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för skolutveckling på vetenskaplig grund

Programmering
i nytt FoU-program

SÅ KAN
SKOLAN BLI MER
INKLUDERANDE

Fjärrundervisning
i fokus

Kommande
FoU-program
Ifous 2018
Språkutvecklande arbetssätt inom sfi
Nu drar FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi
igång. Fem utbildningsanordnare deltar i programmet:
Stockholms stad, Lernia, Haninge kommun, Hermods och
Hässleholms kommun och de kommer att arbeta tillsammans
med forskare från Högskolan Dalarna. För den som är intresserad
finns fortfarande möjlighet att gå med! Läs mer om upplägget och
intresseanmälan på: Ifous.se/sfi-vagen-samhallet

Lärares profession Fjärrundervisning
och praktik
Har ni kommit en bit på väg med
Nu planerar Ifous ett FoUprogram med syfte att vidareutveckla ett långsiktigt och
forskningsbaserat kollegialt
arbetssätt så att lärare i allt högre
utsträckning formulerar och
löser sina egna problem. Arbetet
kommer att bedrivas genom en
praktiknära forskningsprocess
med fokus på aktionsforskning
i samverkan med docent Anette
Olin och fil.dr. Åsa Hirsh vid
Göteborgs universitet.
Vill du veta mer?
Kontakta Anette Jahnke,
projekt- och processledare, Ifous
Tel: 0730-695 695
E-post: anette.jahnke@ifous.se

fjärr- och/eller distansundervisning och skulle vilja vidareutveckla metoder och modeller?
Nu planerar Ifous att starta ett
FoU-program som riktar sig till
skolor och skolhuvudmän som
tillsammans med forskare vill
bepröva erfarenhet och bidra
till ny vetenskaplig kunskap om
detta område.
Vill du veta mer?
Kontakta Karin Hermansson,
FoU-ansvarig, Ifous
Tel: 076-0334810
E-post: 
karin.hermansson@ifous.se

Läs mer och
anmäl intresse
på Ifous.se!
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Sista
chansen!

Bygga skola
Hur ser en god lärmiljö ut? Kan
de fysiska miljöerna underlätta
en god undervisning? Ifous
planerar nu ett FoU-samarbete
som tar avstamp i såväl arkitektur som pedagogik och didaktik.
Arbetet ska resultera i ett kunskapsunderlag för skolhuvudmän som står i begrepp att bygga
eller renovera skolor, med fokus
på tillgänglighet och flexibilitet.
Vill du veta mer?
Kontakta Karin Hermansson,
FoU-ansvarig, Ifous
Tel: 076-0334810
E-post:
karin.hermansson@ifous.se

LEDARE

"En bärande
idé för Ifous
verksamhet är
samverkan."

oss mot den delen i utbildningssystemet. Det känns bra eftersom
vuxenutbildning i allmänhet och
sfi-undervisning i synnerhet ofta
glöms bort i FoU-sammanhang.
VI PÅ IFOUS får ibland frågor om
vad Ifous egentligen är. Därför tar
jag här tillfället i akt och förtydli-

Forskning
och skola
tillsammans!
ÅR 2018 INNEBÄR många nya möjligheter för Ifous
verksamhet. Bland annat startar vi två nya FoU-program: Det ena är Flerstämmig undervisning i förskolan
där förskollärare, förskolechefer och förvaltningsföreträdare i åtta kommuner under tre och ett halvt
år kommer att arbeta tillsammans med forskare från
Malmö universitet. Det andra är Språkutvecklande
arbetssätt i sfi som vi driver tillsammans med fem
olika sfi-anordnare och med Högskolan Dalarna.
När det gäller sfi är det första gången som vi riktar

Foto Annika af Klercker

Ifous AB

118 82 Stockholm
www.ifous.se
Denna bilaga ges ut med
Skolporten 1/2018.
Du får den för att din
huvudman är medlem i Ifous.

