kommunens hemsida. Varje magisterstudent kommer som del i
kursen att hålla en presentation vid ett seminarium på den egna skolan/förskolan. Studenterna har till
uppdrag att planera detta tillsammans med rektor/förskolechef. Räkna med att detta genomförs i slutet
av maj. Se bifogad studieguide för delkursen Forskning och utveckling i skolan 2, 7,5 hp, för
detaljerade information om magisterstudenternas studieuppgifter under terminen.
Forskningscirklar. Under vårterminen startar vi tre grupper med sk, forskningscirklar. Enligt vad vi
kom överens om vid rektorskonferensen den 10.11 2016 ersätter forskningscirklarna en kursträffsdag.
Det är obligatoriskt för studenterna att delta i terminens bägge forskningscirklar som äger rum den 8.2
och den 11.4 2017, kl 13-16.00. En forskningscirkel består av en grupp med lärare och forskare som
möts i samtal och dialog kring ett gemensamt definierat problem som saknar självklara svar. Tanken är
att genom arbetet med forskningscirklar testa och på sikt kunna introducera och sprida en arbetsform
som utgår från ett vetenskapligt förhållningssätt till alla skolor i kommunen, där dialogen och
samspelet mellan deltagarna i forskningscirkeln kring det specifika problemet utgör ett sätt att bedriva
utvecklingsarbete genom att utbyta och pröva olika argument. Dialogen ger också tillfälle att
tillsammans med andra sätta ord på och bepröva egna praktiknära erfarenheter. Hör gärna av dig med
frågor så berättar jag mer! Jag kommer gärna och berättar mer om detta!
Piteå Utbildningsvetenskapliga råd. Barn och utbildningsnämnden beslutade den 18.1 2017 att
inrätta ett utbildningsvetenskapligt råd, Piteå Utbildningsvetenskapliga råd, PUR. PUR är ett led i
arbetet med att uppfylla skollagens krav och kommunens strategi för arbetet med forskning och
utveckling i för- grund- och gymnasieskolan. I den sistnämnda sägs att kommunen behöver bygga
sådana strukturer som gör det möjligt för lärare att samverka med forskare. PUR s huvuduppgift är att
utveckla lärares, rektorers och förskolechefers frågor kring undervisningspraktiken till forskningsbara
frågeställningar och genomförbara forskningsprojekt som kan bidra med viktig kunskap för skolans
utveckling. Rådets ledamöter ska bestå av lärare och skolledare med minst magisterexamen samt
forskarutbildade lärare från lärarutbildningar, varav en professor i forskningsämnet pedagogiskt
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arbete. Professor Per-Olof Erixon har tackat ja till uppdraget som professor i rådet. Arbete pågår med
att utse övriga ledamöter. Intresserad? Hör av dig till mig!
Rekrytering av Flexitforskare
Piteå kommuns utbildningsförvaltning är en av ett fåtal organisationer som beviljats medel via
Riksbankens Jubileumsfond för att under två år anställa en forskare. Ett flertal personer har hört av sig
om tjänsten vars ansökningstid löpte ut den 9.2 2017. Läs mer om tjänstens forskningsinriktning under
rubriken Forskning om integration av forskning i skolundervisningen på
http://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/flexit-anstallningar-2017/
Inbjudan till föreläsning den 28.2 2017 till samtliga i för-, grund- och gymnasieskolan.
Den 28.2 håller Per-Olof Erixon, ledamot och professor i PUR sin installationsföreläsning. Ta tillfället
att ta del av hans gedigna kunskaper och engagerande beskrivningar om motstånd och framgång i
arbetet med att integrera vetenskaplig grund i läraryrket! Föreläsningens har titeln

Kampen för läraryrkets kunskap
Pedagogiskt arbete en möjlig arena för samverkan mellan forskare och lärare?
Varmt välkommen med anmälan till föreläsning med professor Per-Olof Erixon, Umeå Universitet. Se
separat inbjudan för mer information om innehåll och anmälan!
Planerad föreläsning med Ingrid Carlgren inställd. Tyvärr, har Carlgren meddelat att hon pga.
tidsbrist inte har möjlighet att genomföra sin föreläsning i Piteå enligt tidigare överenskommelse.
Men, för dem som sett fram mot att lyssna på henne, kommer nya möjligheter att erbjudas under
hösten 2017. Boka redan nu in den 2.11 2017, kl 9-10. Då kommer Carlgren nämligen att föreläsa vid
en forskningskonferens under temat Tyst kunnande eller bara tystnad i Umeå.

Bästa hälsningar

Kristina Hansson
Vetenskaplig ledare
Utbildningsförvaltningen
Piteå Kommun
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