Nytt forsknings- och utvecklingsprogram

En individanpassad
vuxenutbildning

Det behövs mer kunskap om vuxenutbildning och den praktiknära forskningen på området
behöver stärkas, det konstaterar ansvarig utredare för komvuxutredningen (SOU 2018:71).
Ifous planerar därför att starta ett FoU-program som riktar sig till lärare, rektorer och
förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill sätta fokus på vuxenutbildningens
pedagogiska uppdrag för att bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.

FoU-programmets inriktning
Kraven på vuxenutbildningen har ökat.
Vuxenutbildningen ska inte bara stärka den
enskilda individen och ge människor en andra
chans. Den ska också vara ett stöd i etableringen av nyanlända, bredda kompetensförsörjningen och bidra till ett demokratiskt
samhälle.

För vem?
Programmet vänder sig till lärare, skolledare
och chefer på huvudmannanivå inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
En förutsättning för deltagandet är att huvudmannen är medlem i Ifous. De medverkande
huvudmännen finansierar tillsammans FoUprogrammet.

För att möta de ökade kraven är det av stor vikt
att det skapas förutsättningar för ett
inkluderande förhållningssätt, flexibilitet och
ökad individanpassning. Det ställer också krav
på att det systematiska kvalitetsarbetet tar sitt
avstamp i befintlig forskning. Men hur ser det
ut i praktiken? Vilken forskning om vuxenutbildning finns och hur kan den användas för
att utveckla verksamheten?
Forsknings- och utvecklingsarbetet kommer
att inriktas på:
- Hur man utvecklar en individanpassad
undervisning genom ett inkluderande
förhållningssätt, digitalisering, ökad
flexibilitet och ett specialpedagogiskt
förhållningssätt.
- Hur man som rektor leder ett
systematiskt kvalitetsarbetet som tar sitt
avstamp i befintlig forskning.
Hur?
Arbetet i FoU-programmet genomförs som en
process under tre år och planeras utifrån de
medverkandes frågor och förutsättningar.
Programmet leds av en styrgrupp bestående av
ledare från deltagande huvudmän. Kärnan i
programmet är det arbete som sker i
utvecklingsgrupperna bestående av lärare och
skolledare. Arbetet kommer att bedrivas
genom en praktiknära forskningsprocess. FoUprogrammet beräknas starta VT 2020.

Läsa mer?
Handbok för medverkande i FoU-program
http://www.ifous.se/handbok-formedverkande/
Vill du veta mer?
För mer information kontakta:
Sofie Grahn Hillve
Projekt-/processledare
sofie.grahn-hillve@ifous.se
Tfn: 073-413 46 14

Karin Hermansson
FoU-ansvarig
karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 076-033 48 10

