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Ifous – för skolutveckling
på vetenskaplig grund!
Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa
nytta för svensk skola och förskola. Vi gör det genom att samordna
praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och
skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet.
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142

avhandlingar!

MEST LÄS

TA
avhandlingen

Dina medlemsförmåner:

• Forskningsmagasinet Skolporten 6 nr/år inkl

bilagan Pedagogisk forskning & Ifousbilagan
• Digitalt medlemsbrev och
forskningsbevakning, som kontinuerligt håller
dig uppdaterad inom forskning & skolutveckling
• Möjlighet att delta tillsammans med andra
huvudmän i Ifous FoU-program & mycket mer!

Har du frågor? Kontakta oss!

Annika Faager – Medlemsrådgivare
annika.faager@ifous.se • 073-996 78 27

Emma Kreü – Medlemsansvarig
emma.kreu@ifous.se • 073-513 07 36

LEDARE

detta område de senaste åren och
mycket fortsätter att hända. Sedan
skollagen skärpte kravet år 2010
har både Skolverket och SPSM
ökat sina satsningar på att sprida
kunskap om utbildningsrelaterade
forskningsresultat. Vi har fått en
särskild myndighet, Skolforskningsinstitutet, som har i uppdrag
att ta fram systematiska forskningsöversikter och
förmedla pengar till praktiknära forskning. SKL och
lärarfacken har en gemensam programförklaring för
att stärka kopplingarna mellan forskning och skola.
Det finns fler forskarutbildade lärare än någonsin
genom satsningen på kommundoktorander. Just nu
genomför Skolinspektionen en kvalitetsgranskning
av skolors arbete för att utbildningen ska vila på
vetenskaplig grund och det pågår en försöksverksamhet med praktiknära forskning genom de så kallade
ULF-avtalen som du läsa mer om i intervjun med
Elisabet Nihlfors.
I detta nummer av Ifousbilagan kan du också läsa
om flera av de spännande FoU-satsningar som är på
gång hos oss. Just nu pågår åtta fleråriga FoU-program där 1 300 lärare och rektorer hos 41 skolhuvudmän samverkar tillsammans med forskare från sju
olika lärosäten. Denna samverkan pågår därför att
både forskare och praktiker vill fördjupa sin kunskap
om, och förståelse för, det som händer i skola och
klassrum. Man vill också vara med och bygga ny kunskap och bepröva den erfarenhet som finns runt om i
våra skolor. Det råder ingen tvekan om att aktiviteten
är hög och kunskapstörsten stor.
Det är precis så det ska vara. För att nå målet om en
skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet krävs många aktiviteter på olika nivåer,
med olika aktörer i olika samverkanskonstellationer.
Det finns så mycket att göra och vi på Ifous välkomnar alla satsningar som bidrar till att säkerställa en
forskningsbaserad utveckling av en av våra viktigaste
samhällsinstitutioner.

Ifous är ny
medlem i
Vetenskap &
Allmänhet!

Forskning
pågår!
EFTER EN LÅNG höst som präglades av stor osäkerhet på det politiska planet är vi nu en bit in på det
nya året 2019. Ljuset är tillbaka och kanske också
stabiliteten, åtminstone när det gäller styrningen av
landet. Vi på Ifous hoppas naturligtvis att den nya regeringen kommer att basera den politiska agendan på
forskningsbaserad kunskap. I tider av faktaresistens
och kunskapsrelativism är det angeläget att komma
ihåg den enkla frågan #Hurvetdudet? i politiken,
i samhällsdebatten och i samtalet oss människor
emellan.
När det gäller den vetenskapliga grunden i skolan
är det glädjande att det faktiskt har hänt en hel del på

Foto Annika af Klercker

Ifous AB

118 82 Stockholm
www.ifous.se
Denna bilaga ges ut med
Skolporten 1/2019.
Du får den för att din
huvudman är medlem i Ifous.