gar några av dem.
Ifous är ett fristående forskningsinstitut med sju
anställda som bedriver verksamhet för sina ca 140
medlemmar – kommunala och fristående skolhuvudmän. Ifous drivs i aktiebolagsform men är icke
vinstutdelande, vilket betyder att eventuella överskott inte tas ut som vinst av ägarna utan går tillbaka
till verksamheten.
En bärande idé för Ifous verksamhet är samverkan.
Vi är övertygade om att i arbetet med att bygga en
forskningsbaserad skola måste vi hjälpas åt. Skolans
olika professioner behöver både arbeta tillsammans
med varandra och med forskare. Det Ifous erbjuder
är en upparbetad och beprövad infrastruktur för
sådan samverkan.
I dagsläget leder Ifous sju FoU-program där ett
40-tal skolhuvudmän deltar med ca 1 000 praktiker
(förskollärare, lärare, skolledare och ansvariga på
övergripande nivå) som arbetar tillsammans med
forskare från fem olika lärosäten.
Det Ifous är och vill vara är skolhuvudmännens
forskningsinstitut som utgår från de behov som de
verksamma i skolan har för att driva utveckling på
vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet.
Detta som ett komplement till vad andra gör – myndigheter, lärosäten, regionala utvecklingscentra med
flera.
Förhoppningsvis kan denna skrift med sitt fördjupande innehåll om Ifous verksamhet ge svar på
ytterligare frågor. Vi berättar gärna om det vi gör
tillsammans med våra medlemmar, hur vi gör det
och varför. God läsning!
Marie-Hélène Ahnborg,
Vd Ifous

Vd
Marie-Hélène Ahnborg
marie-helene.ahnborg@ifous.se

FoU-ansvarig
Karin Hermansson
karin.hermansson@ifous.se

Projektledare
Henrik Hamilton
henrik.hamilton@ifous.se

Projektledare
Sofie Grahn Hillve
sofie.grahn-hillve@ifous.se

Projektledare
Anette Jahnke
anette.jahnke@ifous.se
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Annika Faager
annika.faager@ifous.se
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Emma Kreü
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moa.engman@skolporten.se
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INBLICK

Fokus
på fjärr
Intresset för fjärrundervisning är stort. Ifous forskningsoch utvecklingsprojekt om fjärrundervisning visar att
tiden är mogen att flytta fokus från teknik till pedagogik.
av Hanna Welin

– FÖR MIG ÄR drivkraften en
likvärdig utbildning oavsett var du
bor i Sverige, säger Gerd Pettersson, pedagogikforskare vid Umeå
universitet och vetenskaplig ledare
för FoU-projektet.
Lärarbristen är stor och att värva pedagoger med rätt kompetens
är inte lätt. Många lärare i bland
annat modersmål och moderna
språk måste dessutom lägga vär-

Fakta/
• I dag är det möjligt att köpa
fjärrundervisning i modersmål,
moderna språk och studiehandledning på modersmål
från en annan skolhuvudman
på entreprenad.
• Från 1 juli 2018 föreslår regeringen att fjärrundervisning
på entreprenad ska utökas till
fler ämnen och skolformer.
I årskurs 7-9 och i gymnasiet
ska fjärrundervisning kunna
användas i samtliga ämnen
utom i de praktisk-estetiska
ämnena. I låg- och mellanstadiet ska fjärrundervisning endast
vara tillåtet i vissa språkämnen.
Källa: Regeringen, Lärarnas tidning
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defull arbetstid på att köra mellan
olika skolor.
– I dag visar kommuner runt om
i hela landet intresse för fjärrundervisning, och i glesbygden är
behovet såklart extra stort.
VÄSTERBOTTEN STOD redan på
2000-talet inför en situation där
glesbygdsskolor med få elever
riskerade nedläggning då tillräckligt god lärarkompetens saknades.
Huvudmännen ställde då frågan
om en FoU-studie om fjärrundervisning vid Umeå universitet
kunde vara en väg framåt, trots
att det ännu inte var möjligt enligt
skollagen.
Gerd Pettersson och hennes
kolleger genomförde ett mindre
pilotprojekt, men det var först år
2015, när undervisningsformen
med viss begränsning möjliggjordes i skollagen, som en forskningsbaserad studie kunde komma till
stånd. Fjärrundervisning – bättre
förutsättningar för alla elever är ett
samarbete mellan Ifous, Umeå
universitet och RISE Interactive
(tidigare Interactive Institute
Swedish ICT), med stöd av Vinnova. I dagarna presenterades en
slutrapport.
– Efter att ha följt frågan sedan

Ifous planerar ett
nytt FoU-program
om fjärrundervisning
under år 2018. Läs
mer på Ifous.se!

