
  

FoUI Norrbotten inbjuder till konferens den 25 mars: 

En utbildning på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet 

- vad innebär det för förskolans och skolans praktiska arbete? 

Syftet med konferensen är att ge en introduktion till skollagens formulering att "utbildningen ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet" - vad innehåller begreppen och, framför allt, vad kan ett 
forskningsbaserat arbetssätt innebära i praktiken? Syftet med dagen är också att visa praktiska exempel 
från Norrbotten på hur man arbetar utifrån dessa grunder inom förskolan och skolan. Det kommer även 
att ges utrymme för gemensamma diskussioner.  

Tid Onsdag 25 mars 2015, kl 10.00 (kaffe serveras från kl 09.00) till ca kl 16.00. 

Plats Nordkalotten kurs och konferens Vägbeskrivning här  

Målgrupp Skolledare inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 
Förstelärare samt lärare och förskollärare med utvecklingsuppdrag, utvecklare i 
verksamheterna.  

 Medverkande:  Jonas Andersson och Sara Knöfel, Skolverket 
 Kristina Hansson, Piteå Kommun 
 Lena Hannu, Övertorneå Kommun 
 Gunnar Jonsson och Per Högström, Luleå Tekniska Universitet 
 Sonja Lundmark och Kristin Forshäger, Spirans Förskola, Luleå 
 Catarina Lundqvist, FoUI Norrbotten 

Avgift 750 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår fika och lunch. Avgiften faktureras 
i efterhand. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan plats överlåtas. 

Anmälan Anmälan görs på www.bd.komforb.se (se Kalendarium). Information kring 
anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-205408, marie.malkan@bd.komforb.se 

 Målet är att få deltagande från länets alla 14 kommuner. Antalet platser är dock 
begränsat. Om anmälningarna överskrider maxantalet kommer en fördelning av 
platserna att ske mellan de anmälda kommunerna.      

 Anmälan vill vi ha senast 27 februari. Bekräftelse skickas efter anmälningstidens 
utgång. 

Information Närmare information om konferensen lämnas av                          
Catarina Lundqvist, catarina.lundqvist@bd.komforb.se, tfn 070-693 54 33    
Maria Lavander, maria.lavander@bd.komforb.se, tfn 070-693 65 60  

https://www.google.se/maps/dir/''/nordkalotten/@65.5641125,22.0288134,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x467f6f94f570ce25:0x62ecf6fef13f5bb3!2m2!1d22.097479!2d65.564128
http://www.bd.komforb.se/


En utbildning på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet 

- vad innebär det för förskolans och skolans praktiska arbete? 

Program 
9.00- 10.00    Registrering och kaffe 
 
10.00 - 10.15  Välkommen och inledning  
  Catarina Lundqvist, FoUI Norrbotten  
 
10.15 - 12.15  Forskningsbaserat arbete i praktiken  
  Ett forskningsbaserat arbete kräver att det finns ett systematiskt 

 kvalitetsarbete och en strävan efter att ständigt utveckla och 
 förbättra verksamheten. Jonas Andersson och Sara Knöfel, 
 Skolverket, beskriver hur ett sådant arbete hänger ihop. 

 
12.15 - 13. 15  Lunch 
 
13.15 - 13. 45 Strategi för forskning och utveckling i skolan  
  Kristina Hansson, utvecklingsledare, fil dr, presenterar Piteå kommuns 
  vision och strategi för att hantera skollagens krav på vetenskaplig  
  grund och beprövad erfarenhet i lärarens pedagogiska arbete. 
 
 
13.50 - 14.20  Så här kan lärare och skolor arbeta forskningsbaserat för  
  kollegialt lärande 
   Lena Hannu, utvecklingsledare, presenterar Övertorneå kommuns  
  arbete med Learning Study, Matematiklyftet och undervisningsbesök för 
  att uppnå ett ökat lärande för elever och lärare. 
 
14.20 - 14.45  Gruppdiskussioner  
 
14.45 - 15.10  Kaffe 
 
15.10 - 15.40  Praxisnära samarbete om examensarbeten  
  Gunnar Jonsson och Per Högström, LTU, presenterar tillsammans med 
  Sonja Lundmark och Kristin Forshäger, Spirans Förskola, sin ömsesidiga 
  nytta av att gemensamt handleda examensarbeten inom  
  lärarutbildningen.  
  
15.40 - 16.00  Hur går vi vidare? - Avslutning på dagen 
  Catarina Lundqvist, FoUI Norrbotten 