Marie-Hélène Ahnborg,
vd Ifous

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

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

Projekt- och processledare
Henrik Hamilton
henrik.hamilton@ifous.se

Projekt- och processledare
Sofie Grahn Hillve
sofie.grahn-hillve@ifous.se

Projekt- och processledare
Anette Jahnke
anette.jahnke@ifous.se

Medlemsrådgivare
Annika Faager
annika.faager@ifous.se

Medlemsansvarig
Emma Kreü
emma.kreu@ifous.se
Redaktör
Moa Duvarci Engman
moa.engman@skolporten.se
Form
Content Innovation

IFOUS №1—2019

3

NOTERAT

Stort intresse
för fritidshemmet
I slutet av november träffades
15 huvudmän på ett möte inför
forsknings- och utvecklingsprogrammet Fritidshemmet.
Programmet riktar sig till
fritidspedagoger, fritidsledare
och rektorer som tillsammans
med forskare vill sätta fokus på
fritidshemmets pedagogiska
uppdrag för att bepröva sin
erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap. Fokus ska ligga
på undervisning och lärande
i fritidshemmet, och kärnan i
programmet är det arbete som
sker i utvecklingsgrupperna
bestående av fritidspedagoger
och skolledare.
Henrik Hamilton är projektoch processledare på Ifous.
– Det är särskilt roligt att
intresset har varit stort för programmet från såväl skolhuvudmän som forskare, säger han.
Start för huvudmännens
deltagande blir preliminärt hösten 2019. Arbetet kommer att
bedrivas genom en praktiknära
forskningsprocess.

År 2018 släppte Skolforskningsinstitutet två nya systematiska översikter: Feedback
i skrivundervisningen och
Språk- och kunskapsutvecklande
undervisning i det flerspråkiga
klassrummet – med fokus
naturvetenskap.
4
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Förskolans
dokumentation
ger en idealbild
I FÖRSKOLANS DOKUMENTATION lyfts ofta en idealbild fram.
Mer sällan syns värden kring omsorg eller hur pedagogerna
arbetar. Det visar Rebecka Lindbergs licentiatavhandling Att
synliggöra det förväntade – förskolans dokumentation i en performativ kultur som är skriven inom ramen för Ifous FoU-program Små
barns lärande.
Varför blev du intresserad av ämnet?
– I mitt eget arbete som förskollärare har jag ofta upplevt att det
är svårt att få till en bra dokumentation som sedan kan användas
som ett verktyg för att utveckla verksamheten. Jag blev nyfiken
på hur man kan göra för att bättre synliggöra barns lärande och
därmed dokumentationen i förskolan.
Vad handlar avhandlingen om?
– Om förskolans publika dokumentation, alltså den dokumentation som finns synlig för utomstående. I regel rör det sig om text
och foton uppsatta på väggar och samlade i pärmar.
Vilka är de viktigaste resultaten?
– En överväldigande del av dokumentationen fokuserar på en
enskild individ. Även bilder som visar sociala handlingar fokuserar mer på en individ än gruppen som helhet. Pedagogerna själva är i stort sett osynliga. Min slutsats är att dokumentationen används för att skapa en idealbild av förskolan i syfte att
locka nya kunder snarare än att stärka professionen. Tanken om
dokumentation som ett verktyg för utveckling av verksamheten
har därmed förlorats på vägen.
Vad överraskade dig?
– Det slog mig att det dokumenterade materialet sällan eller
aldrig synliggör hur och på vilket sätt förskolan arbetar. Det här är
givetvis mycket svårare att fånga än att ett barn lägger pussel eller
sorterar saker. Men mer intressant för utvecklingen av verksamheten vore att visa själva arbetsprocessen, hur lär pedagogerna
barnen att sortera?
– Jag vill betona att min avsikt
inte är att kritisera förskollärarnas
arbete. Jag menar att problemen
bottnar i politiska beslut och
Totalt har fem licentiatett allt starkare marknadstänk i
avhandlingar skrivits
förskolan.
inom ramen för Ifous
FoU-program Små barns
Av Susanne Sawander
lärande. Läs mer på Ifous
webb under ”avslutade
FoU-program”.

Läs mer!

FÖRSKOLA

”Vi har fått ett
ökat kunnande”
Ifous FoU-program Undervisning i förskolan har
pågått sedan år 2016 och avslutas nu i vår.
Ann Bisenius och Anders Wedin, verksamhetschefer med gemensamt ansvar för all kommunal
utbildning i Österåkers kommun, berättar
här om sina erfarenheter i programmet.
”EN ANALYS AV det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen
visade att vi behövde utveckla
förskollärarnas ledarskap och syn
på uppdraget. Det gjorde att vi
valde att gå med i FoU-programmet på bred front. Alla Österåkers
förskolor har deltagit med team
bestående av 3-6 deltagare, vilket
har skapat en styrka i vår organisation.
Vi började med att identifiera
värden som var viktiga: Att vi gör
det tillsammans, att det är vårt
program och allas angelägenhet.

