SKOLA, LÄRARUTBILDNING OCH
FORSKNING – HUR FÅR VI IHOP DET?
En digital dialogkonferens inom Karlstads-noden
för ULF (Utveckling, Lärande, Forskning)
Målgrupp: Lärare, skolhuvudmän och forskare som deltagit i olika arbeten inom ULF.
Syfte: Nodens arbete har pågått sedan 2018 och summering och spridningsfasen
för detta arbete har nu påbörjats. Syftet med dialogkonferensen är att genom
erfarenhetsutbyte dela och sprida vårt arbete inom praktikutvecklande forskning.
Vi kommer även att blicka framåt och diskutera vad som händer med ULF efter 2021.
Anmälan: Senast 4 februari 2022 via dialogkonferens17feb2022.axacoair.se
Länk till konferensen skickas ut senare.

TORSDAG 17 FEBRUARI 2022
KL. 09.00–15.00
ONLINE VIA ZOOM

Layout: Universitetstryckeriet, Karlstad 2021

Konferensen arrangeras i samverkan mellan Karlstads universitet,
Högskolan i Halmstad, Linköpings universitet och Högskolan Väst.
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PROGRAM
09.00 – 09.15
Digital incheckning

09.15 – 09.30
Välkommen! Syftet med dagen och en kort presentation av programmet.

09.30 – 10.00
Björn Åstrand, lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet samt tidigare regeringens särskilda utredare och ansvarig
för utredningar om skolprofessioner och skolans likvärdighet. Björn Åstrand är en av initiativtagarna till ULF-arbetet och
han kommer att berätta om tankarna bakom ULF och vad han tror om framtiden.

10.00 – 10.15
Paus

10.15 – 12.00
Erfarenhetsutbyte. Kort introduktion inför samtalen. För att alla ska komma till tals använder vi samtalsmodellen lärande
samtal. Erfarenhetsutbytet har fokus på hur våra olika ULF-arbeten genom samverkan och samarbete har lyckats med
att involvera forskningen i praktiken och praktiken i forskningen. Erfarenhetsutbytet sker i mindre tvärgrupper.

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 13.15
Kort introduktion till nästa samtal som sker i olika yrkesgrupper.

13.15 – 14.15
Erfarenhetsutbyte med samtalsmodellen lärande samtal.
Grupper delas in i: forskare/lärarutbildare, rektorer/lärare/skolutvecklare.

14.15 – 14.30
Paus

14.30 – 15:00
Nodrepresentanter om spridning kopplat till skola på vetenskaplig grund – vad blir nästa steg?

15:00
Summering och avslut

