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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

Kurs i aktionsforskning ges vid
Göteborgs universitet på avancerad
och forskarnivå. Anmälan i april
Kursen Researching
Professional Practice ges i
Brisbane i november 2016.
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. 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
förskole-chefer som deltar i en
forskningscirkel. Karin Rönnerman
studerar de forum förskollärare skapar
för att handleda sina kollegor i
kvalitetsarbetet. Torbjørn Lund ska
leda ett nationellt projekt om lärares
ledarskap och kollegialt lärande. Lill
Langelotz har ett projekt med
förstelärare. Lena Tyrén har projekt
med förskolan. Petri Salo, Karin
Rönnerman och Rachel Jakhelln
besökte en skola i södra Finland och
samtalade med en grupp lärare om
deras syn på kollegialt lärande och
möjligheter till aktionsforskning.

Nordiskt mastersprogram i
pedagogik med inriktning mot
aktionsforskning. Anmäl här:
https://www.antagning.se/se/start
PÅ GÅNG
Den nordiske master på vei til
Universitetet i Tromsø, Vid
Universitet i Tromsø kommer nu
en master i aktionsforskning att bli
möjlig att studera. Samarbetet
mellan Tromsø och Göteborg
kommer att utvecklas i
förhållande till studierna

SAMVERKAN
I samtliga länder bedriver forskarna
studie- och forskningscirklar eller
dialogkonferenser i samverkan med
lärare, skolor och kommuner.
KONFERENSER
NERA- konferens 9-11 mars i
Helsingfors
http://blogs.helsinki.fi/nera-2016/
Skolutvecklingsnätverket träffas
den 8 mars på eftermiddagen, anmäl
till: anette.olin@ped.gu.se
NORALF- konferens 6-7 oktober
2016 i Göteborg
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NYA ARTIKLAR
En artikel om nätverket är accepeterad till tidskriften Educational Action research, publikation 2016
Ett kapitel till Palgraves Handbook of Action Research är accepterat och publicerad 2016
En bok med kapitel från Tromsøforskarna är på gång i regi av det norske CARNmiljøet,

Ny avhandling
Jaana Nehez (2015). Rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/40535/3/gupea_2077_40535_3.pdf
Nya masteruppsatser
Karin Mellegård (2015). Likvärdighet i praktiken.
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39578/1/gupea_2077_39578_1.pdf
Malena Olofsson (2015). Kunskapsbygge och vägledning i elevhälsans praktik. Ett utvecklingsarbete genom
aktionsforskning. Länk kommer senare.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Många artiklar har publicerats under året och namnen på dessa har tidigare skickats ut i mail till nätverket

Skrivarvecka i Fuengirola vecka 8, 2016
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 vecka 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-konferensen 6-7 oktober i Göteborg
Program kommer att läggas ut på hemsidan under januari/februari månad. Resa och logi ordnas av var och en själv.
Förslag på hotell och centralt belägna vandrarhem kommer att ges. Information ges av karin.ronnerman@gu.se

NNAF-RAPPORT
Under våren diskuterade vi i nätverket om att göra en samling kapitel som speglar den samverkan som sker mellan
universitet-skola/förskola; universitet-kommun och forskare-lärare. Arbetet är uppdelat i tre arbetsgrupper, var och
en med en ansvarig forskare. Anki samlar skribenter från södra Sverige för diskussion av deras tre kapitel. Anette och
Karin samlar skribenter runt Göteborg som diskuterar fem olika kapitel och Eli samlar skribenter i Tromsø som
samlas kring fyra kapitel. Målet är att samtliga kapitel ska vara klara och tryckta till en rapport inför den kommande
NORALF konferensen. Bidragen kommer också att presenteras på konferensen.

KOORDINATORER FÖR NNAF:

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