Vi ville säkerställa
att programmet
inte var personbärande, utan att det
fanns många motorer.
Vi har tagit alla tillfällen i akt att
berätta om programmet för politiker och övriga i kommunen och
deltagandet har varit väl förankrat
på förvaltningsnivå.
PROCESSERNA HAR drivits av
förskolecheferna och de har samverkat för att utveckla undervisningen, genomföra uppgifter och

Positiva effekter av FoU-programmet:
•
•
•
•

Vi har fått med oss både ett vetenskapligt förhållningssätt, ökat
kunnande och redskap. Att ompröva och pröva sitt ledarskap i ett
större forum än Österåkers kommun har vidgat perspektiven för
både förskollärare och förskolechefer.
Att prova olika undervisningsupplägg har synliggjort hur olika man
ser på begreppet undervisning. 		
Att genomföra flera cykler av ett undervisningsupplägg har gjort
att vi kunnat säkerställa vilka kunskaper, färdigheter och förmågor
barnen har utvecklat.
Samplanering, samundervisning, sambedömning och reflektion har
synliggjort lärprocesser samt vårt eget lärande och utvecklingen av
verksamheten.

Av Ann Bisenius och Anders Wedin, verksamhetschefer, Österåkers kommun

leda diskussioner på respektive
förskola. Systematiken i mötesstrukturer och dokumentation
har visat sig vara en förutsättning
för att ha möjlighet till både
undervisningsplanering
och reflektion.
Vi har genom FoU-programmet fått med oss
både ett vetenskapligt
förhållningssätt, ökat
kunnande, praktiska
redskap och nya perspektiv. Dessa ska vi nu fortsätta
att utforska, omsätta, pröva och
ompröva i verksamheten. Det är
alltså nu det börjar! Eller fortsätter
beroende på hur man ser det.”

Utmaningar i
FoU-programmet:
•
•
•

•
•

Att få till mötesstrukturer
som accepteras även av
dem som inte deltar på
dessa möten.
Att skapa delaktighet med
dem som inte deltar i själva
programmet.
Att den reviderade läroplanen förtydligar att undervisning ska bedrivas men inte
hur, lämnar öppet för egna
tolkningar.
Att det bland personalen
finns varierande kunskap
och förståelse för sitt arbete.
Att det finns invanda mönster och ”förgivet-taganden” i
verksamheterna.
IFOUS №1—2019
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Testpiloter i
programmering
Vad händer när programmering kommer in i undervisningen? Det undersöker över hundra lärare och deras
elever samt en forskargrupp i ett treårigt program.
Av Monica Esborn och Moa Duvarci Engman

DET ÄR LEKTIONEN före lunch
och årskurs 6 på Strandskolan i
Tyresö kommun arbetar med att
programmera i Scratch, ett verktyg
där själva koden visas ut grafiskt
som bilder eller block.
Eleven Jakob Lundqvist testar
bänkgrannen Malte Hagfjärds
datorprogram som handlar om
funktioner och algebra.
– Det är lite svårt men när det
funkar är det en rolig känsla, att
man gjort det från starten och
fått det att funka, säger Malte

Hagfjärd.
– Jag tycker att det är roligt och
lärorikt. Vi unga lever i den här
datavärlden och det är bra att veta
hur man programmerar, säger
Jakob Lundqvist.
SEDAN HÖSTEN 2017 deltar fyra
Tyresöskolor i Ifous FoU-program
Programmering i ämnesundervisningen. När Ifous sökte huvudmän
som var intresserade av att delta
i ett forsknings- och utvecklingsarbete inom programmering

Programmering i
ämnesundervisningen
• Programmering i ämnesundervisningen är Ifous
FoU-program som samlar
skolhuvudmän som vill utveckla
programmering utifrån vetenskapliga grunder.
• Syftet är att utveckla
didaktiska arbetssätt, uppgifter
och innehåll för undervisning i
programmering.
• Sedan 1 juli 2018 ingår
programmering i grundskolans
reviderade läroplan.
6
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• Fem skolhuvudmän deltar:
Stockholms stad, Tyresö kommun, Åstorps kommun, Simrishamns kommun, Freinetskolan
Hugin.
• Forskargruppen består av
forskningsledare och docent
Jalal Nouri, fil. dr. Eva Norén, fil.
dr. Kicki Skog samt professor
Per-Olof Wickman.
• Ansvarig projekt- och processledare från Ifous är Anette
Jahnke.

