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Sammanfattning 

Under perioden oktober 2011 – januari 2012 har en inledande lägesinventering genomförts i de 32 

medlemskommuner i Skåne som ingår i den regionala samverkansorganisationen för en skola på 

vetenskaplig grund. Av inventeringen framgår att det i samtliga kommuner pågår ett intensivt arbete 

med implementering av de nya styrdokumenten. Det är likaså uppenbart att det är ett utvecklingsarbete 

som enligt de intervjuade behöver ägnas fortsatt uppmärksamhet under en ansenlig tid framöver.  

De övriga utvecklingsområden som lyfts fram visar på en tydlig fokusförskjutning från ramfaktorer av 

olika slag till kärnverksamheten, själva lärandet och elevernas kunskapsbildning. Lärarnas 

undervisningsskicklighet och didaktiska verktygslåda behöver enligt de intervjuade uppmärksammas i 

högre grad och konstruktivt stöd för utveckling ges. Rektors pedagogiska ledarskap behöver likaså 

bygga på en god kunskap om undervisningens kvalitet och innebära en kontinuerlig återkoppling till 

lärarna. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver i samma anda på ett annat sätt än tidigare belysa 

undervisningens kvalitet och fånga behoven av utveckling. Statistik om prov- och betygsresultat är 

därmed otillräckligt som underlag och kvalitativa data behövs som komplement för en vidgad 

förståelse.  

Ett tydligt intresse uttalas för att ta del av forskning som kan ge vägledning i utvecklingsarbetet.  

En upplevelse finns att tillgången till rapporter om nya forskningsresultat är god men att 

informationsmängden är så omfattande att det är svårt att sålla ut såväl relevanta som tillförlitliga 

resultat. Överlag saknas strukturer och rutiner för att ta tillvara, värdera, hantera och urskilja praktiska 

implikationer av forskningsresultat. 

De forskningsutbildade lärarna har än så länge en begränsad roll i sammanhanget. I medlems-

kommunerna finns i dagsläget ca 70 forskarutbildade och 20 forskarstuderande lärare. Långt ifrån alla 

forskarutbildade har en lektorstjänst och utrymme för arbete med pedagogisk utveckling i sin tjänst. 

Den absoluta merparten återfinns i Lund. 

Kommunernas möjligheter att engagera sig i forskningsprojekt uppges vara begränsade i flertalet fall, 

utifrån tidsmässiga och ekonomiska faktorer. Bilden kan möjligen förändras utifrån en tydlig 

anknytning till befintligt utvecklingsarbete och gynnsamma finansiella förutsättningar, genom 

samfinansiering eller externt stöd. Ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt pågår redan i 

medlemskommunerna och en central uppgift för FoU Skola kommer att vara att sprida resultaten och 

erfarenheterna av dessa.  

De önskemål som framförts avseende FoU Skolas roll gäller därutöver att verka som en nod och 

mäklare eller ”matchmaker” mellan kommuner respektive kommuner och lärosäten. Det handlar även 

om att verka för forskningsspridning med utgångspunkt i aktuella utvecklingsområden och att finna 

strukturer för forskningskommunikation och implementering på lokal nivå. 
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Inledning 

Under hösten 2011 tecknade 29 av Skånes 33 kommuner avtal med Kommunförbundet Skåne om en 

regional samverkan för en skola på vetenskaplig grund. Från och med årsskiftet har ytterligare tre 

kommuner anslutit sig till samverkansorganisationen. 32 av 33 Skånes kommuner ingår därmed.  

Den regionala samverkan har lett till att en ny forsknings- och utvecklingsenhet benämnd FoU Skola 

har skapats inom kommunförbundet. Enheten har bemannats med en vetenskaplig ledare/FoU-

samordnare och en projektassistent.
1
  Arbetet leds och följs upp av en styrgrupp som består av fyra 

förvaltningschefer från vart och ett av Skåne fyra geografiska delområden. 

För att få en grund för fortsatt planering av FoU- enhetens arbete genomfördes under perioden oktober 

2011 till och med januari 2012 en inledande lägesinventering i medlemskommunerna.  

I denna promemoria ges inledningsvis en kortfattad beskrivning av syfte och metod, därefter en 

summerande redovisning av vad som framkom.  

 

Syfte 

Det primära syftet med inventeringen var att få en övergripande bild av de mest centrala 

utvecklingsområdena i kommunernas skolväsende samt befintlig forskningsanvändning och 

forskningsanknytning i utvecklingsarbetet. Med centrala utvecklingsområden avses sådana 

prioriterade områden där kommunerna under senare tid har vidtagit åtgärder, planerat eller planerar 

insatser i syfte att nå förbättrad kvalitet i verksamheten och ökad måluppfyllelse.  