2000-talet är min bild att vi har
gått från att vara stressade av och
fokuserade på tekniken – till att
diskutera pedagogik, säger Gerd
Pettersson.
Hennes forskarkollega Jörgen
From instämmer och berättar
att lärarna i studien uttryckt att
de sett fjärrundervisning som ett
sätt att utveckla nya former för
undervisning.
– Lärarna själva uttrycker att
”det här är framtiden”, och att de
ser fjärrundervisning som en central del i digitaliseringen. Man ser
en otrolig potential även för den
ordinarie undervisningen, säger
Jörgen From.
Vindeln och Upplands Väsby
har varit pilotkommuner. Därutöver har sex följekommuner och
-skolor deltagit. Gerd Pettersson
och Jörgen From har ansvarat
för den vetenskapliga delen och
samlat in pedagogernas data,
som enkäter, loggböcker och

Foto Roland Nilsson

Magnus Rönnholm
är gymnasielärare i Storumans
kommun och
fjärrundervisar
eleverna på alpina
programmet
i Tärnaby.

lektionsplaneringar. Ifous har
också arrangerat workshops för att
ge de inblandade möjlighet att diskutera och öka kunskapen om hur
fjärrundervisning kan genomföras
för att ge eleverna bästa möjliga
undervisning.
I grunden, menar Gerd Pettersson, är det varken klassrummet
eller tekniken som avgör om en
lektion är bra eller inte. Det är
undervisningen.
Från politiskt håll har det dock
slagits fast att vanlig klassrumsundervisning alltid är att föredra.
– Själv tycker jag att det är för
tidigt att säga. På sikt kanske
fjärrundervisning till och med blir
en ny läroform, konstaterar Gerd
Pettersson.
Och förtjänsterna med fjärrundervisning gäller inte enbart glesbygdskommuner, visar FoU-projektet: till exempel har man i
Stockholms innerstad använt
fjärrundervisning för att nå elever

som har lång och problematisk
frånvaro, berättar Jörgen From.
FJÄRRUNDERVISNING KRÄVER
noggrann planering och ett pragmatiskt förhållningssätt, menar
Ellen Franzén från RISE Interactive. Modersmålslärare har oftast
inget eget klassrum och kommer
till skolor som kan använda sig
av skilda system och plattformar.
Tekniken kan lätt fallera och
läraren behöver därför alltid ha en
plan B.
– Det gäller att kunna arbeta
med de resurser som finns tillgängliga.
För att lyckas med det behöver
lärarna ges tid att experimentera
och diskutera. Och viktigast av
allt – att de backas upp av både
rektor och huvudmän, säger Ellen
Franzén.
Fotnot: Fjärrundervisning är interaktiv
och sker i realtid, vilket skiljer den från
distansundervisning.

Flippad
fysik
Gymnasiefysik på distans?
Det fungerar utmärkt, menar
Magnus Rönnholm som har
fjärrundervisat elever på det
alpina programmet i Tärnaby i
snart åtta år.
– När jag började utgick
jag från hur fysiska lektioner
fungerar. Men jag fick tänka
om, säger Magnus Rönnholm,
fysik- och mattelärare på Luspengymnasiet i Storumans
kommun, som har en filial i
Tärnaby.
Idag använder han metoden
flipped classroom. Alla lektioner spelas in på förhand och
innan veckans två schemalagda timmar i fysik ska eleverna
ha sett filmerna. På så sätt
kan fjärrundervisningstiden
användas till fördjupande
frågor. Eleverna får också göra
återkommande självtester så
att de vet hur de ligger till och
vad de behöver jobba med.
– Undervisningen blir mer
individanpassad. Jag kommunicerar också en hel del
med eleverna över chatt, vilket
ofta är ett lättare sätt att få bra
kontakt med unga idag, säger
Magnus Rönnholm.
Det finns gott om digitala
program som ersätter de vanliga labbarna i fysik, men ett
par gånger per termin träffar
han eleverna för att genomföra de labbövningar som måste
göras fysiskt, tillsammans på
plats.
– Den enda nackdel jag
egentligen kan se är att det
är svårare att göra löpande
formativa bedömningar när du
inte är fysiskt närvarande.
IFOUS №1—2018
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INTERVJU

