Undervisning i förskolan 2
Vill du vara med och sätta fokus på vad som kan känneteckna undervisning i förskolan?
Nu startar Ifous ett nytt FoU-program som riktar sig till förskollärare, förskolechefer och
förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill vara med och utveckla såväl kunskaper
som förhållningssätt och arbetsmetoder i förskolan.
Hur?
Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process. Det
pågår under tre år och planeras utifrån de medverkandes
frågor och förutsättningar. Programmet leds av en
styrgrupp bestående av ledare från deltagande huvudmän/
anordnare.
Kärnan i programmet är det arbete som sker i
utvecklingsgrupperna bestående av förskollärare och
skolledare.
De medverkande förskollärarna ges möjlighet att utveckla
sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan
med välmeriterade forskare.
Genom detta skapas möjligheten att utveckla såväl
kunskaper som förhållningssätt och arbetsmetoder på en
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Vem?
FoU-programmets målgrupp är förskollärare och
förskolechefer. De medverkande huvudmännen
finansierar tillsammans FoU-programmet.
Medlemskap i Ifous är en förutsättning för att delta i ett av
våra FoU-program.
Vad ska programmet leda till?
Den övergripande forskningsfrågan handlar om vad som
kännetecknar undervisning i förskolan som vilar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Syftet är att genom samarbete mellan lärare och forskare
låta förskollärares och förskolechefers kunskaper och
erfarenheter utgöra grund för gemensam
kunskapsutveckling och ny forskning om
undervisningsbegreppet i en förskolekontext.

Varför ett FoU-program?
Dagens förskola står inför nya utmaningar, behov och krav
som tydliggörs i de nationella styrdokumenten och i
Skolinspektionens granskning om förskolans pedagogiska
uppdrag.
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och undervisningen i förskolan ska utgöras av
målstyrda processer som leder till utveckling och lärande
hos varje enskilt barn.
Barnen ska inte längre bara stimuleras utan också
utmanas.
I programmet får man möjlighet att uppfylla dessa krav på
utvecklad kunskap, nya förhållningssätt och
arbetsmetoder inom området undervisning i förskolan.
Våren 2016 startade Ifous FoU-programmet Undervisning
i förskolan i samverkan med tio skolhuvudmän och
Malmö högskola.
Vi planerar nu ett uppföljande program utifrån samma
modell.

Läsa mer?

Veta mer?

http://www.ifous.se/undervisning-i-forskolan/

För mer information kontakta:
Henrik Hamilton
Projekt-/processledare
E-post: henrik.hamilton@ifous.se
Tfn: 073 - 65 65 822

Handbok för medverkande i FoU-program:
http://www.ifous.se/handbok-for-medverkande/

