Utbildning på vetenskaplig
grund – hur vet vi det?
Att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet är vi alla överens om men vad betyder det i
praktiken? Vilken vetenskaplig grund? Hur blir erfarenhet
beprövad? Vad gör man när vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet saknas? Det är några av frågorna som behandlas vid
Ifous seminarium i Almedalen.
Medverkande:
Katarina Arkehag – chef för FoU-enheten vid Utbildningsförvaltningen i
Stockholms stad
Anette Jahnke – lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och
projektledare på Ifous
Morten Sager – lektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet
Maria Stockhaus – riksdagsledamot (M)
Thomas Strand – riksdagsledamot (S)
Åsa Wikforss – professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet
Moderator: Marie-Hélène Ahnborg – VD för Ifous
Dag:
Tid:
Plats:

Tisdagen den 3 juli
kl. 10.00 – 10.45
Joda bar, Skeppsbron 24 i Visby

Seminariet anordnas av det fristående
forskningsinstitutet Ifous inom ramen
för kampanjen #Hurvetdudet? som
samordnas av Vetenskap & Allmänhet

@Ifous1

www.ifous.se

...Innovation, forskning och
utveckling i skola och förskola

Tillsammans med våra medlemmar minskar vi
gapet mellan praktik och forskning
Ifous är ett fristående forskningsinstitut som ger stöd till praktiknära
forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv
del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som
har stor betydelse för lärandet.
Vägledande för Ifous verksamhet är att alla forsknings- och utvecklingsinsatser ska
bygga på medlemmarnas behov
genomföras tillsammans med lärare, skolledare och forskare
stärka skolhuvudmännens förmåga att driva skolutveckling på
vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet

Mer fakta om Ifous
Ifous är ett icke vinstutdelande aktiebolag och finansieras i huvudsak via avgifter från
medlemmarna. Den 31 december 2017 hade Ifous 149 medlemmar. Vid samma tidpunkt
pågick FoU-arbete i samverkan med sex lärosäten, med totalt ca 900 deltagande
lärare/förskollärare, skolledare, förvaltningsföreträdare, experter och forskare.

Vill du också bli medlem? Kontakta Annika Faager
073-996 78 27 / annika.faager@ifous.se / www.ifous.se