Inkluderande
lärmiljöer gör
skillnad
Inkludering är något som skolor måste arbeta med
varje dag, det finns ingen magisk lösning.
Men att ge lärare stöd i arbetet, och att ha förväntningar på eleverna, är faktorer som fungerar. Det
menar Julie Allan vid universitetet i Birmingham.
Av Moa Duvarci Engman

JULIE ALLAN HAR i sin forskning
fokuserat på just inkludering och
på hur skolor kan vara välkomnande miljöer för alla elever oavsett
bakgrund eller förmågor.
– Jag har intervjuat många barn
och föräldrar eftersom de ofta
har goda erfarenheter som de vill
dela med sig av, och jag har också
intervjuat många lärare för att
försöka ta reda på hur inkluderingen i skolan kan bli bättre, säger
Julie Allan.

Julie Allan.
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Vid årsskiftet avslutade hon
sin gästprofessur vid Högskolan
i Borås. Där har hon bland annat
samarbetat med Bengt Persson,
professor och Elisabeth Persson,
universitetslektor, i en stor forskningsstudie om Essunga kommun
som gick från botten till toppen
när det gäller måluppfyllelse, tack
vare arbetet med inkluderande
undervisning.
– Genom forskningsstudien om
Essunga lärde vi oss att inkludering kan uppnås om lärare får stöd
i arbetet och att eleverna i sin tur
lyckas bättre när lärarna har höga
förväntningar på dem. Enligt eleverna var det just detta som gjorde
skillnad för dem – att de hela
tiden fick höra att de skulle lyckas,
konstaterar Julie Allan.
JULIE ALLAN HAR också medverkat till att inrätta ett stort nätverk
om forskning och kompetens
inom inkludering vid Högskolan
i Borås, Research and Capability

in Inclusion and Welfare, RCIW.
Högskolan i Borås och RCIW har
sedan år 2016 ett samarbete med
Ifous i forsknings- och utvecklingsprogrammet Inkluderande
lärmiljöer, något Julie Allan ser
mycket positivt på:
– Jag tycker att Ifous gör ett
fantastiskt arbete. Viktigast av
allt är att Ifous försöker skapa en
dialog mellan akademin och praktiken – det blir ett sätt att förbättra
undervisningen gemensamt.
En stor utmaning för skolor,
skolledare och lärare är det yttre
tryck som läggs på dem, där de
förväntas leverera ständigt
förbättrade resultat, menar Julie
Allan:
– Här tror jag att Ifous kan vara
en viktig faktor för att stå emot
detta yttre tryck, genom att man
kommunicerar att ett inkluderande förhållningssätt är något som
skolan ska – och bör – sträva efter.

Fakta/
Julie Allan är professor i jämlikhet och inkludering vid universitetet i Birmingham i England,
och rektor vid lärarutbildningen
där. Hon har innehaft en gästprofessur vid Högskolan i Borås
fram till slutet av år 2017.

NOTERAT

HELENA ANDERSSON
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Åsa Hirsh talade om kollegialt lärande på Ifous mötesplats i Stockholm.

Att arbeta kollegialt
I DE MEST framgångsrika
skolsystemen lär sig lärarna av
varandra. Det visade företaget
McKinsey i sin uppmärksammade rapport How the world’s
best-performing school systems
come out on top från år 2007.
Allt fler svenska lärare
arbetar kollegialt – men hur
kan det gå till och vad säger
forskningen? Och hur kan
aktionsforskning stödja ett
fördjupat och systematiskt
kollegialt arbete?
Om det talade Åsa Hirsh
och Anette Olin, bägge vid
Göteborgs universitet, på
Ifous mötesplats i Stockholm
strax före jul.
– Vi vet att förändringar tar
tid, och att det är en ömtålig
process. Forskning visar att
det krävs en tydlig organisation och struktur för att det ska
bli hållbara förändringar.
Det konstaterade Åsa
Hirsh, som själv medverkat i
ett projekt där lärare i en stor
kommunal grundskola arbeta-

