
 

Dialogforum för skolsamverkan och forskningslitteracitet 
 

Tema för höstens dialog 2019: ”Att utveckla undervisningen med digital teknik: 

möjligheter och utmaningar” den 19 november 9-12.30, Lunds universitet 

 
Ett samtal mellan fil dr Sara Willermark, högskolan Väst och författare till 

avhandlingen  Digital didaktisk design (Skolportens favorit) och professor Agenta Gulz, 

professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet  

I höst är det dags för ett nytt dialogforum nu på Lunds universitet. Dialogforum är ett möte 

mellan verksamma i regionens skolor och forskare inom det utbildningsvetenskapliga fältet. 

Syftet är i första hand att ge inblick i aktuell utbildningsvetenskaplig forskning på de komplexa 

frågorna inom skolverklighet samt tillfälle till erfarenhetsutbyte och diskussioner om 

möjligheter till samverkan.  

Vi fortsätter vid detta tillfälle vårt samtal om den svenska skolan; Vad säger vetenskapen? Vi 

har haft spännande samtal om bland annat vad som menas med vetenskap och beprövad 

erfarenhet i skolan, likvärdighet i skolan, Lärandebaserad skolutveckling. Nu fortsätter vi med 

att diskutera den digitala tekniken och skolan. 

Kostnad 290 kr kronor (inkluderar frukost och lunch) 

Plats Lunds universitet, rum Pangea, Geocentrum II, 2:a våningen, nr 229, Sölvegatan 12, 

Lund. 

Målgrupp Skolchefer, skolpolitiker, utvecklingsledare, rektorer och lärare 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program 

9-9:30 – Registrering och kaffe 

9.30-9.45 Inledning och välkomna 

Roger Johansson, professor på institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, 

Elena Zukauskaite, vetenskaplig ledare vid FoU Skola, Kommunförbundet Skåne, och 

Margareta Serder, vicedekan för samverkansfrågor vid Fakulteten för lärande och samhälle, 

välkomnar och informerar om dagen 

9:45-11:00 Att utveckla undervisningen med digital teknik  

Ett samtal mellan fil dr Sara Willermark, högskolan Väst och författare till avhandlingen 

Digital didaktisk design (Skolportens favorit) och professor Agenta Gulz, professor i 

kognitionsvetenskap, Lunds universitet 

Forum leds av samtalsledare: professor Roger Johansson, Lunds universitet 

11.00-11.25 Frågestund, leds av Anna-Lena Godhe, universitetslektor på Malmö universitet 

11-25 – 11.40 Fortbildning på Lunds universitet och Malmö universitet, information av 

LUCE (LU) och RUC (MAU) 

11.40 -11.45 Avslutning  

Roger Johansson, professor på institutionen för utbildningsvetenskap och Elena Zukauskaite, 

FoU Skola, Kommunförbundet Skåne 

11:35-12:30 Gemensam lunch 

Anmäl dig här senast 3 november.  

 

 

 

https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/dialogforum-att-utveckla-undervisningen-med-digital-teknik-mojligheter-och-utmaningar/


Dialogforum är en mötesplats för verksamma i Skånes skolor och forskare inom det 

utbildningsvetenskapliga fältet vid olika ämnesinstitutioner på Lunds universitet och Malmö 

universitet.  

Grundidén bakom vetenskap är att den är i en ständig rörelse vilket innebär att ny forskning och 

nya teorier presenteras och kan tillföra ny kunskap till våra skolor för att stärka undervisningen. 

Hur ska praktiken vila på vetenskaplig grund när grunden är i konstant rörelse? Syftet med 

Dialogforum för skolsamverkan och forskningslitteracitet är därför att diskutera ny aktuell 

forskning och vetenskap om utbildning i en dialog med skolorna i Skåne med speciellt fokus 

på de komplexa, ofta omtvistade frågor där rekommendationer och riktlinjer från olika 

myndigheter och experter ofta går isär.  

Dialogforum för skolsamverkan och forskningslitteracitet äger rum en gång per år. 

Värdskapet skiftar mellan Lunds universitet och Malmö universitet i samarbete med FoU 

Skola, Kommunförbundet Skåne.  

 

 