Eleverna blir mer motiverade av att
arbeta med programmering, menar
Christer Sjöberg, förstelärare i IKT
och matematiklärare.

fångade det intresset på Strandskolan eftersom man redan låg
långt fram i kommunen när det
gällde programmering.
– Både jag och rektorn kände
att “det här måste vi vara med i”,
säger Christer Sjöberg, förstelärare i IKT och matematiklärare för
årskurs 4-6 på skolan.
HAN BESKRIVER SIG själv lite
som en testpilot där hans försteläraruppdrag bland annat inneburit
att prova på saker som andra
lärare kanske inte vågar sig på.
– Rädslan hos många mattelärare är att man ska förlora tid
när man arbetar med programmering. En svårighet att man
inte har kunskaperna som man
har i sina vanliga ämnen och jag
har stor förståelse för att det blir
frustration i lärarkåren. Därför
är det intressant att få vara med

Foto: Moa Duvarci Engman

– Vi ser att det sker spännande
saker i skolorna, till exempel att
programmering fungerar inkluderande för många elever.
Forskargruppen ser också att
elever i större utsträckning än
tidigare bidrar som pedagoger i
klassrummet på grund av de förkunskaper som de har. Skapande,
design och kreativ problemlösning
får också ett tydligare inslag.
– Det är en lyx att få undersöka
dessa frågor, som det finns väldigt
lite tidigare forskning kring,
genom praktiknära forskning med
kreativa och engagerade lärare,
säger Jalal Nouri.

och bidra till att veta hur man ska
undervisa i programmering, säger
Christer Sjöberg.
Strandskolan och grannskolan
Tyresta skola har bland annat
samarbetat i ett ämnesövergripande projekt där eleverna arbetade
med valet: “Bilda regering”. Eleverna gjorde animationer i Scratch
och fick använda matematik för att
programmera diagram där de fick
ge förslag på hur en regering kunde bildas. Projektet genomfördes
av Christer Sjöberg och grannkollegan Tove Risberg som en Lesson
study, en japansk modell där lärare
samarbetar för att utveckla en så
bra lektion som möjligt.
Lesson study är den vetenskapliga metod som används i Ifous
FoU-program och alla lektioner
som tas fram läggs in på en
gemensam plattform. Även lektionen i Scratch med algebra och

funktioner är en Lesson study.
– Lesson study är lite annorlunda, nästan som en instruktion.
Som lärare måste man vara noggrann och hålla sig till lektionen,
annars får man inte rätt data och
vet inte vad som har hänt, säger
Christer Sjöberg.
FORSKARGRUPPEN i FoU-programmet leds av Jalal Nouri från
Stockholms universitet.
Vad ser ni forskare för resultat
efter att programmet varit igång
ett drygt år?
– Samarbetsformen i sig är
intressant: att forskare och lärare
tillsammans undersöker programmeringsundervisning för att hitta
de bästa didaktiska praktikerna.
Hos lärarna finns en vilja att
utveckla undervisningen genom
vetenskapliga metoder, i form av
Lesson study, säger Jalal Nouri.

PROGRAMMERING FRÄMJAR
lärande ur ett bredare perspektiv,
till exempel språkutveckling, samarbete och att kunna ta instruktioner. Det menar Annika Hoppe
som är ordförande i FoU-programmets styrgrupp samt skolchef i
Åstorps kommun.
– Det är en spännande resa vi är
ute på där vi undersöker vad som
händer när programmering kommer in i undervisningen. Jag tror
att eleverna kommer att ha nytta
av programmering i sitt lärande
på så många sätt, säger Annika
Hoppe.
Och läraren Christer Sjöberg
kan se att många elever har blivit
mer motiverade:
– För tre år sedan var jag ganska
mycket emot programmering, jag
tyckte att det var slöseri med tid.
Men nu har jag tänkt om, jag har
sett fördelarna som jag inte riktigt
såg då. Vi har behövt använda mer
avancerad matte och eleverna har
hamnat i mattediskussioner, och
det hade jag inte väntat mig, säger
han.

