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Minnesanteckningar från möte i styrgruppen  

för FoU Skola den 12 april 2016 
 
Plats: Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3A, Lund, 2:a våningen  
Tid: 13.00 – 16.00  
 

Närvarande:  
Kerstin Lingebrant (ordf.), NV  
Carina Leffler, NV 
Tomas Ringberg, NO 
Åsa Melkersson, NO 
Inga-Britt Henriksson, SV 
Ewa Kristensson, SO 
Roberto Citterio, Malmö 
Margareta Serder, vetenskaplig ledare, FoU Skola 
Nils Pihlsgård, sekreterare, Kommunförbundet Skåne (för Lena Lindberg) 
 

Förhinder: 
Johan Lundgren, SV 
Eva Hallberg, Malmö 
 
 

1. Föregående minnesanteckningar 
Godkänns och läggs till handlingarna. 
 

2. Budget/ekonomisk rapport FoU Skola 
Det finns utrymme på utgifter på ca 150-200 tkr till ”forskning i korthet” och andra 
insatser. Avtalsintäkterna har ökat något på grund av nya kommuninvånare. 90 tkr är 
överförda från föregående år och faller ut då de används för analysgrupperna.  
 

Inga övriga kommentarer. 
 

3. Rapporter 
– Rektorsnätverket – skolledarskap för förändring 
35 deltagare från 25 förvaltningar. Kommer att träffas vid 6 tillfällen fram till januari. 
Respons: Deltagarna är mycket nöjda, trots borrningar i Orkanen. Närmaste chef 
anges vid anmälan i syfte att kunna följa upp nätverket. Föreläsarna och Margareta 
också mycket nöjda. 
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Analysgrupper 
Margareta tror oförändrat att modellen för analysgrupper är bra och en muntlig 
inventering i analysgrupperna anger att de vill fortsätta arbeta. De är nu inne i analys-
fasen. Licensavtalet med Datateams behöver förändras och Johan Olsson och 
Margareta har inlett samtal med Datateams som Margareta berättade om. En kurs i 
analys kommer att tas fram och erbjudas analysgruppperna. 
 

Analysgrupperna presenterar sitt arbete den 26 september i Mässhallarna i Malmö. 
Styrgruppen för FoU skola bjöds in att närvara den 26 september kl 12-17. Inbjudan 
kommer. 
 

Samtal om analys som metod: Vi har ett oändligt behov av att bli bättre på att analysera. 
Statistiken är grunden och vi behöver lära oss hur vi använder statistiken. Alla 
kommuner landar i att analyserna är för dåliga. Det vore bra om Skåne kunde bli 
bättre på detta. Alla rektorer borde reflektera men gör det inte. Många gör det för 
komplicerat.  
 
– Forskarskola för förvaltningschefer – forskarmiljö 
Samarbete mellan Familjen Helsingborg och Högskolan i Jönköping som skräddarsyr 
en utbildning. Bakgrunden är att skolorna håller på att professionaliseras och skol-
ledare m.fl. riskerar att komma efter. Ska kunna följas på olika nivåer av avancerade 
studier, inklusive magisternivå.  
 

Margareta pekar på att det finns alternativ, bland annat magister-/masterprogrammet 
vid Göteborgs universitet. Högskolan i Jönköping har dock ett intressant och väldigt 
praktiknära fokus och man är mycket flexibel. Än så länge är det under diskussion 
vad produkten blir från Jönköping.  
 

I diskussionen framkom önskemål om att kunna få in forskningen/studierna i det 
dagliga arbetet och att det måste bli tydligt för alla förvaltningschefer i Skåne var man 
kan lägga ribban för sina forskarstudier, och att den kan ligga på olika nivåer (från 
”bryggkurser” mot magisterexamen och över). 
 

I övrigt är det så att sex till åtta personer behövs för att starta. Flera förvaltnings-
chefer är intresserade. Frågan ska tas upp i alla hörnen och Margareta ska prata om 
det där hon är med. Det ska också tas upp på förvaltningschefskonferensen. Ett krav 
från Jönköping är att finansieringen måste vara klar för att man ska bli antagen. 
 
– Kartläggning av forskarutbildade lärare i Skåne/forskarskolan CSIS 
Den 23 maj 9-11 kommer Margareta att presentera sin analys. 18 informanter har 
intervjuats, de flesta kommunlektorer. Två är i forskarutbildning men tänker sig att 
jobba i kommun.  
 

