Forskning- och utvecklingsprogram

Leda för likvärdighet
Svensk skola är inte likvärdig.
Detta är ett allvarligt samhällsproblem
och en stor utmaning för alla ansvariga.
Alla elever har rätt till en likvärdig
utbildning oavsett förutsättningar och var
i landet man bor. Nu startar Ifous ett
FoU-program för skolhuvudmännens
förvaltningsnivån kring att leda för
likvärdighet.

Bakgrund
I Skolkommissionens delbetänkande
Samling för skolan – nationella
målsättningar och utvecklingsområden för
kunskap och likvärdighet görs
bedömningen att skolhuvudmännens
”kapacitet för att fullgöra sitt ansvar för
skolan behöver stärkas”. Men fokus för
skolans utvecklingsarbete har hittills legat
på rektorsrollen, både från myndigheternas
sida och när det gäller olika forskningsoch utbildningsinsatser. Det finns skäl att
även rikta fokus på huvudmannens
ledning- och styrningspraktik.
Samtidigt finns hos skolchefer,
verksamhetschefer och områdeschefer
mycket praktisk kunskap om,
och erfarenhet av, att genom ett
systematiskt kvalitetsarbete stärka
likvärdigheten. Men kunskapen behöver
synliggöras, bli beprövad och delas av fler.
Mot ovanstående bakgrund planerar Ifous
att i samarbete med intresserade huvudmän
och forskare från Linköpings universitet
starta ett FoU-program med fokus på
huvudmännens styrning- och ledning av
verksamheten för en ökad likvärdighet.

Syfte
Syftet med programmet är ge medverkande
skolhuvudmän utvecklingsstöd baserad på
forskning så att de kan vidareutveckla en
väl grundad styrning- och ledningspraktik
som kan bidra till att säkerställa
skolverksamhetens likvärdighet. Syftet är
också att ge de medverkande forskarna
tillgång till den kunskap och de
erfarenheter som finns hos
skolhuvudmännen och låta detta utgöra
grund för ny forskning och ytterligare
gemensamt kunskapsbyggande.

Målgrupp
FoU-programmets målgrupp är skolchefer,
och dennes närmsta medarbetare. Med
skolchef avses förvaltningschefen för
huvudmannens skolförvaltning eller
motsvarande tjänst inom en fristående
huvudmans verksamhet.

Genomförande
Arbetet i FoU-programmet genomförs som
en process under tre år och planeras utifrån
de medverkandes behov. Kärnan i
programmet är det arbete som sker i
utvecklingsgrupperna bestående av

skolchefen och dennes närmsta
medarbetare. Arbetet kommer att bedrivas
genom en interaktiv forskningsprocess där
utvecklingsgrupper och forskare samverkar
under ledning av prof. em. Per-Erik
Ellström, prof. em. Lennart Svensson och
fil. lic. Karin Sjöberg Forssberg. Läs mer
om genomförande av ett FoU- program i
Ifous programhandbok på www.ifous.se

Finansiering
De medverkande huvudmännen finansierar
tillsammans FoU-programmet.
Medlemskap i Ifous är en förutsättning för
att delta i ett FoU-program.

Tidsplan
Den 31 januari inbjuder Ifous tillsammans
med involverade forskare representanter
för skolhuvudmän till ett seminarium i för
att diskutera gemensamma behov när det
gäller inriktning på FoU-programmet.
Seminariet äger rum kl 13-16, Saturnus
konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.
Programstart planeras till våren 2017.

Vill du veta mer?
För mer information och anmälan till
seminariet kontakta:
Anette Jahnke, Projekt-/processledare
E-post: anette.jahnke@ifous.se
Tfn: 0730-69 56 95
Karin Hermansson. FoU-ansvarig
E-post: karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 0760-33 48 10