w

w

w

Läs mer om FoU-programmet
på ifous.se
IFOUS №1—2019

7

FOKUS

Elisabet Nihlfors:

”ULF-avtalen kan
visa vägen”
Av Susanne Sawander

TILLSAMMANS. Det är ledordet
när Elisabet Nihlfors beskriver
utvecklingen av praktiknära
forskning.
Givetvis är det forskare som
forskar, men professionen – lärare och skolledare – måste vara
drivande i den egna kunskapsproduktionen, understryker hon.
– Ett problem i dag är
att det saknas långsiktiga och hållbara
strukturer för att
fånga upp och
prioritera bland
de professionellas
frågor.
Elisabet Nihlfors
exemplifierar med en
alltför vanlig bild av hur
en disputerad lärare antingen blir
kvar inom akademin utan någon
större kontakt med sin forna
arbetsplats, eller går tillbaka till
skolan som oftast saknar organisation för hur de kan använda de
disputerade lärarnas kunskaper.
Det här bottnar i avsaknaden av
infrastrukturer, sätt och vägar för
skola och akademi att samverka,
menar hon.
På uppdrag av regeringen pågår
8
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åren 2017–2021 en riksomfattande
försöksverksamhet under namnet
ULF: undervisning, lärare och
forskning. Syftet är att just stärka
forskningssamverkan mellan
skolans huvudmän, lärosäten och
lärarutbildningar.
Mer konkret handlar ULF om
att bygga upp infrastrukturer för
samverkan, som exempelvis
att göra det möjligt för
studenter redan under
lärarutbildningen att
delta i olika forskningsmiljöer och följa
en forskningsprocess både i en skola
och inom akademin.
Något som skulle stärka
kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningen och samtidigt
attrahera nya studenter till
lärar- och skolledaryrket, menar
Elisabet Nihlfors, som är medlem
i den nationella samordningsgruppen för ULF.
– Det ska vara naturligt för en
disputerad lärare att kunna arbeta
med forskning och undervisning
såväl inom akademin som i skolan, understryker hon.
Inte genom krångliga dubbla

anställningsavtal utan genom
kombinationstjänster, vilket kräver förändringar i såväl universitetets som skolans organisation.
Övergripande handlar det om att
få fler delaktiga i ett långsiktigt
arbete.
Hur denna samverkan ser ut
och hur den möjliggörs beror på
var i landet man befinner sig,
säger Elisabet Nilhfors och pekar
på att olika skolor har olika behov
och förutsättningar och närheten
till akademin varierar.
– Poängen är att det ska vara
just självklart för både skola och
akademi att samverka kring forskningsfrågor, att detta finns inbyggt
i organisationerna.

ULF-avtal
• ULF står för Utveckling,
Lärande, Forskning. Det är en
nationell försöksverksamhet
kring praktiknära skolforskning som pågår 2017–2021.
• Fyra lärosäten har fått
huvudansvaret: Göteborgs
universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och
Uppsala universitet.
• Totalt deltar 25 lärosäten i
försöksverksamheten.
• ULF ska utveckla och pröva
långsiktiga samverkansmodeller, exempelvis att
forskare och lärare bedriver
utvecklings- och/eller forskningsprojekt tillsammans.

Foto: Annika af Klercker

Mer av den framtida praktiknära forskningen bör ske i
samverkan mellan akademi och skola. Men det kräver
fungerande infrastrukturer, konstaterar Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet.

LÄRMILJÖER

Bästa
skolan
En skolas lokaler ska erbjuda en bra
arbetsmiljö och samtidigt främja lärandet. I ett projekt undersöker forskare
tillsammans med skola och elever hur
en skola kan utformas på bästa sätt.