de kollegialt i två år med stöd
från rektor och forskare.
Och hon ser en stor potential i det kollegiala lärandet.
– Den största och viktigaste
kunskapen finns hos lärarna
själva.
Missa inte nästa
Ifous mötesplats om
lärares praktik och
profession i Göteborg
21 februari! Läs
mer på Ifous.se

Fotnot.
På Ifous.se
hittar du en
ﬁlm där Åsa
Hirsh och
Anette Olin
från Göteborgs universitet
talar med Anette Jahnke,
Ifous, om det kommande
FoU-programmet Lärares profession och praktik. Idén är att
utarbeta en digital version av
aktionsforskning tillsammans
med lärare.
Vill du veta mer? Kontakta Anette
Jahnke, projektledare Ifous eller
Karin Hermansson, FoU-ansvarig,
Ifous.

Aktuell
forskning
Två nya avhandlingar som
skrivits inom ramen för Ifous
FoU-program Inkluderande
lärmiljöer är nu klara. Författarna, Elaine Kotte och Helena
Andersson, disputerade under
hösten vid Malmö universitet.

10
mars

v. 10
Den internationella konferensen ResearchED hålls i Haninge
kommun i mars. Målgruppen är
lärare, förstelärare, skolledare
och andra intresserade av skolutveckling. Anette Jahnke, lektor
och projektledare på Ifous, är en
av talarna.
Läs mer: Researched.org.uk
IFOUS №1—2018

7

PROGRAMMERING

Nu ska
lärare
koda

Olle Burell (S),
skolborgarråd i
Stockholms stad,
invigde Ifous
FoU-program om
programmering.

I ett nytt och unikt program
ska lärare från fem olika
skolhuvudmän lära sig om
programmering. Det hela
följs av forskare.
Av Moa Duvarci Engman

– PROGRAMMERING ÄR något
som alla barn behöver få med
sig. Arbetet har drivits mycket av
eldsjälar tidigare, men vår uppgift
som politiker är att skapa förutsättningar på systematisk nivå.
Det sade Olle Burell (S), skolborgarråd i Stockholms stad och
ordförande i Utbildningsnämnden, när han invigningstalade på
Ifous kickoff för FoU-programmet
Programmering i ämnesundervisningen i oktober.
– Nu ska det bli spännande att
se hur ni får in det här i skolan!
Och när ni hittar de rätta formerna
så ska ni också dra med er era kollegor, uppmanade Olle Burell.
Omkring 135 lärare, skolledare
och skolchefer från fem olika
skolhuvudmän deltog i Ifous
seminarium i Stockholm i oktober:
Freinetskolan Hugin, Simrishamns kommun, Tyresö kommun,
Stockholms stad samt Åstorps
kommun.
Bakgrunden till FoU-programmet är att programmering ska
införas som ett tydligt inslag i flera
olika ämnen i grundskolan, främst
i teknik och matematik.
8
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Annika Hoppe, ordförande i
styrgruppen och skolchef i Åstorps
kommun, såg med optimism fram
emot det treåriga programmet:
– Vi ger oss ut på en gemensam
resa. Ni är lite av pionjärer – det
är ingen annan i Sverige som har
gjort detta!
Forskare vid Stockholms universitet kommer att delta aktivt
i processen genom praktiknära
forskning där lärare och forskare
samarbetar.

Fakta/
FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen
pågår från hösten 2017 till
sommaren 2020 och projektleds av Anette Jahnke, Ifous.
Forskargruppen vid Stockholms universitet består av Jalal
Nouri, Eva Norén, Kicki Skog
och Per-Olof Wickman.

