
VÄLKOMMEN TIILL 

FoUI:s webbsända seminarieserie 

Du kan delta på seminariet 

på Norrbottens Kommu-

ner, Kungsgatan 23 b, Lu-

leå. Du kan också delta via 

webben i realtid eller se 

det i efterhand.  

Du som vill delta via web-

ben får instruktioner innan 

seminariet hur du går till-

väga.  

 

13 september kl. 13.00-14.00 
Lärarens betydelse för elevers studiemotivation 

och attityder till vidareutbildning 

 

ANNA ÖQVIST och MALIN MALMSTRÖMS semi-

narium handlar om  lärarens ledarskap som en central 

faktor för elevers studiemotivation och prestation i sko-

lan samt för elevers attityd och inställning till vidareut-

bildning.  

 

 

8 november kl. 13.00-14.00 

Förskola på vetenskaplig grund  
 

Förskolechefers och ledningsstöds beskrivningar av ar-

betet med vetenskaplig grund i förskolans praktik 

SARA CERVANTES seminarium utgår från hennes stu-

die som visar att arbetet med vetenskaplig grund är nära 

kopplat till evidensbaserad praktik och professionsut-

veckling och innebär ett förändrat uppdrag för förskole-

chefer, ledningsstöd och verksamma förskollärare. Stu-

dien visar på det motstånd som finns, där normer och 

traditioner påverkar implementeringen i verksamheten.  

 

Läs mer om seminariehållarna på nästa sida  

HÖSTEN 2016 

ANMÄL ditt delta-
gande senast  

1 vecka innan   
seminariet 

 

Kontakt och anmä-
lan:  

Catarina Lundqvist  

catarina.lundqvist@kfbd.se 

 

Benitha Eliasson  

benitha.eliasson@kfbd.se 



Kontakta oss 

Hör av dig till oss om du vill ha mer in-

formation om seminarierna eller om du 

vill anmäla dig 

Catarina Lundqvist  

catarina.lundqvist@kfbd.se 

 

Benitha Eliasson  

benitha.eliasson@kfbd.se 

Anna Öqvist och  

Malin Malmström 
 

Anna Öqvist är lektor i pedagogik och Malin 

Malmström är biträdande professor i Entre-

prenörskap. Båda är verksamma inom LTU. 

Anna och Malin har sedan 2013 arbetat med 

forskningsprojektet ”Attityd-förändring och 

ökad motivation till vidareutbildning bland barn 

och ungdomar i Malmfälten - för långsiktig 

kompetensförsörjning!”. Deras forskning rör 

elevers möte med lärare och hur detta påver-

kar elevers motivation och prestation i skolan. 

Inte minst betonas vikten av graden av utveck-

lande ledarskap som centralt för hur elever 

lyckas med sina studier och vilken attityd och 

inställning elever har till vidareutbildning. 

 

Seminariet hålls 13 september,  

kl. 13.00-14.00 

 

 

 

Sara Cervantes 
 

Sara Cervantes, doktor i arbetsvetenskap, har 

arbetat som förskolechef i Luleå kommun men 

är nu verksam som forskare vid FoUI Norr-

botten och som universitetslektor vid in-

stitutionen för konst, kommunikation och lä-

rande, LTU. Sara presenterar sin studie kring 

hur förskolechefer och deras ledningsstöd be-

skriver arbetet med vetenskaplig grund i för-

skolans praktik.  

 

Länk till rapporten. 

 

Seminariet hålls 8 november 

kl. 13.00-14.00 

 

 

 

Ett tredje seminarium planeras 

till 29 november,  kl. 13-14.00 

Information om seminariet kommer senare  

  

http://www.lulea.se/download/18.450f8cef152d2b474e9659/1455274686225/2016-1-Forskola-pa-vetenskaplig-grund.pdf