Foto: Moa Duvarci Engman

Av Moa Duvarci Engman

– DEN FYSISKA MILJÖN kallas ju
för den tredje pedagogen, men det
är dåligt med forskning om hur
miljön kan stödja barnens lärande,
säger Suzanne de Laval, projektledare för Ifous fokuserar: Bygga skola
samt teknologie doktor, företaget
Arkitekturanalys.
Denna dag när vi träffas är hon
på plats på Sjöstadsskolan i Nacka,
en F-9-skola, för att genomföra
en så kallad ”gåtur”. En gåtur
kan liknas vid en promenad i den
miljö som ska studeras, och den
sker tillsammans med de som
använder lokalerna. Observationerna och dokumentationerna
av skolmiljöerna ligger sedan
till grund för själva analysen och
slutrapporten som ska göras.
Att vara på plats i byggnaden
när den används är en bra utvärderingsmetod av miljön, menar
Suzanne de Laval.
– Till exempel är matsalen också
ett pedagogiskt rum, men den är
ofta ganska dåligt planerad har vi
sett. Det är sådana lärdomar vi ser
i projektet.
Sjöstadsskolans matsal får dock
klart godkänt i dagens gåtur av
deltagarna, som får delge sina tankar såväl muntligt som skriftligt.

– Här har man utnyttjat varje
kvadratmeter och logistiken känns
bra, säger Anne-Maj Björkskog
från Skolfastigheter i Stockholm
AB, Sisab.
– Jag åt lunch här idag och jag
var imponerad av hur lugnt det
var, säger Jan Grannäs, docent
vid Högskolan i Gävle och en av
forskarna i projektet.
UNDER HÖSTEN år 2018 genomfördes gåturer i ett antal skolor i
de medverkande kommunerna
i projektet (se faktaruta intill).
Resultaten kommer att färdigställas och presenteras under våren
av Suzanne de Laval tillsammans
med Jan Grannäs och professor
Anneli Frelin, också vid Högskolan i Gävle.

Suzanne de Laval (t h i bild) leder
”gåturen” på Sjöstadsskolan i Nacka.

Skolmiljön har stor betydelse
för lärandet. Men om en skola är
byggd för att användas på ett sätt,
och sedan används på ett annat
sätt går mycket förlorat, konstaterar Anneli Frelin:
– Som när det gäller akustiken:
när man har öppna lärmiljöer så
behövs det akustikbarriärer. Men
det kostar pengar och därför skär
man ibland bort det, med resultat
att det blir en ohållbar miljö.
Sverige står inför stora investeringar när det gäller nya skolor.
Därför är det viktigt att tänka till
före, menar Jan Grannäs.
– Skolan är en komplex verksamhet. Att bygga en ny skola och
tro att allt kommer att fungera per
automatik, det går inte, säger han.

Ifous fokuserar: Bygga skola
• Skolhuvudmännen som
deltar är Huddinge kommun,
Kungsbacka kommun, Nacka
kommun och Stockholms stad.
• SKL medverkar och delfinansierar och SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten)

deltar i projektet.
• Slutrapporten sammanställs
och presenteras i maj/juni
2019. Preliminärt resultat presenteras på SKL:s Branschdagar 10–11 april 2019.
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MEDLEM

Anette Olin, docent vid
Göteborgs universitet,
är en av forskarna i det
treåriga programmet
som ska sätta fokus på
lärares professionella
utveckling.

Välbesökt
seminarium
I HÖSTAS HÖLLS det första utvecklingsseminariet i Ifous nystartade
FoU-program Lärares praktik och
profession, som syftar till att utveckla lärares egna lärande.
Deltog gjorde nära 200 lärare,
rektorer och ledare från Eskilstuna,
Kunskapsskolan, Hässleholm och
NTI. Under det treåriga programmet kommer fokus att ligga på
aktionsforskning och forskarna
knutna till programmet är Anette
Olin och Åsa Hirsh, båda från
Göteborgs universitet.

10
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Pågående FoU-program:
• Språkutvecklande arbetssätt inom sfi
År 2018–2020
• Flerstämmig undervisning
i förskolan
År 2018–2020

• Leda för skolutveckling
År 2018-2021
• Lärares praktik och profession
År 2018-2021
• Undervisning i förskolan
År 2016-2019

• Programmering i
ämnesundervisningen
År 2017–2020

Vill du veta
mer?
Kontakta
oss på Ifous!

• Inkluderande lärmiljöer
År 2017–2019
• Nyanlända elevers lärande
År 2017–2019

w

w

w

Läs mer på www.ifous.se

KALENDARIUM

Så funkar Ifous!
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.

Ifous
våren
2019
19–20 MARS

Vem kan bli
medlem i Ifous?
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.

