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Nyhetsbrev

Duis iaculis augue ac diam
varius blandit. Proin lobortis
iaculis enim, ut mattis lectus
placerat sed. Curabitur ac
quam nec dolor sollicitudin
mollis id vitae ligula. Maecenas
et arcu sem. Ut sit amet quam
urna.

NNAF
Det Nordiska Nätverket för AktionsForskning
God Fortsättning på Ett Nytt År med många nya föresatser. Nätverket lever vidare och vi ser alla fram emot att träffa så
många som möjligt i mars i anslutning till NERA konferensen eller i maj på NORALF konferensen. Håll dig alltid
uppdaterad om vad som händer via websidan
http://www.ips.gu.se/samverkan/natverk/nnaf/
UTBILDNING

FORSKNING

Kurs i aktionsforskning ges vid
Göteborgs universitet på avancerad
och forskarnivå. Anmälan i april
Kursen Researching
Professional Practice ges i Vasa
11-14 november. Anmälan i april
http://uf.gu.se/utbildning/forska
rutbildning/kurser

Aktionsforskning pågår i samverkan med
praktiker på olika sätt och vid olika
lärosäten i de nordiska länderna. Eli
Moksnes Furu och Torbjørn Lund
bedriver ett projekt kring bedömning i
Harstad kommun i Norge. Petri Salo
möter rektorer i studiecirklar för att för
att i dialog med dem resonera om hur de
verkar som rektorer. Anette Olin har i
partnerskap med en kommun i Sverige
kontakt med förskollärare som går en
kurs i aktionsforskning och förskolechefer som deltar i en forskningscirkel.
Karin Rönnerman studerar de forum
förskollärare skapar för att handleda sina
kollegor i kvalitetsarbetet. Torbjørn
Lund deltar som forskare i ett EUprojekt "Rektorer i aktion", som är ett
samarbete mellan Helsingborg i Sverige
och Sandnes kommun i Norge. Syftet
är studera hur rektorer kan bidra till
utvecklingen av elevresultat i skolan.

Nordiskt mastersprogram i
pedagogik med inriktning mot
aktionsforskning. Anmäl här:
https://www.antagning.se/se/start
PÅ GÅNG
En artikel om nätverket är
accepeterad till tidskriften Educational
Action research
Ett kapitel till Palgraves Handbook of
Action Research är accepterat

SAMVERKAN
I samtliga länder bedriver forskarna
studie- och forskningscirklar eller
dialogkonferenser i samverkan med
lärare, skolor och kommuner.

KONFERENSER
NERA- konferens 4-6 mars 2015
Göteborg. Nätverket träffas den 4 mars
09.30-12.00. anmäl till
torbjorn.lund@uit.no
NORALF- konferens 18-19 maj, 2015
Tromsø
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NYA BÖCKER

Rönnerman, K. & Salo, P. (2014). Lost in Practice. Transforming Nordic Educational Action Research.
Rotterdam: SensePublishers.
Røvik, K-A., Eilertsen T-V. & Furu, M. E. (red.) (2014). Reformideer i norsk skole Spredning,
oversettelse, implementering. Oslo: Cappelem Damm Akademisk.
	
  
I	
  båda	
  böckerna	
  bidrar	
  många	
  av	
  forskarna	
  i	
  nätverket	
  med	
  egna	
  kapitel	
  från	
  de	
  
forksningsprojekt	
  som	
  pågår.	
  
	
  
	
  
	
  
@Tre inplanerade möten och aktiviteter under 2015

1. Skriveuke i Fuengirola, Spania 16-22 februari
Deltakere fra NNAF har flere ganger hatt en felles skriveuke i Fuengirola, like utenfor Malaga i Spania. Hensikten
med å samle deltakere fra NNAF til en felles skriveuke er å gi mulighet til samarbeid i tekster og eventuelle
prosjekter man har felles. Denne gangen er det uken 16.-22. februar. Man velger selv hvor lenge man ønsker å
være der,en kan komma både före och resa efter angivna datum, og ordner reise og opphold selv.
Hotellet som vi bruker er Confortel Fuengorila. www.confortelfuengirola.com/

2. Nettverksmøte 4 mars kl 0900-1200 med gemensam middag den 3 mars kl. 19.00
•
•
•

•
•
•
•

Presentasjon	
  av	
  boken	
  Lost	
  in	
  Practice,	
  siste	
  boken	
  utgitt	
  i	
  nettverkets	
  regi	
  	
  
Nomiaprogrammet:	
  et	
  pågående	
  nordisk	
  masterprogram	
  i	
  Aksjonsforskning.	
  (Gøteborg	
  og	
  
Tromsø)	
  
Den	
  8.	
  Noralf	
  konferansen	
  2015,	
  18.-‐19.	
  mai	
  i	
  Tromsø	
  Noralf	
  (Nordisk	
  aksjonslæring	
  og	
  
forskning).	
  Konferansen	
  har	
  som	
  mål	
  å	
  samle	
  forskere	
  og	
  praktikere	
  i	
  Norden	
  i	
  dialoger	
  om	
  
skoleutvikling	
  og	
  aksjonsforskning.	
  Noralfkonferansen	
  startet	
  i	
  2005	
  og	
  veksler	
  mellom	
  
Gøteborg	
  og	
  Tromsø	
  som	
  konferansested.	
  
Orientering	
  om	
  ulike	
  pågående	
  forsknings-‐	
  og	
  undervisningsprogrammer	
  som	
  er	
  relatert	
  til	
  
NNAF.	
  Hver	
  deltaker	
  bidrar	
  med	
  2	
  minutters	
  innlegg	
  om	
  sine	
  pågående	
  arbeid.	
  
Eventuelle	
  nye	
  samarbeidprosjekter	
  som	
  kan	
  utvikles.	
  
Send	
  en	
  mail	
  til	
  torbjorn.lund@uit.no	
  	
  om	
  du	
  kommer	
  til	
  nettverksmøtet.	
  
	
  

3. NORALF-konferensen 18-19 maj i Tromsø
Program kommer att läggas ut på hemsidan under januari/februari månad. Resa och logi ordnas av var en själv. Ett
hotell kommer att rekommenderas och rum förbokas. Information ges av eli.moksnes.furu@uit.no
KOORDINATORER FÖR NNAF:

KARIN RÖNNERMAN karin.ronnerman@gu.se
PETRI SALO psalo@abo.fi
ELI MOKSNES FURU eli.moksnes.furu@uit.no