→ Beslut: Margareta ska lägga tid på att skriva en bra rapport om studien. 
Den kvantitativa kartläggningen: 148 karriärslektorer i Sverige varav 22 i Skåne från 
13 kommuner. De flesta på gymnasienivå. Utöver det finns ca 15 lärare i 
forskarskolor.  
 

Margaretas rapport, som alla ställer sig positiv till, kommer att avhandla vad 
lektorerna kan och ska användas till.  
 
 
 



3 
 

– Seminarieserien ”Lärande på vetenskaplig grund” 
Styrgruppen är positiv till innehållet i seminarieserien och anser att det är tillräckligt 
omfattande.  
 

Diskussion om att nå längre ut i regionen, eftersom föreläsningarna hålls i Lund. 
Önskemål och strävan att de fortsättningsvis strömmas eller filmas. Gällande kostnad 
har FoU skola möjlighet att stå för föreläsarens arvode, men deltagaravgiften blir 200 
kr vilket motsvarar kostnaden för lokalen (pris per person).  
 

4. Huvudmännens expertråds rekommendationer 
 

Rapporten finns på SKL:s hemsida och efter att Margareta kortfattat beskrivit 
innehållet beslutas att styrgruppen läser rapporten för att diskutera vidare till nästa 
möte. 
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskning/huvudmannensexpertradfor
skolutveckling.8429.html 
 

Alla ska fundera över sin egen praktik utifrån rapportens utgångspunkt: ”Det är inte 
generella lösningar på specifika problem som krävs. Ska skolresultaten förbättras är det nödvändigt 
att våga utgå från de olika förutsättningar och behov som finns vid landets drygt 20 000 förskolor 
och skolor samt att ta vara på de framgångsrika förskolornas och skolornas kunskaper och 
erfarenheter i dessa olika miljöer”.   
 

5. Förslag för kommande Forskning i korthet 
1. Kollegialt lärande (ett ”farligt” begrepp, inget vetenskapligt begrepp. Kan 

handla om att problematisera kring ett antal metoder och har koppling till 
nästa punkt) 

2. Att organisera för kompetensutveckling (Förslag: Torgny Roxå m.fl.) 
3. Nyanlända elever (Inte ”nyanländas lärande” eftersom nyanlända lär sig på 

samma sätt som andra utan ”Organisationers lärande om nyanlända elever”?) 
4. Forskningslitteracitet 

 

Förslag att koppla tankesmedjor eller workshops till Forskning i korthet.  
 

→ Beslut: Mötet föreslår att 2 och 4 prioriteras. 
 

6. Övrigt 
– Roberto informerar om kommande studiedag i Malmö 27 september, halvdag.  
4.500 deltagare. Inbjudan kommer att skickas ut till de Skånska kommunerna och 
Margareta blir behjälplig i det. Kostnad: 500 kronor per plats men om kommunerna 
skickar en föreläsare kan det bli gratis.  
 

Konceptet ”Pedagog Malmö Live”: Lärare föreläser för lärare.  
 
– Margaretas FoU-blogg 
Ett sätt att strukturera minnesanteckningar för att de ska bli mer lättillgängliga. 
www.kfsk.se/foublogg  
 

Alla är positiva till bloggen. 

https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskning/huvudmannensexpertradforskolutveckling.8429.html
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskning/huvudmannensexpertradforskolutveckling.8429.html
http://www.kfsk.se/foublogg
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– Internat Stockholm 1-2 september 
Var och en ordnar sin egen resa till Stockholm. Programmet börjar kl 10 på FoU 
Stockholm stad. 
 

Margareta organiserar med intressant program och bokar boende och konferenslokal. 
Förslag på lokal: Högberga gård. 
 

FoU skola betalar konferenskostnaden medan respektive kommuner bekostar resan 
till Stockholm.  
 

Nästa möte 
13 maj kl 13-14 Styrgruppsmöte med Lena Adamson, Skolforskningsinstitutet, i 
samband med FC-konf. Plats: Hotel Lundia 
31 maj kl 13-16. Ordinarie styrgruppsmöte. 
 
 
 
Antecknat av Nils Pihlsgård. 
 
Justerat av Margareta Serder och Kerstin Lingebrant.  
 


