
Nationell konferens om den praktiknära  
skolforskningens teori och praktik

 
När: torsdag 24 maj 2018, kl. 9.30–17.00 
Var: Aula Konradsberg, Konradsbergsgatan 7 A-B, Stockholm

Inbjudan

Skolforskningsinstitutet inbjuder i samverkan med forskarskolan Learning Study (JU), Stock
holm Teaching & Learning Studies, Stockholms stad och Stockholms universitet till en konfe
rens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik. 
I takt med att intresset för, och förekomsten av, praktiknära skolforskning ökar, växer behovet 
av att diskutera kvalitetsfrågor när det gäller sådan forskning. Den praktiknära skolforskning en 
bedrivs ofta i samverkan med lärare i syfte att förbättra/förändra undervisningen. Forsknings
designerna är intervenerande och omfattar en parallell och ömsesidig utveckling av såväl teori 
som praktik. Syftet med konferensen är att identifiera och diskutera vetenskapsteoretiska och 
metodologiska frågor i så kallade praktiknära forskningsansatser. 
Konferensen riktar sig i första hand till forskare/lärare som är involverade i praktiknära forsk
ning. Syftet är att få till stånd ett erfarenhetsutbyte och en diskussion om kvalitetsfrågor när det 
gäller olika praktiknära forskningsansatser. Vi välkomnar därför olika slags bidrag, såväl teore
tiska som empiriska, som kan belysa något av följande teman:

−− kunskapsintressen i praktiknära forskning
−− praktiknära forskningsfrågor 
−− praktiknära forskningsansatser
−− kunskapsanspråk och generaliseringsfrågor i praktiknära forskning
−− kvalitetsaspekter i praktiknära forskning: reliabilitet och validitet
−− forskningsetiska frågor
−− publicering och kunskapsspridning.

 
Om du avser att presentera ett paper, skicka abstrakt senast 10 april till  
https://goo.gl/forms/hOjTVkbn91Hsylo92.

På nästa sida finns ett preliminärt program. 

Anmäl dig senast 10 april till catarina.melin@skolfi.se. Märk mejlet: Konferens 24 maj.

Välkommen!
          

       

https://goo.gl/forms/hOjTVkbn91Hsylo92
mailto:catarina.melin@skolfi.se


Preliminärt program

9.30–9.45 Introduktion 
  Per Thullberg, Skolforskningsinstitutet
9.45–10.15  Presentation av dagens tema: Den praktiknära forskningens teori och praktik 
  Ingrid Carlgren, Stockholms universitet
10.15–10.30 Kaffe
10.30–11.15  Developing criteria for assessing the quality of participatory  
  educational research 
  Prof. John Elliott, University of East Anglia
11.30–12.30  Parallella seminarier med paperpresentationer
12.30–13.30  Lunch
13.30–14.30  Parallella seminarier med paperpresentationer
14.30–15.15  Praktiknära forskning i Sverige – vad görs på olika håll och vad är    
  på gång? 
  Cecilia Christersson, Malmö universitet
15.15–15.30  Kaffe
15.30–16.30  Praktiknära forskning, några internationella perspektiv från 
  England, Frankrike, Nederländerna och Norge
16.30–17.00  Avslutande paneldiskussion

Efterföljande mingel
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