Med VIS-PARTNER vill vi slå ett slag för
mer vetenskap i skolan
Vetenskap i skolan kan betyda flera saker. Det kan t ex handla om undervisning på vetenskaplig
grund. Det kan också syfta på att forskningsresultat och vetenskapliga tankesätt får nödvändigt
utrymme i undervisningen i olika ämnen. Det kan handla om att eleverna ska få en grundläggande,
bred förståelse för vad vetenskap är – hur forskare arbetar, vilket slags kunskap olika vetenskaper
kan ge och vad forskning betyder i samhället. Många tänker säkert på gymnasiearbetet som särskilt
förknippat med vetenskapligt förhållningssätt. Att leda och utveckla en hel skola innebär också att
dra nytta av och ta hänsyn till vetenskapliga landvinningar.
Genom att bli VIS-PARTNER täcker din skola in alla dessa aspekter på vetenskap i skolan. Ni får
möjlighet att ingå i VIS nya satsning MÖT FORSKARNA och erbjuda eleverna direktkontakt med
forskare, t ex i samband med gymnasiearbetet. För lärarna öppnas nya fortbildningsmöjligheter för
att utveckla ämneskunskaper och undervisningsmetoder på vetenskaplig grund. Som skolledare får
du en samtalspartner med mångfacetterad vetenskaplig kompetens när du står inför nya utmaningar.
Med hjälp av sina VIS-PARTNER kommer VIS också att bedriva ett utvecklingsprojekt om
vetenskaplig allmänbildning: VAD ALLA BÖR VETA OM VETENSKAP (mer om det nedan).

Här nedan kan du läsa om
-

MÖT FORSKARNA – satsning på elevernas förståelse av vetenskap

-

VIS-PARTNER för lärare och skolledare – exempel

-

Utvecklingsprojektet VAD ALLA BÖR VETA OM VETENSKAP

-

VIS-PARTNER – vad får skolan, vad kostar det, hur söker vi?

-

VIS, en resurs för skolutveckling

Vi hoppas att du tycker detta är lika spännande som vi! Vi har intressanta erfarenheter och idéer som
kan berika din skola och vem vet – om vi satsar tillsammans kan vi göra vår region till en god modell
för knytningen mellan skola och forskarvärld.
Välkommen att delta!
Maria Brännström
Fil lic, verksamhetsledare, VIS, Vetenskap i Skolan
maria.brannstrom@visvis.se
tfn 0708-974894
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MÖT FORSKARNA - satsning på elevernas
förståelse av vetenskap
Som VIS-PARTNER har du tillgång till en rad erbjudanden i VIS nya satsning på kontakt forskare-skola,
MÖT FORSKARNA. Här nedan ges exempel på möjligheter för olika skolstadier. VIS kan också
skräddarsy lösningar efter din skolas önskemål.

Gymnasieskolan
1 Gymnasiearbetet – forskarmedverkan och processtöd
På de teoretiska programmen ska eleverna i gymnasiearbetet visa att de är förtrogna med
vetenskapliga förhållningssätt. Eleverna behöver alltså bl a lära sig avgränsa problemet och ställa
frågor på ett vetenskapligt sätt, att välja undersökningsmetoder och att presentera sitt arbete.
Vi tror att detta blir särskilt effektivt om forskare medverkar som introduktörer till sina ämnen och
metoder. De kan också ge råd till lärare och elever om strukturering, litteratur, webbplatser osv.
MÖT FORSKARNA erbjuder följande basmodul för gymnasiearbetet som tids- och innehållsmässigt
anpassas till skolans/elevgruppens behov (normalupplägg):
•
•
•
•

halvdag 1 – forskare från universitet/högskola håller föredrag för större grupp
halvdag 2 – forskaren håller seminarium för mindre grupp
båda tillfällena – rådgivning om upplägg, källförslag o d
processtöd i form av processledare/samordnare från VIS (forskarutbildad lärare),
processdokumentation mm

Beträffande processtöd mm – se vidare nedan under rubriken ”Vad VIS-PARTNER erbjuder lärare och
skolledare – exempel”.
Som tillägg till basmodulen erbjuds ytterligare forskarmedverkan, studiebesök, individuella
rådgivningspass.