Ett sekundärt syfte var att etablera en kontakt mellan medlemskommunerna och FoU Skola för att 

underlätta fortsatt dialog och samarbete.  Samtalen fick därmed ofta ett vidare innehåll än det 

planerade och i några fall kom det sekundära syftet att överskugga det primära. Det innebär att 

informationen om centrala utvecklingsområden och forskningsanknytning i vissa fall blev något 

knapphändig.  

Det bör betonas att den bild som här ges av läget i kommunerna är av högst översiktlig karaktär. Inga 

anspråk görs på att ge en heltäckande bild. Ambitionen är endast att återge centrala delar av vad som 

framkom vid samtalen med förvaltningsledningarna. För att få mer information har dock i några fall 

uppföljning skett. I arbetet har samtidigt en avvägning fått göras mellan behov av information 

respektive rimlig och möjlig tid för uppdraget.  

 

                                                           
1
 Utifrån tillgängliga resurser omfattar tjänsten som projektassistent 25 procent av en heltid.  
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Metod 

Inventeringen genomfördes i form av samtal med förvaltningsledningarna i 30 av de 32 

medlemskommunerna samt med representanter för Sydskånska gymnasieförbundet. I syfte att ge 

möjlighet till förberedelse skickades i god tid inför samtalen ett underlag med åtta frågeställningar ut 

via e-post.
2
 Frågorna bildade sedan utgångspunkt vid samtalen, om än i olika stor utsträckning.  

Överlag kan samtalen liknas vid ett slags halvstrukturerade intervjuer. I dessa kunde samtidigt 

exempelvis allmän information, råd och vägledning infogas.  

I två fall bedömde förvaltningsledningen att det av tidsmässiga skäl inte fanns möjlighet för ett besök i 

kommunen. Skriftliga svar lämnades i dessa fall på de frågor som skickats ut.    

Tiden för samtalen uppgick till minst en timme och som högst tre timmar. Antalet deltagare varierade 

mellan en enskild person upp till ett tiotal personer. Det varierande antalet deltagare skapade skilda 

förutsättningar för att få preciserade svar på frågorna. 

Variationen i vilka funktioner som deltog kan i första hand ses som en naturlig följd av olikartad 

organisation och ansvarsfördelning i förvaltningarna, men kan även antas bero på olika behov av 

bredare delaktighet och förankring.  Förvaltningschefen/cheferna fick vid den inledande kontakten 

själva välja vilka som skulle delta vid besökstillfället. 

I tre fall deltog endast förvaltningschefen eller förvaltningscheferna (upp till tre kompletterande 

chefsfunktioner).  I två fall fördes samtalen enbart med ansvariga utvecklingsledare eller 

utvecklingsstrateger.  I övriga fall deltog förutom förvaltningschefen även enstaka utvecklingsledare, 

kvalitetsstrateger, rektorer, förskolechefer, projektledare med ett specifikt utvecklingsuppdrag eller 

ledningsgruppen i sin helhet. I ett fall deltog även en representant för den politiska nivån, i form av 

ansvarig nämnds ordförande.   

Under intervjuerna fördes minnesanteckningar för hand. Ingen bandupptagning skedde. Utifrån det 

primära syftet hade det varit önskvärt. Det föreföll samtidigt mindre lämpligt utifrån det sekundära, 

kontaktskapande, syftet. De citat som återges är därmed sällan en direkt återgivning av vad som 

uttalats, utan utgår från stödord som omformats till fullständiga meningar. 

 

Centrala utvecklingsområden 

En inledande fråga ställdes vid intervjuerna om vilka områden som för tillfället framstod som de mest 

centrala för en utveckling av kommunens skolverksamhet. Svaren visar på en hög medvetenhet om 

mer generella utvecklingsbehov i det svenska skolväsendet och hur dessa återspeglas på det lokala 

                                                           
2
 Frågeställningarna återfinns i Bilaga 1.  
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planet. Inte minst grundar sig uttalandena ofta på rapporter från Skolverket och till viss del från 

Skolinspektionen som de intervjuade tagit del av. Skolverkets rapport från 2009, om vilka faktorer och 

förhållanden som påverkar resultaten i svensk grundskolan, refereras ofta.
3
 John Hattie´s meta-

metanalys av olika effektstudier 
4
 har likaså haft ett påtagligt genomslag, framför allt utifrån den 

översättning som SKL tagit fram.
5
 I flera fall uppges att all ledningspersonal fått i uppgift att läsa och 

diskutera de praktiska implikationerna av denna rapport. Någon beskriver i ett lätt tonfall att ”det som 

nu sker skulle kunna beskrivas som en ren hattiefiering”. Det är uppenbart att resultaten fått vid 

spridning. Intressant framöver blir att se hur resultaten tolkas och i vilken utsträckning och på vilket 

sätt de kan komma att utfalla i konkreta utvecklingsstrategier. 