Vad ingår i
medlemskapet?
IFOUS MEDLEMMAR FÅR:
• tillgång till forsknings- och
utvecklingsbevakning via ett
digitalt 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 forskningsmagasinet Skolporten
inklusive Ifousbilagan, med
fördjupande material inom
skolforskning, samt den årliga
forskningssammanställningen Pedagogisk forskning.
• Ifous medlemsbrev

MEDLEMMAR KAN ÄVEN:
• initiera och/eller delta i Ifous
FoU-insatser, delta i Ifous
mötesplatser till rabatterat
pris samt sprida och synliggöra det egna utvecklingsarbetet via Ifous kanaler.

Hässleholm. Utvecklingsseminarium i Språkutvecklande
arbetssätt inom sfi
4–5 APRIL

Stockholm. Utvecklingsseminarium i Programmering i
ämnesundervisningen
9–10 APRIL

Stockholm. Kick off-seminarium för Digitala lärmiljöer
– likvärdig skola med fjärr- och
distansundervisning
10–11 APRIL

Stockholm. SKL:s branschdagar. Presentation av Ifous
fokuserar: Bygga skola
25–26 APRIL

Malmö. Spridningsseminarium
för Undervisning i förskolan
30 JUNI – 7 JULI

Visby. Ifous i Almedalen.

Ifous är ett helägt dotterbolag till Skolporten AB. Det är icke vinstutdelande och finansieras via
medlemsintäkter. Ifous har cirka 135 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; AcadeMedia, Helsingborgs stad, Kunskapsskolan, Nacka kommun, Stockholms stad och
Täby kommun.
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Vi är med i Ifous.
Bli medlem du också!

101 kommunala
skolhuvudmän
Angereds SDF
Arvidsjaurs kommun
Avesta kommun
Bergs kommun
Bjuvs kommun
Bodens kommun
Borås Stad
Botkyrka kommun
Bräcke kommun
Burlövs kommun
Eda kommun
Ekerö kommun
Enskede Årsta Vantörs SDF
Eskilstuna kommun
Eslövs kommun
Essunga kommun
Färgelanda kommun
Gagnefs 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
Järfälla kommun
Jönköpings kommun
Kalmarsunds gymnasieförbund
Katrineholms kommun
Klippans kommun
Knivsta kommun
Kramfors kommun
Kungsbacka kommun
Kävlinge kommun
Landskrona stad

w

w

w

Örebro kommun
Östersunds kommun
Österåkers kommun
Östhammars kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun

24 fristående skolhuvudmän
AcadeMedia
A2B Sverige
Backeboskolan
Freinetskolan Hugin
Fryshusets gymnasium
Hermods
Kunskapsskolan i Sverige AB
Kunskapsnavet
Lernia utbildning AB
Stiftelsen Friends
Stiftelsen Viktor Rydbergs
skolor
Pysslingen Skolor och
Förskolor AB
Modersmålsskolan
Montessori Grundskolan Maria
Montessori Vaxholm
Nils Holgerssonskolan
Norlandia syd
Nya Munken
NTI – Nordens teknikerinstitut
ThorenGruppen AB
Vintertullsskolan
Vittra
Västerholms friskola
Växjö Fria Gymnasium

9 övriga
Atea Skola
FoU skola KFSK
FoUrum utbildning Jönköpings län
Friskolornas riksförbund
StorSthlm
Kunskapsförbundet Väst
Lärarnas Riksförbund
SKL
Ålands landskapsregering

Läs mer på ifous.se
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Lidingö stad
Lidköping Utbildning
Linköpings kommun
Ludvika kommun
Lunds kommun
Mullsjö kommun
Munkfors kommun
Nacka kommun
Norrköpings kommun
Nykvarns kommun
Olofströms kommun
Oskarshamns kommun
Region Gotland
Regionförbundet
Östergötland
Salems kommun
Sigtuna kommun
Simrishamns kommun
Skara kommun
Skellefteå kommun
Skurups kommun
Solna stad
Sotenäs kommun
Staffanstorps kommun
Stockholms stad
Storumans kommun
Strängnäs kommun
Sundbybergs stad
Sundsvalls kommun
Sunne kommun
Svalövs kommun
Svedala kommun
Säters 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
Värmdö kommun
Västerås stad
Åstorps kommun