2 Kortkurser om vetenskaplig metod
Kursen finns i samhällsvetenskaplig metod eller naturvetenskaplig metod. Kurserna är mycket
lämpliga även som fristående introduktion till gymnasiearbetet. Som ledare fungerar högt
kvalificerade akademiska lärare som samtidigt har stor erfarenhet av att undervisa unga elever.
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3 Forskarmedverkan inom nanovetenskap
Vid Lunds universitet bedrivs idag ett EU-stött doktorandprojekt med internationella
forskarstuderande, PhD4Energy, med fokus på nanovetenskapliga tillämpningar inom energiområdet.
Via VIS kan skolor få tillgång till en av dessa doktorander som handledare och mentor.
Basupplägg PhD4Energy (kan med fördel knytas till gymnasiearbetet):
erfaren forskare i nanovetenskap ger en bred introduktion till nanovetenskap - föredrag för större
grupp, frågor, möjlighet till individuell kontakt med forskare och doktorand
•
•
•
•

doktorand medverkar med föredrag eller individuell rådgivning
laboration tillsammans med en doktorand i ett välutrustat laboratorium vid Lunds universitet
doktoranden står till förfogande en timme per elev (högst 10 elever)
projektledare från VIS fungerar som kontaktlänk skola-nanoforskare

Upplägget kan i viss mån anpassas till skolans speciella behov.
OBS: Endast ett mindre antal gymnasieskolor kan erbjudas just denna forskarmedverkan på grund av
att antalet doktorander i projektet PhD4Energy är litet.

Alla skolstadier
1 Forskarmedverkan i olika ämnen
I samarbete med Forskningsnätet Skåne (en grupp av skolor som i flera år arbetat med
forskningsanknytning) har VIS utvecklat kontakter med ett stort antal forskare inom de flesta
vetenskapsområden från naturvetenskap och medicin till teknik och humaniora. Många av dessa
forskare står till förfogande som medverkande föredragshållare och seminarieledare i skolan.
Basmodul för forskarmedverkan (halvdag):
•
•
•

Föredrag, 45-75 minuter, för en eller flera klasser
Frågestund eller seminarium 30-45 minuter
Möjlighet till individuell kontakt elever-forskare

VIS tillhandahåller en katalog med förslag på ämnen och forskarmedverkande. OBS: Endast enstaka
forskare har erfarenhet av förskola och grundskola 1-6.

2 Studiebesök på forskningsinstitutioner eller forskningsföretag
Genom sitt stora kontaktnät kan VIS erbjuda studiebesök på många forskningsinstitutioner eller
forskningsföretag i Skåne.
Skräddarsys efter skolans behov – samordnare och besöksledare från VIS ingår.
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VIS-PARTNER för lärare och skolledare – exempel
NFL – Nätverket för forskarutbildade lärare
NFL står öppet för alla lärare som fullgjort eller deltar i forskarutbildning. Den som ingår i nätverket
får
•
•
•
•

Inbjudningar till två avgiftsfria seminarier per läsår
Inbjudningar till andra evenemang med avgiftsrabatt (normalt 20%)
Fortlöpande information om frågor av intresse för forskarutbildade lärare
Möjlighet att driva professionella intressefrågor som gäller lärare med forskarutbildning med
NFL som plattform

Förstelärare
VIS erbjuder ett forskningsinriktat utvecklingssystem för förstelärare, VIS FörsteLär, som har skapats
av erfarna VIS-lärare och är ett helt system för utveckling av förstelärarens kompetens. Siktet är
inställt på förstelärarens centrala uppgifter: att handleda kolleger och leda kollegialt lärande.
Systemet erbjuder arbetsverktyg, fördjupad kunskap och erfarenhetsutbyte. Det består av moduler
med anpassbara tillägg inom områden som en förstelärare förväntas behärska:
•
•
•
•
•
•

processledning
kollegialt lärande
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
bedömning
språkutvecklande arbetssätt
digitala verktyg

VIS FörsteLär vänder sig till verksamma förstelärare som vill utveckla och upprätthålla en hög
kompetens men även till blivande förstelärare.