INBLICK

Ifous vd
leder syvutredning

Foto Johan Wingborg/Göteborgs universitet

Marie-Hélène Ahnborg, vd för
Ifous, har utsetts av regeringen
för att leda utredningen för en
utvecklad studie- och yrkesvägledning.
Alla elever ska ha möjlighet
att göra väl övervägda val utifrån
goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv. Social
bakgrund och hemförhållanden
ska inte styra den framtida yrkesbanan, menar regeringen.
– Det här är oerhört viktiga
frågor som inte bara berör de
som arbetar som studie- och
yrkesvägledare utan måste ses
som ett ansvar för hela skolan,
säger Marie-Hélène Ahnborg.
– Sverige har stora utmaningar
när det gäller integration och
arbetskraftsförsörjning och här
har skolan en viktig uppgift. Vi
behöver se över hur skolans
arbete för att rusta eleverna inför
framtida studier och yrkesliv kan
utvecklas. En inte helt enkel men
angelägen uppgift, säger hon.
Uppdraget ska redovisas
senast 31 oktober år 2018.
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regeringsutredningar om skolan
och förskolan ska presenteras
under året. Det handlar om
studie- och yrkesvägledning,
praktiknära skolforskning, en
översyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet,
framtidens komvux samt lärarens
yrkesroll.
Källa: Altinget.se

“Vi är en slags garant
för utvecklingsverksamheten”
SEDAN DRYGT ett halvår tillbaka är Karin Rönnerman, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, en av
medlemmarna i Ifous vetenskapliga råd.
Varför känns det viktigt för dig att sitta
med i Ifous vetenskapliga råd?
– Jag fick en förfrågan och tyckte att det lät
spännande att medverka i Ifous verksamhet
genom vetenskapliga rådet. Jag sitter också
med i Lärarförbundets vetenskapliga råd, samt
i det vetenskapliga rådet för CUL, Centrum för
utbildningsvetenskap och lärarforskning, på Göteborgs universitet. För mig är det viktigt att värna den praktiknära forskningen,
något som jag har gjort sedan jag disputerade.
Vad hoppas du att rådet ska kunna bidra med till Ifous verksamhet?
– Det jag kan se är att vi är en slags garant för utveckling av
den praktiknära forskningen, och att vi kan bidra med aktuell
forskning, säger Karin Rönnerman, som själv arbetar med att utveckla kunskap om lärares professionsutveckling, främst genom
aktionsforskning.
Hon är bland annat aktuell med ett kapitel i boken Undersöka
och utveckla undervisning (Studentlitteratur 2017).
Ett av kännetecknen för Ifous verksamhet är att man i de olika
forsknings- och utvecklingsprogrammen för ihop olika kommuner. Det är en styrka, menar hon, då små kommuner ofta inte har
möjlighet att avsätta den typen av resurser.
– Även att kunna utbyta erfarenheter med andra kommuner, och
att få en grupp forskare kopplad till
kommunen som väljs utifrån det
man i praktiken vill ha belyst, det
Ifous vetenskapliga
tycker jag är väldigt intressant – vad
råd ska säkra verkhänder efter en sådan insats?
samhetens vetenAtt forskningsfrågorna tar sin
skapliga grund och
utgångspunkt i den verksamhet som
kvalitet.
ska förändras har stor betydelse,
Övriga medlemmar
understryker hon:
är Ninni Wahlström,
– Jag tycker att det är viktigt att
professor vid
frågorna ska komma från de som
Linnéuniversitetet
berörs i skolan och förskolan, det
samt Ulf Blossing,
ska inte vara forskarna som säger
universitetslektor, och
vad som ska studeras.
Jan-Eric Gustafsson,

Fakta/

Av Moa Duvarci Engman

professor, bägge vid
Göteborgs universitet.
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MEDLEM

Ifous välkomnar
utvecklingsartiklar!
Ifous ger i samarbete med Skolporten verksamma i
förskola, grundskola och gymnasiet möjlighet att sprida
sina goda erfarenheter och bidra till att utveckla skolan
genom utvecklingsartikelserien Leda & Lära.
VI VÄLKOMNAR NU texter om undervisning, lärande och ledarskap
från dig som är verksam inom skola
och utbildning.
En utvecklingsartikel får gärna
handla om goda exempel från
praktiken, men också om genuina
problem som kan belysas och diskuteras. Den kan till exempel handla
om specifika pedagogiska insatser,
om metod- och lektionsutveckling
eller om ett kvalitetsarbete som bedömts vara fruktbart och som andra
verksamma kan lära av.
Leda & Lära erbjuder en tydlig
struktur genom vilken pedagoger
kan få sitt kvalificerade utvecklingsarbete läst, granskat och publicerat

Call for
papers

på ett sätt som garanterar kvalitet
och uppmärksamhet. Syftet är
att stärka skolans och förskolans
gemensamma kunskapsuppbyggnad genom att ge spridning åt god
dokumentation av gott utvecklingsarbete.

