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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
Hösten övergår snart i vinter och julen är snart här. Mycket har hänt sedan förra nyhetsbrevet, som återges kort nedan
Läs mer om nätverket på http://www.ips.gu.se/samverkan/natverk/nnaf/
UTBILDNING

FORSKNING

SAMVERKAN

Kursen Researching Professional
Practice ges i Brisbane i december
2016.

Vad händer i praktiken efter
genomgången aktionsforskningsutbildning?

Utbildningar i aktionsforskning på
avancerad nivå finns vid Högskolan
Halmstad, Göteborgs universitet
och UiT Norges Arktiske
Universitet med start september
2017

Rachel Jakhelln UiT har tagit initiativ till
ett projekt i Tromsø där de intervjuar
studenter efter genomfört examensarbete i aktionsforskning inom ramen
för lärarutbildningen. I Vasa har
Michaela Pörn ÅA, använt samma
intervjuformulär för lärarstudenter där.
I Göteborg planerar Karin Rönnerman
och Anette Olin, IPS att intervjua
studenter som examinerats från NoMiA
programmet för att undersöka huruvida
lärarna fortsatt med aktionsforskning i
den egna praktiken efter genomgången
utbildning, och vilket värde själva
utbildningen haft för fortsatt arbete i
skolan och förskolan. Eli Moksnes Furu
och Torbjørn Lund kommer att följa
upp de norska studenterna på liknande
sätt.

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

Examenshögtid i Göteborg
7 oktober deltog NoMiA studenterna
vid examenshögtiden vid den
utbildningsvetenskapliga fakulteten,
Göteborgs universitet och mottog sina
diplom
http://uf.gu.se/aktuellt/nyheter/Ny
heter+Detalj//hogtidligexamenshogtid-vidutbildningsvetenskapligafakulteten.cid1409017

KONFERENSER/MÖTEN
NNAF-möte i Fuengirola mellan 15
-23 februari.
NERA- konferens 23-25 mars i
Köpenhamn http://nera2017.org/
NNAF-nätverket träffas den 22
mars på eftermiddagen och återger
vad som är på gång samt gemensam
middag, anmäl till:
anette.olin@ped.gu.se
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Nya avhandlingar
Gyllander Torkildsen, Lisbeth (2016). Bedömning som gemensam angelägenhet – enkelt i retoriken, svårare i
praktiken. Elevers och lärares förståelse och erfarenheter.
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/42264/4/gupea_2077_42264_4.pdf
Andreassen, Svein-Erik (2016). Förstår vi læreplanen? (Avhandling levert for graden Philosophiæ Doctor). UIT
Norges Arktiske Universitet, Tromsø.
http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/9671/thesis_entire.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Nya masteruppsatser
Tolv studenter från Harstad och Tromsø samt tre från Göteborg examinerades från masterprogrammet NoMiA. Läs
deras examensarbeten som kan laddas ner här:
https://gul.gu.se/public/courseId/46876/lang-sv/publicPage.do?item=30126204

Skrivarvecka i Fuengirola vecka 7-8, 2017
Vi har vid flera tillfällen träffats på ett hotell i Fuengirola, strax utanför Malaga för att få möjlighet att komma från
vardagen och skriva ostört på pågående texter. Vi planerar även att ordna en sådan möjlighet nästa år. Var och en
ordnar både resa och boende själv och stannar så länge hen önskar. Arbetet sker individuellt på det egna
hotellrummet och de som sedan så önskar ses för gemensam lunch och middag på någon närliggande restaurang.
Tiden är någon gång under veckorna 7 och 8 och dagarna runt omkring. Hotellet som vi brukar använda heter
Confortel Fuengirola. http://en.ilunionfuengirola.com/ Kan också bokas via hotels.com och andra sajter

NORALF och NNAF-RAPPORT
Vid NORALF-konferensen i Göteborg 4-5 oktober, 2016 deltog 160 lärare, skolledare och forskare i intensiva
diskussioner kring ledning av professionellt lärande i förskola och skola. Vid konferensen delades en ny rapport ut
skriven av forskare och lärare från Norge, Finland och Sverige. Rapporten Rönnerman, Olin, Furu & Wennergren
(2016). Fångad av praktiken: skolutveckling genom partnerskap. RIPS- rapporter No11. Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik, Göteborgs universitet. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/46268

KOORDINATORER FÖR NNAF:

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

