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PARRISE-konsortiet

PARRISE är ett multidisciplinärt konsortium vars

syfte är att underlätta nätverksaktiviteter bland lärare , 

lärarutbildare och forskare i utbildningsvetenskap. I 

konsortiumet ingår 18 universitet från 11 olika länder. 

Medlemmarna i konsortietär experter på

undersökande arbetssätt och på att arbeta med 

samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll i

lärarutbildning.
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Responsible Research and   

Innovation through Inquiry-

Based Science Education”
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We’ve offered the Raleigh community 
space-saving solutions for the past 10 
years. We recommend Northwind Traders 
to anyone who will listen to us.  They helped 
us reclaim over 700 square feet of our 
house!” - Annie D. Balitmore
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PARRISE-konsortiet

The socio-scientific inquiry-

based learning (SSIBL) 

framework Om PARRISE

Ett gemensamt mål i hela Europa är att skapa

ett naturvetenskapligt allmänbildat samhälle , 

som gör det möjligt för medborgarna att delta i

forsknings- och innovationsprocesser (RRI). 

Detta kräver en utbildning i demokratiskt

medborgarskap, i vilket två olika

utbildningsbegrepp som ofta ses som

oberoende av varandra är integrerade: 

undersökande arbetssätt (IBSE) och 

samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

(SSI). Detta integrerade synsätt har vi benämnt

undersökande arbetssätt i samhällsfrågor med 

naturvetenskapligt innehåll (SSIBL).

Detta utbildningssätt gynnar ett demokratiskt

medborgarskap genom att integrera

samhällsfrågor med relaterad naturvetenskaplig

kunskap. Det övergripande syftet med PARRISE 

är att samla in och dela existerande goda

exempel i Europa och utveckla lärandeverktyg

samt lärarutbildning för lärare i naturvetenskap

baserat på SSIBL.

Projektet kommer att bygga på kunskaper om 

utbildning och fortbildning i undersökande

arbetssätt för att kunna främja

implementeringen av undersökande arbetssätt i

undervisningen. 

Mål för PARRISE 

Leverera ett övergripande

utbildningsramverk för SSIBL för formella

och informella lärandemiljöer.

Identifiera goda exempel där SSIBL-

ramverket kommer till uttryck.

Bygga nationsövergripande nätverk som

består av lärare och lärarfortbildare i

naturvetenskap, 

vetenskapskommunikatörer,  

läroplansexperter och experter på

medborgarutbildning för att kunna

implementera undervisning i SSIBL.

Utveckla kompetens i SSIBL bland lärare

och lärarutbildare i grundskola,  

gymnasieskola och högre utbildning i

Europa.

Sprida resurser och goda exempel genom

PARRISE-hemsidan, digitala och tryckta

publikationer samt genom ansikte mot 

ansikte-kurser som ges både av nationella

och internationella nätverk .

Utvärdera utbildarnas framgång i att arbeta

med SSIBL-material i lärarutbildning och 

lärarfortbildning.

www.parrise.eu
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