• granskas av en disputerad
forskare före publicering
• publiceras på Skolporten.se
samt i Ifous nyhetsbrev och
sprids därmed till över 40 000
forskningsintresserade lärare
och skolledare runt om i Sverige

En artikel i serien
Leda & Lära:

Ytterligare information, författaranvisningar och kontaktuppgifter
hittar du här: Ifous.se/att-skrivautvecklingsartiklar

• skrivs av verksamma i skolan
för verksamma i skolan
• följer Skolportens författaranvisningar och skrivregler
• följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer

Frågor:
Kontakta Hedda Lovén
hedda.loven@ifous.se,
08-562 268 04

Ifous är ett helägt dotterbolag till Skolporten AB. Det är icke vinstutdelande och finansieras via
medlemsintäkter. Ifous har ca 140 medlemmar – de flesta är kommunala och fristående skolhuvudmän. 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; Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Täby kommun, Nacka kommun
och Kunskapsskolan.
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KALENDARIUM

För skolutveckling
på vetenskaplig
grund
Ifous är skolhuvudmännens institut för forskning och utveckling
(FoU). Vi fungerar som en plattform där skolhuvudmän tillsammans
finansierar och driver FoU-arbete för att stärka och utveckla den
egna verksamheten.
Vägledande för våra FoU-insatser är att de ska fokusera på områden som har stor betydelse för lärandet och genomföras tillsammans med lärare/förskollärare, skolledare och forskare. Genom vårt
FoU-arbete vill vi stärka professionen och bidra till skolutveckling på
vetenskaplig grund.

Vem kan bli
medlem i Ifous?

Vad ingår i
medlemskapet?

Skolhuvudmän och organisationer som är intresserade av
skolutveckling på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet
kan bli medlemmar i Ifous.
Medlemskapet ger en unik
möjlighet att följa aktuell
forskning inom skolområdet och
hålla sig à jour med pågående
utvecklingsarbete inom alla
skolformer.

IFOUS MEDLEMMAR FÅR:

Pågående
FoU-program:
• Programmering i
ämnesundervisningen
• Nyanlända elevers lärande
• Undervisning i förskolan
• Inkluderande lärmiljöer
• Flerstämmig undervisning
i förskolan
• Språkutvecklande arbetssätt inom sfi
w

w

w

Läs mer på www.ifous.se

• tillgång till forsknings- och
utvecklingsbevakning via
Matchmail, ett utskick som
kommer en gång i veckan med
senaste nytt inom området:
information om de senaste
avhandlingarna, artiklar från
vetenskapliga tidskrifter samt
utvecklingsartiklar skrivna av
verksamma inom förskola och
skola.
• tillgång till Skolportens
magasin, som kommer ut sex
gånger per år, med fördjupande material inom skolforskning samt en årlig forskningssammanställning, bilagan
Pedagogisk forskning.
MEDLEMMAR HAR DESSUTOM MÖJLIGHET ATT:

Ifous
våren
2018
21 FEBRUARI

Göteborg. Ifous mötesplats:
Lärares praktik och profession
Med Anette Jahnke, Ifous,
Anette Olin och Åsa Hirsh,
Göteborgs universitet

10 MARS

Haninge. ResearchED.
Anette Jahnke, Ifous, håller två
föreläsningar; Are you an expert
teacher? och Practice-centered
school research and class-room
oriented development in action
at Ifous

13-14 MARS

Stockholm. Kick-off för Ifous
FoU-program Språkutvecklande arbetssätt inom sfi
26-27 APRIL

Stockholm. Kick-off för Ifous
FoU-program Flerstämmig
undervisning i förskolan
V. 27

Visby. Ifous seminarium
i Almedalen
23 AUGUSTI

• initiera och/eller delta i Ifous
FoU-insatser, delta i Ifous
mötesplatser samt sprida och
synliggöra det egna utvecklingsarbetet via Ifous kanaler.

