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Välkommen till FoUI:s 

seminarieserie 

Heli Villanen 14 sept 14.00-15.00 

Eva Lindgren  19 okt  14.00-15.00 

Kristina Hansson 16 nov 14.00-15.00 

 

Seminarierna är i  

Kommunförbundets lokaler  

Möjlighet finns att delta via länk  

Hösten 2015 



14 september, kl. 14.00-15.00 

Lärande för hållbar utveckling 

Heli Villanen doktor i pedagogik, introducerar sin avhandling om lärande 

för hållbar utveckling. Heli har jobbat med olika forsknings- och utveckl-

ingsprojekt både i Finland och i Sverige sedan år 2003. Hennes avhandling 

är tvådelad. Den ena sidan fokuserar begreppet hållbar utveckling och dess 

koppling till samhällsfrågor. Den andra sidan strävar efter att utveckla 

praxisnära pedagogik inom temat hållbar utveckling.  
 

Helis presentation finns på denna länk 

19 oktober, kl. 14.00-15.00 

It’s all about survival 

Eva Lindgren, universitetslektor i omvårdnad vid Ltu disputerade hösten 

2014 med sin avhandling. I avhandlingen studeras vad som händer när unga 

människor i psykiatrisk vård uppnår 18 års ålder och övergår från Barn- och 

ungdomspsykiatri till vuxenpsykiatrin. Det visar sig innebära flera olika och 

i många avseenden problematiska övergångar som i avhandlingen blir be-

skrivna utifrån unga vuxnas, anhörigas och professionellas perspektiv.  

 

Lokal: Kommunförbundet 

16 november, kl. 14.00-15.00 

Skola och medier 

Aktiviteter och styrning i en kommuns utvecklingssträvanden 

Kristina Hansson, doktor i pedagogiskt arbete och vetenskaplig ledare i Pi-

teå kommun, presenterar sin avhandling. I avhandlingen synliggörs och dis-

kuteras vad som styr lärarens, mediepedagogens och skolutvecklarens hand-

lingar när de försöker hantera de dilemman och motstridigheter som uppstår 

i det praktiska arbetet med att integrera nya medier i undervisningen.  
 

Kristinas avhandling ställer kritiska frågor kring styrningen av skolans ut-

veckling och erbjuder ett sätt att tänka kring förhållandet mellan erfaren-

het, berättelser och det pedagogiska arbetets vetenskapliga grund.  
 

Lokal: Kommunförbundet 

http://media.nll.se?nodeid=30749

