Forskning- och utvecklingsprogram

Leda för likvärdig skola
Vill du vara med och sätta fokus på
skolchefsrollen och en likvärdig
utbildning? Nu startar Ifous ett FoUprogram som riktar sig till skolchefer,
eller motsvarande, som vill utveckla sin
lednings- och styrningspraktik, bepröva
sin erfarenhet och bidra till vetenskaplig
grund. Programmet genomförs som ett
interaktivt forskningsprojekt tillsammans
med Per-Erik Ellström och Lennart
Svensson från Linköpings universitet.

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”. Kommissionen
beskriver också läget med ökade skillnader
mellan skolors studieresultat och
socioekonomiska faktorers fortsatta stora
betydelse som oroande. Mycket fokus för
skolans utvecklingsarbete har hittills legat
på rektorsrollen, både från myndigheternas
sida och när det gäller olika forskningsoch utbildningsinsatser. Det finns därför ett
uttalat behov att 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 likvärdig utbildning.

Syfte
Syftet med programmet är att utifrån
deltagande skolchefers olika kontext och
identifierade frågeställningar systematiskt
och långsiktigt utveckla kunskap,
arbetssätt och skolverksamhet för att
säkerställa kvalitet och likvärdig utbildning
för alla barn och ungdomar.

Målgrupp
FoU-programmets målgrupp är skolchefer,
verksamhetschefer, områdeschefer eller
motsvarande och dennes närmsta
medarbetare i kommunal eller fristående
skolverksamheter som vill utveckla sin
lednings- och styrningspraktik, bepröva sin
erfarenhet och bidra till vetenskaplig
grund.

Genomförande

Tidplan

Arbetet i FoU-programmet genomförs som
en interaktiv forskningsprocess som bidrar
både till forskning och utveckling av
skolverksamheten. Frågeställningar och
genomförande planeras tillsammans med
forskargruppen utifrån analys av de
medverkandes specifika förutsättningar,
behov och önskemål. Varje huvudman
formar en utvecklingsgrupp som
skolchefen leder och som tillsammans med
forskarna driver utvecklingsarbetet framåt.
Forskargruppen består av prof. em. PerErik Ellström, prof. em. Lennart Svensson
och fil. lic. Karin Sjöberg Forssberg som
alla har gedigen kunskap om och
erfarenhet av arbetsplatslärande och
hållbart förändrings- och
utvecklingsarbete. Två gånger per termin
träffas alla utvecklingsgrupper för
gemensamma analys- och
spridningsseminarier där även föreläsare
inom olika områden kan engageras.

Programmet planeras starta juni eller
augusti 2017 och pågå tre år.

Läs mer om genomförande av ett FoUprogram 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.

Vill du veta mer?
För mer information och intresseanmälan
kontakta
Katarina Arkehag, Process- och
projektledare
E-post: katarina.arkehag@ifous.se
Tfn: 076-313 46 14
Karin Hermansson. FoU-ansvarig
E-post: karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 0760-334810

