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Vetenskapssamhället i skolan –
Skolan i vetenskapssamhället








Den planerade forskarskolan utbildar 12 licentiander som arbetar som
förskollärare eller lärare inom grund- eller gymnasieskolan.
Utlysning sker 15 september, sista ansökningsdag 13 oktober 2014 och
start i januari 2015.
Licentianden genomför ett forskningsprojekt med inriktning mot didaktik i
något av de naturvetenskapliga skolämnena eller teknik.
Huvudsyftet är att utveckla och förstärka undervisningen inom detta
ämnesområde.
De olika projekten ska dels undersöka hur undervisningen ser ut i klassrum
och på olika stadier men också hur andra resurser kan användas i
undervisningen (informellt lärande, forskning om NV/teknik, museer,
företag m.m.)
Den gemensamma nämnaren är vetenskapskommunikation.

Vad är en forskarskola?








Licentiand vad är det?
Vad innebär det att följa en forskarskola?
Vem är behörig att söka?
 Intyg från skolhuvudman
 Förskollärare eller lärarexamen
 Allmän behörighet
Hur gör jag när jag söker?
När söker jag till forskarskolan?
När startar forskarskolan?

Internationella kunskapsmätningar PISA och
TIMSS om elevers NV/Teknik kunskaper
I

Några möjliga förklaringsmodeller:



Ett antal svenska och internationella forskare visar i studier
att ett relativt stort antal elever har en neutral eller t.o.m. negativ
attityd mot naturvetenskap/teknik. (relation mellan attityder och
kunskaper)



Andra studier visar att många elever har svårt att identifiera sig med personer som
arbetar med naturvetenskap/teknik och att elever saknar erfarenheter vad man
arbetar med inom området.



Bilden av en naturvetare upplevs som en medelålders vit man i laboratorie-rock.



Naturvetenskap i skolan upplevs ofta inte som kreativt, innovativt och spännande
utan mer som färdigtänkt, tråkigt, abstrakt och att alla svar finns redan.

Men stämmer denna negativa elevbild
när det gäller naturvetenskap och teknik?



Existerar naturligtvis olika bilder beroende vem man frågar.



Men flera studier under senare år visar på en mer komplex bild.



En ny studie som är en genomgång av andra studier inom området
visar att eleverna egentligen inte alls är speciellt negativt inställda



Osborne, Simon & Collins (2010) shows that students generally
perceive contemporary science and technology as interesting and
exciting but perceive school science as less engaging and intriguing.

Samtidigt finns det enormt mycket
vetenskapskommunikation i samhället som helhet!


Frågan är hur mycket av denna information som når skolan?



Hur informationen kan anpassas till elevers olika ålder och mognad?



Hur informationen passar med läroplaner och kursplaner?



Vad barn och elever tycker är intressant?



Hur man organiserar
vetenskapskommunikation på bästa sätt?



Vad säger forskarna?



Finns många obesvarade frågor?

Framtidens lärandemiljö: En åttondeklass-elev läser en
biologitext

Vetenskapskommunikation är ett stort internationellt
forskningsområde inom flera ämnesområden






En sökning på ”science communication” på Google gav fler än 600 000
träffar.
Google Scholar gav över 61 000 vetenskapliga artiklar i/om ämnesområdet.
Finns ett antal vetenskapliga tidskrifter och internationella konferenser över
hela världen som bara handlar om hur man kommunicerar vetenskap och
teknikfrågor.
En forskarskola för förskollärare och lärare i södra Sverige kan bli en viktig
forskningsmiljö inom detta fält.

Varför vara med i forskarskolan?


Väcka intresse för naturvetenskap och teknik hos barn och elever i förskola,
grund– och gymnasieskola samt förbättra kunskapsresultaten.



Utveckla och vetenskapliggöra skolans undervisning och
kommunikationsprocesser med det omgivande samhället inom vetenskap



Utveckla expertkunskap på förskolan/skolan och i kommunen.



Utveckla nya former för kompetensutveckling av lärare.



Utveckla kunskaper om att söka information om forskningsresultat samt
extern finansiering av forskningsstudier.



Få tillgång till ett internationellt och nationellt kunskapsnätverk.

Vad händer sedan?
Hur ska de nyutbildade lärarna användas?

Forskarskolan kommer att bedrivas i nära samarbete med
de deltagande lärarna och skolhuvudmännen.
Detta kommer att ske genom regelbundna träffar där syfte
och mål med forskarskolan diskuteras gemensamt.
För mer information se:
http://www.uvet.lu.se/forskning/forskarskola-i-denaturvetenskapliga-och-tekniska-amnenas-didakti/

.
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