Från verksamhetsdata till bättre undervisning
Data från skolans verksamhet är ett viktigt underlag för utveckling av undervisningen. VIS har
utvecklat en prototypmodell för analys av verksamhetsdata och omsättning av analysresultaten i
åtgärder som ska leda till bättre undervisning och bättre elevresultat. Modellen är generell och kan
användas i alla ämnen.
Vill du som VIS-PARTNER delta i utprövning och förbättring av modellen? Hör av dig!
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Forskning om grammatik
Ett exempel på vetenskapsbaserad ämnesfortbildning för lärare. Kursen inleds med en föreläsning
om ämnesplanen i svenska och förståelsen av denna. Därefter ”hands on” där lärarna löser uppgifter,
är delaktiga, ställer frågor och diskuterar. Formen ligger nära den som eleverna arbetar i. Ur
innehållet:
- Grammatikforskningens senaste landvinningar
- Uppgiftslösning i ordbildning, frasanalys, attributanalys, satsanalys
- Terminologi (jfr ackusativobjekt/direkt objekt).

Språkutvecklande arbetssätt i skolan
Introduktion till språkutvecklande arbetssätt och hur man praktiskt kan arbeta språkutvecklande i
samtliga ämnen/kurser och därmed utveckla sin undervisning. Introduktionen sker i form av
föreläsning kombinerat med workshop.
I forskningscirkelns form fördjupar deltagarna sin förståelse för ett språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt i skolan. Deltagarna får med stöd av forskaren tillfälle att diskutera begrepp, analysera
pedagogiska händelser i skolan, läsa och förstå relevant forskning inom området samt sprida sina
erfarenheter. Forskningscirkeln som metod lägger både en grund för skolutveckling och en
utveckling av den egna praktiken.

Kemi i förskolan
Många spännande och roliga kemiexperiment kan genomföras i förskolan. VIS har utvecklat en
speciell kurs där förskollärare får lära sig om metoder och material för sådana experiment.
Kursen kan genomföras på plats i kommunen eller skolan (lokal ingår inte).
Basmodul Kemi i förskolan:
•
•

Två halvdagar
Studiematerial och experimentmaterial ingår

Påbyggnadsmodulen med fler experiment är under utveckling.

Undervisning i förskolan
Vad innebär begreppet undervisning i förskolan?
Tillsammans med en ledare från VIS fördjupar deltagarna i en forskningscirkel förståelsen.
Forskningscirkeln pågår under tre terminer och arbetar långsiktighet och med vetenskaplig
förankring.
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Projektet VAD ALLA BÖR VETA OM VETENSKAP
Projekt vill pröva möjligheterna att stärka den vetenskapliga allmänbildningen i samhället. Det utgår
från två huvudfrågor: Vad bör alla som gått igenom gymnasieskolan veta om vetenskap? Vad får ett
mål om vetenskaplig allmänbildning för konsekvenser för undervisningens innehåll, former och
organisation?
Projektet kommer i stor utsträckning av baseras på intervjuer med lärare, forskare, skolledare,
elever, opinionsbildare och beslutsfattare. Skolor som går in som VIS-PARTNER förväntas bidra med
sina erfarenheter och förslag och i rimlig omfattning ställa upp för intervjuer och enkäter.
VAD ALLA BÖR VETA OM VETENSKAP stöds med medel från Sten K Johnsons Stiftelse och kommer
enligt nuvarande planer att pågå i 2-3 år.

