Pressmeddelande 2 april 2014

Katarina Ribaeus – den 1000:e forskaren att publiceras på Skolporten.se!
Katarina Ribaeus blir den 1000:e forskaren vars avhandling publiceras på Skolporten.se.
Den 4 april disputerar Katarina Ribaeus, institutionen för pedagogiska studier vid Karlstad
universitet, med avhandlingen “Demokratiuppdrag i förskolan”.
– De som väljer att forska om något så viktigt som förskola och skola förtjänas att hyllas som
hjältar! Skolporten har bevakat skolforskning sedan 2005, och nu när den 1000e disputationen
äger rum vill vi självklart fira det lite extra mycket, säger Per Reinolf, vd Skolporten.
Katarina Ribaeus avhandling handlar om demokratiuppdraget i förskolan. Hennes resultat visar
att förskollärare förstår demokratiuppdraget som en fråga om barns möjligheter till inflytande  ett
villkorat inflytande.
– Sett ur ett större perspektiv forskas det relativt lite på förskola och skola  ett område som
berör de flesta av oss. Jag tror och hoppas att Skolporten kan bidra till att fler väljer att forska på
områden som är relevanta för dessa verksamheter. Vår ambition är att underlätta vardagen för
skolans lärare och ledare. Det gör vi bland annat genom att sätta fokus på aktuell forskning och
sprida den vidare till förskola och skola, säger Per Reinolf.
Skolporten uppvaktar Katarina Ribaeus i samband med hennes disputation den 4 april 2014, kl
13:00  15:00, Nyqvistsalen 9C 203 Karlstad universitet.
Ladda ner avhandlingen här.
Skolporten har sedan 2005 systematiskt bevakat forskning relevant för förskola och skola. Vi
intervjuar cirka 110 forskare/år och publicerar deras forskning på Skolporten.se, i
forskningsmagasinet Skolporten och i digitala nyhetsbrev.
För mer information vänligen kontakta:
Per Reinolf, vd, tel 070433 45 44, per.reinolf@skolporten.se
Moa Duvarci Engman, forskningsredaktör, tel 073506 46 49, moa.engman@skolporten.se

Om Skolporten AB Skolporten mål är att underlätta vardagen för skolans lärare och ledare genom att svara
mot de önskemål och behov som de har i sin profession. På skolporten.se publicerar vi varje dag aktuella
skolnyheter, debatter och forskningsresultat. För mer information om företaget och våra övriga tjänster,
vänligen läs mer på www.skolporten.se.

