UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

SKRIV EN UTVECKLINGSARTIKEL!
För att lyfta goda exempel på utvecklingsarbete erbjuder utbildningsförvaltningen i Stockholms
stad dig som är förskollärare, lärare, fritidspedagog, annan skolpersonal eller lärarstuderande i
Stockholm möjlighet att skriva en utvecklingsartikel och bli publicerad. Artikeln kan handla om
en arbetsmetod, ett projekt eller någon annan yrkeserfarenhet som du vill sprida kunskap om.
Artiklar kan exempelvis utarbetas från dokumentation du genomfört i din undervisning, texter
som producerats inom ramen för fortbildning, Lärarlyftet eller VFU-uppsatser. Det är dock
viktigt att artiklarna anknyter till praktisk pedagogisk och didaktisk verksamhet.
Utvecklingsartiklar publiceras på utbildningsförvaltningens pedagogiska webbplats Pedagog
Stockholm och/eller i Skolportens nättidning Undervisning & Lärande. Den som vill skriva en
artikel tillsammans med en eller flera kollegor är välkommen att göra det.
I samband med att du skriver artikeln får du feedback på din text av en granskare. När arbetet är
klart får du som arbetar på förskola eller skola ett bidrag till kompetensutveckling på 3000 kr.
Lärarstuderande får en bokpremie. Du uppmärksammas också för din artikel med en intervju på
Pedagog Stockholm.
Om du är intresserad av att skriva en utvecklingsartikel, skriv en intresseanmälan på ½-1 sida
utifrån rubrikerna nedan. Sista dag för intresseanmälan: 15 april
Intresseanmälan
1) Rubrik för din utvecklingsartikel.
2) Författare.
3) Syfte: I vilket problem eller frågeställning grundades ditt utvecklingsarbete? Vad ville du
åstadkomma med utvecklingsarbetet?
4) Utvecklingsarbete: Beskriv vad du gjort, hur länge du gjort det och vilka som varit delaktiga.
5) Resultat: Vad ledde arbetet fram till?
6) Din egen reflektion utifrån arbetet: Vilka slutsatser gör du utifrån arbetet? Vad lärde du dig?
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Kriterierna för publikation på Pedagog Stockholm respektive Undervisning & Lärande skiljer
sig åt.
Läs mer om utvecklingsartiklar på:
http://pedagogstockholm.se/Utveckling/Forskning-och-utveckling/Utvecklingsartiklar/
För ytterligare information och intresseanmälan: forskningsinfo@stockholm.se
För dig som skickar in en intresseanmälan kommer ett informationsmöte om skrivande av
utvecklingsartiklar att hållas: 28 april, kl. 09.00 – 10.00 på Utbildningsförvaltningen.
Kontaktperson på utbildningsförvaltningen är:
Lars Santelius, handläggare.
Enheten för strategiskt utvecklingsstöd
Utbildningsförvaltningen
Box 220 49, 104 22 Stockholm
Tel. 08-508 33 112
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