VIS-PARTNER – vad får skolan, vad kostar det,
hur blir vi partner?
Varje skola har under partnerskapsperioden rätt att i all slags information använda formuleringen
”Skolan är VIS-PARTNER och verkar för undervisning på vetenskaplig grund”.
För att förenkla skolans val av innehåll i VIS-PARTNER har vi nedan satt ihop standardpaket för olika
skolstadier. Men skolan kan också skräddarsy sitt VIS-PARTNERSKAP efter sina behov.
Standardpaket
Basinnehåll för alla
skolstadier

Speciellt för
gymnasieskolor

Speciellt för grundskolor

Speciellt för förskolor

l Fri rådgivning om hur
skolan kan stärka sin
vetenskapliga grund: ett
tvåtimmarsmöte mellan
skolledningen och VISrepresentant följt av
skriftlig rekommendation
om åtgärder; viss möjlighet
till kompletterande
telefonrådgivning.

Ett av följande ingår:

Ett av följande ingår:

Följande ingår:

l En basmodul för forskaroch processtöd till
gymnasiearbetet

l En halvdag med
forskarmedverkande

l En plats till halv avgift på
kursen ”Kemi i förskolan”

l Möjlighet att på särskilt
förmånliga villkor ansluta
skolans forskarutbildade
lärare till NFL-nätverket (se
ovan) och skolans
förstelärare till VIS
utvecklingssystem för
förstelärare.

lTvå kortkurser om
vetenskaplig metod

l Forskning om grammatik
(fortbildningskurs)

l En basmodul
PhD4Energy
l Två halvdagar med
forskarmedverkande
l En kortkurs om
vetenskaplig metod och en
halvdag med
forskarmedverkande

l Specialrabatter på VISkurser och evenemang för
lärare och skolledare.
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Begär kostnadsuppgift!
För att bli VIS-PARTNER betalar din skola en årsavgift som varierar med skolstadium. Kontakta VIS för
uppgift om årsavgiften för din skola för ett standardpaket eller ett skräddarsytt partnerskap samt
uppgift om olika tillägg, t ex fortbildningar som exemplifierats i denna information. Ev kostnader för
resor och uppehälle, t ex för medverkande forskare, eller speciellt överenskomna omkostnader ingår
inte i årsavgiften.

Hur ansöker man om att bli VIS-PARTNER?
Mejla eller ring till Maria Brännström maria.brannstrom@visvis.se eller på telefon 0708 – 974894 och
ansök om att bli VIS-PARTNER. VIS behöver uppgifter om
-

Skolans namn och typ av skola (gymnasieskola, grundskola, förskola)
Skolans postadress
Kontaktpersons namn och kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnr)

Övriga villkor
Varje VIS-partner samtycker till att vid behov utan ersättning i rimlig omfattning medverka i projektet
VAD ALLA BÖR VETA OM VETENSKAP, t ex i enstaka intervjuer eller mindre enkäter som underlag för
projektet (även möten kan förekomma).

VIS, en resurs för skolutveckling
Utförlig information finns på VIS hemsida www.visvis.se
VIS uppgift är att verka för att vetenskapliga perspektiv får en stärkt roll i skolans undervisning, såväl
när det gäller undervisningens innehåll som dess metoder.
VIS består av ca 40 praktiskt verksamma skånska lärare i ungdomsskolan som samtidigt har
forskarutbildning inom olika vetenskapsområden. Denna kombination gör att VIS har särskilt goda
förutsättningar att stödja utvecklingen av vetenskaplig grund för skolarbetet.
VIS samarbetar också med Forskningsnätet Skåne, som i 15 år genomfört ett stort antal skolprojekt
för att förbättra kontakten med forskarvärlden, vilket också ger tillgång till ett nätverk av omkring
300 forskare som medverkat i dessa projekt.
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