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Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inrätta lokalt skolforskningsråd.
Ärendebeskrivning
I Piteå kommuns strategi, Skolans utveckling, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Strategi för forskning och utveckling i skolan (Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-26)
finns utgångspunkter som styr organisationens arbete med att anpassa
utbildningsverksamheten enlig skollagens krav att utbildning ska vila på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). I strategin sägs att kommunen behöver bygga
strukturer som främjar lärare möjligheter att samverka och delta i forskning i det pedagogiska
arbetet i skolan/undervisningen. Forskning som utgår från frågor som skolans
yrkesverksamma uppfattar som relevanta ger, enligt strategin, betydelsefulla kunskaper som
underlag för lärares, förskolechefers och rektorers arbete med att utveckla och förbättra
skolan/undervisningen.
Flera insatser har redan genomförts på såväl förvaltnings- som skolnivå för att lärare ska
tillägna den vetenskapliga grunden som redskap för att kunna utveckla sin verksamhet. Den
centralt placerade tjänsten som vetenskaplig ledare vid utbildningsförvaltningen, samarbete
mellan utbildningsförvaltningen och universiteten i Umeå och Jönköping liksom starten av
magisterutbildningen Forskning och utveckling i skolan, 60hp är alla talande exempel att
strategin håller på att förverkligas.
Samtidigt kan konstateras att dessa åtgärder inte är tillräckliga. Förutom förutsättningar i form
av utökade kunskaper kring forskning i skolan som en kompetensutveckling på avancerad
nivå kan ge lärare, framhålls i utredningen Magisterutbildning Forskning och utveckling i
skolan -visioner, perspektiv och rekommendationer för magisterstuderandes förutsättningar
(2016) att det behövs byggas nya arenor och funktioner där forskare och lärare/skolans
yrkesverksamma kan arbeta fram gemensamma forskningsprojekt. Inrättandet av ett lokalt
forskningsråd, Piteå Utbildningsvetenskapliga råd, är därför en nödvändig åtgärd för att skapa
en arena för samverkan kring vetenskapligt arbete i Piteå kommuns olika
utbildningspraktiker, från förskola till grund- och gymnasieskola. Även vuxenutbildningen
erbjuds att ingå i forskningsrådet.
Yrkanden
Ordförande föreslår nämnden besluta att inrätta lokalt skolforskningsråd.
Ordförande finner att det endast finns ett förslag, vilket blir nämndens beslut.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Piteå Utbildningsvetenskapliga råd
 Utbildningsvetenskapliga rådets uppdrag
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