Plats meddelas senare.
Ifous mötesplats: Fokus
förskola

IFOUS №1—2018
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Vi är med i Ifous!

N

112 kommunala
skolhuvudmän
Angereds SDF
Arvidsjaurs kommun
Avesta kommun
Bergs kommun
Bjuvs kommun
Bjurholms kommun
Bodens kommun
Borås Stad
Botkyrka kommun
Bräcke kommun
Burlövs kommun
Dorotea kommun
Eda kommun
Ekerö kommun
Enskede Årsta Vantör SDF
Eskilstuna kommun
Eslövs kommun
Essunga kommun
Färgelanda kommun
Gislaveds kommun
Gävle kommun

Göteborgs stad
Götene kommun
Haninge kommun
Helsingborgs stad
Hjo kommun
Huddinge kommun
Hudiksvalls kommun
Hylte kommun
Håbo kommun
Härnösands kommun
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
Högsby kommun
Höörs kommun
Järfälla kommun
Jönköpings kommun
Kalmarsunds gymnasieförbund
Katrineholms kommun
Kinda kommun
Klippans kommun
Knivsta kommun
Kramfors kommun
Kungsörs kommun

Vindelns kommun
Västerås stad
Ånge kommun
Åstorps kommun
Älvkarleby kommun
Ängelholms kommun
Ödeshögs kommun
Örebro kommun
Östhammars kommun
Östersunds kommun
Österåkers kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun
24 fristående skolhuvudmän
Academedia
Backeboskolan
Freinetskolan Hugin
Freinetkolan Mimer
Fryshusets gymnasium
Kunskapsnavet
Kunskapsskolan i Sverige AB
Lärande i Sverige AB
Lernia Utbildning AB
Montessori Grundskolan Maria
Montessori Vaxholm
Nils Holgersson skolan
Norlandia syd
Nya Munken
Pysslingen Skolor och
Förskolor AB
Skolgångens förskola
Stadsmissionens skolstiftelse
Stiftelsen Friends
Stiftelsen Viktor Rydbergs
skolor
ThorenGruppen AB
Vintertullsskolan
Vittra
Västerholms friskola
Växjö Fria Gymnasium
10 organisationer
FoU skola KFSK
FoUrum utbildning Jönköpings
län
Friskolornas riksförbund
KSL – Kommunförbundet
Stockholms Län
K&R EDUCATION
Kunskapsförbundet Väst
Lärarnas Riksförbund
Modersmålsskolan
SKL
Svenska Läromedel

171231

Ifous kommunala
medlemmar

Kävlinge kommun
Landskrona stad
Lapplands gymnasium
Lidingö stad
Lidköpings kommun
Linköpings kommun
Ludvika kommun
Luleå kommun
Lunds kommun
Mullsjö kommun
Munkfors kommun
Mörbylånga kommun
Nacka kommun
Norrköpings kommun
Norrtälje kommun
Nykvarns kommun
Olofströms kommun
Oskarshamns kommun
Salems kommun
Sigtuna kommun
Simrishamns kommun
Skara kommun
Skellefteå kommun
Skurups kommun
Skövde kommun
Solna stad
Sorsele kommun
Sotenäs kommun
Staffanstorps kommun
Stockholms stad
Storumans kommun
Strängnäs kommun
Sundbybergs stad
Sundsvalls kommun
Sunne kommun
Svalövs kommun
Svedala kommun
Sydnärkes utbildningsförbund
Säters kommun
Sävsjö kommun
Söderhamns kommun
Södertälje kommun
Tanums kommun
Tierps kommun
Timrå kommun
Tomelilla kommun
Trelleborgs kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Upplands Väsby kommun
Uppsala kommun
Vaggeryds kommun
Vallentuna kommun
Vaxholms stad
Vellinge kommun
Vimmerby kommun

