...Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola.

En skola och förskola på
vetenskaplig grund
– tillsammans når vi dit!
Ifous är skolhuvudmännens eget forskningsinstitut.
Vi fungerar som en plattform där skolhuvudmän
tillsammans driver forsknings- och utvecklingsarbete
(FoU) för att stärka och utveckla den egna
verksamheten.
Vägledande för Ifous verksamhet är att alla forsknings- och utvecklingsinsatser ska:
bygga på medlemmarnas behov,
genomföras tillsammans med förskollärare, lärare, skolledare och forskare,
stärka skolhuvudmännens förmåga att driva skolutveckling på vetenskaplig grund och utifrån
beprövad erfarenhet.

Vad gör Ifous?

Ifous fokuserar

Ifous erbjuder ett brett utbud av FoU-aktiviteter där medlemmarna
själva väljer vad de vill engagera sig i. All FoU-verksamhet
finansieras helt av de skolhuvudmän som väljer att delta. Här kan
du läsa mer om vad du som medlem har tillgång till.

Ifous fokuserar är en analysfunktion som riktar sig till
beslutsfattare inom skolsektorn. Syftet är att ge underlag för
välgrundade beslut. Arbetet utförs på uppdrag av en eller flera
huvudmän som vill ha saklig och konkret information om
kunskapsläget inom ett visst området. Analysen genomförs som
en fördjupad omvärldsbevakning där tillgänglig kunskap i form av
statistik, forsknings- och granskningsresultat m.m. inom området
sammanställs i en kort rapport.

Ifous FoU-program
Fleråriga FoU-program utgör kärnan i Ifous verksamhet.
Programmen har ett tydligt fokus på barns och elevers lärande och
syftar till att utveckla det professionella kunnandet hos verksamma
i skolan. De utformas och genomförs i samarbete mellan praktik och
akademi och resultaten publiceras i relevanta kanaler. Programmen
involverar verksamma på alla nivåer i skolsystemet; förskollärare,
lärare, skolledare och förvaltningsföreträdare.

Ifous mötesplatser
Ifous mötesplatser erbjuder forum för lärande, erfarenhetsutbyte
och nätverkande för dig som är engagerad i FoU-arbete i förskola
och skola. Mötesplatserna genomförs som seminarier, workshops
eller konferenser där kunskap, arbetssätt och erfarenhet delas och
diskuteras. Syftet är att stimulera dialog där utmanande frågor
väcks och där ny kunskap utvecklas.

Ifous processtöd
Ifous processtöd är en mindre omfattande utvecklingsinsats,
riktad till en enskild huvudman. Det kan till exempel ges i
form av en eller flera workshops, antingen utifrån resultaten
från ett avslutat FoU-program eller kring en specifik fråga som
huvudmannen identifierar. Stöd kan också ges i skrivande, i form
av handledning eller vid skrivarseminarier för förskollärare/
lärare och skolledare som vill dokumentera sitt utvecklingsarbete i
artikelserien Leda & Lära.

På Ifous mötesplatser finns möjlighet att
möta forskare och andra nyckelaktörer inom skolväsendet,
ta del av forskning och aktuella frågor som diskuteras på
utbildningsområdet, ta del av resultat från Ifous olika
FoU-program,
få information om Ifous pågående och kommande
FoU-insatser,
delta i fördjupande samtal,
identifiera behov av Ifous framtida FoU-områden.

www.ifous.se
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Ett vetenskapligt
förhållningssätt är basen i
all skolutveckling
Utveckling av skolverksamhet bör så långt möjligt
bygga på kunskap om vad som faktiskt fungerar. Ett
medlemskap i Ifous ger inte alla svar men som medlem
får du en unik möjlighet att följa aktuell forskning
inom skolområdet och hålla dig à jour med pågående
utvecklingsarbete inom alla skolformer.

Vem kan bli medlem i Ifous?
Alla skolhuvudmän, kommunala som fristående, är välkomna
att bli medlemmar i Ifous. Även andra organisationer som är
intresserade av skolutveckling på vetenskaplig grund kan vara
medlemmar.

Vad ingår i medlemskapet?

Pågående FoU-program 2017:

Medlemmar i Ifous får:
tillgång till forsknings- och utvecklingsbevakning via
Matchmail – ett elektroniskt utskick som kommer en gång
i veckan med senaste nytt om avhandlingar, vetenskapliga
artiklar och artiklar skrivna av verksamma inom förskola och
skola,
Ifous medlemsbrev – ett elektronisk brev som skickas tre
gånger per år och som innehåller information om fous
verksamhet och vilka FoU-aktiviteter och insatser som pågår
och planeras,
tillgång till Skolportenmagasinet – ett forskningsmagasin
som utkommer sex gånger per år med fördjupande material
inom skolforskning och sammanställningar av publicerade
avhandlingar.
Medlemmar har dessutom möjlighet att till självkostnadspris:
delta i och påverka innehållet i Ifous FoU-insatser,
delta i Ifous mötesplatser – seminarier, webbinarier,
nätverksträffar m.m.
dokumentera och publicera det egna utvecklingsarbetet i
artikelserien Leda & Lära.

Undervisning i förskolan
Inkluderande lärmiljöer
Förutsättningar för nyanlända elevers lärande
Programmering i ämnesundervisningen
Språkutvecklande arbetssätt i sfi
Flerstämmig undervisning i förskolan
Leda för skolutveckling
Inför 2019 planerar vi ytterligare program, t.ex. inom områdena
professionsutveckling, fjärrundervisning, skolbyggnationer,
fritidshem, vuxenutbildning och elevhälsa.

Vill du veta mer?
Är du intresserad av att veta mer om Ifous och vad ett
medlemskap kan innebära för er organisation?
Kontakta Annika Faager, medlemsrådgivare
0739 - 967 827 • annika.faager@ifous.se • www.ifous.se

Mer fakta om Ifous
Ifous är ett icke vinstutdelande aktiebolag och finansieras i huvudsak via avgifter från medlemmarna. Den 31 december 2017
hade Ifous 149 medlemmar. Vid samma tidpunkt pågick FoU-arbete i samverkan med sex lärosäten, med totalt ca 900 deltagande
lärare/förskollärare, skolledare, förvaltningsföreträdare, experter och forskare. Med sex av medlemmarna har Ifous inlett ett
fördjupat samarbete genom ett treårigt partnerskap. Partnergruppen består av skolhuvudmän som har ett starkt engagemang
när det gäller skolutveckling på vetenskaplig grund: Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Nacka kommun, Täby
kommun och Kunskapsskolan.

www.ifous.se