I ett antal fall refereras även till McKinseys rapporter om framgångsrika skolsystem.
6
 Inte minst 

nämns vikten av en stark ledning och ett fåtal mål för utvecklingsarbetet som rapporterna påvisar. 

Däremot talas i mindre utsträckning om vikten av ett kollegialt utbyte med höga förväntningar 

kollegor emellan, som rapporterna likaså lyfter fram. Men låt oss först titta på vad som nämns som 

mest aktuellt i dagsläget. Även om en rad olika aspekter av naturliga skäl uppkommit görs nedan en 

avgränsning till de aspekter som återkommit och nämnts i flertalet kommuner. Möjligen skulle de 

kunna beskrivas som en slags gemensamma nämnare i kommunernas pågående utvecklingsarbete.   

Som ett centralt och dominerande utvecklingsområde lyfter i stort sett alla fram det intensiva 

implementeringsarbete utifrån de nya styrdokumenten som bedrivits sedan en tid. En tydlig 

medvetenhet finns om att de tidigare styrdokumenten varit otillräckligt implementerade. Den ökade 

tydlighet som nu visats från statligt håll och de implementeringsinsatser som genomförts från 

Skolverkets sida beskrivs i positiva ordalag. Webbsändningarna som gett möjlighet till flexibelt 

användande i samband med kompetensutvecklingsinsatser av olika slag är påtagligt uppskattade och 

flitigt nyttjade. Samtidigt nämns att det fortsatta arbetet på lokal nivå tenderar att öppna en rad nya 

frågor och att fortsatt implementerings- och tolkningsarbete kommer att krävas en tid framöver. En 

förvaltningschef uttryckte att ”denna gång måste vi hålla i och hålla ut”.  

I det som i övrigt lyfts framträder en tydlig fokusförflyttning från ramfaktorer och kringfaktorer av 

skilda slag till undervisningens kvalitet och själva lärandet, vad som sker i klassrummet och i 

samspelet mellan elever och lärare. De intervjuade lyfter fram ett behov av att uppmärksamma och ge 

stöd för en utveckling av lärarens ledarskap i klassrummet, samspel med och förhållningssätt till 

eleverna samt undervisningsskicklighet, eller didaktiska verktygslåda och pedagogiska metodarsenal 

för att möta olika behov. Även vikten av att ta tillvara den ämnesdidaktiska forskningen nämns i detta 

                                                           
3
 Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? 

4
 Hattie, John (2009) Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement 

5
 SKL (2011) Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat 

6
 McKinsey & Co (2009) How the world´s best performing schools come out on top 
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sammanhang. Därutöver nämns ofta ytterligare tre utvecklingsområden eller kanske snarare centrala 

delområden under ovan nämnt tema.  

Det första gäller strävan efter inkludering, eller ett inkluderande förhållningssätt, det vill säga såväl 

kompetens som en beredskap och vilja att anpassa undervisningen utifrån elevernas skiftande behov 

och förutsättningar. Här riktas i synnerhet fokus mot elever i behov av särskilt stöd och elever med 

annat modersmål än svenska. En belysning efterfrågas av de specialpedagogiska insatserna och 

resultatet av dessa. Som ett primärt intresse uttalas hur specialpedagogerna används för att utveckla 

undervisningen i klassrummen så att den kan möta olika typer av behov. Det berör därmed även den 

ordinarie lärarens undervisningsstrategier och förhållningssätt till sina elever. I flera fall handlar de 

upplevda utvecklingsbehoven inom detta område likaså om att se över och utveckla de särskilda 

undervisningsgrupper som finns. Önskemål om att utifrån dessa skapa en mer behovsanpassad och 

tillfällig stödfunktion uttalas och i några fall har en sådan utveckling redan inletts.   

Det andra mer specificerade området gäller arbetet med formativ bedömning, bedömning för lärande 

eller formativt förhållningssätt, som en av de intervjuade väljer att uttrycka det. Enkelt uttryckt handlar 

det om att snarare än att på ett enbart summativt sätt bedöma elevernas insatser, ge dem kännedom om 

vad de uppnått, vad de behöver utveckla och hur de då kan gå tillväga för att utvecklas vidare samt, 

och inte minst, att även använda detta som en grund för att utveckla undervisningen. I flertalet 

kommuner har en rad kompetensutvecklingsinsatser genomförts för att främja utveckling av ett 

formativt förhållningssätt men det är en utmanande uppgift som de intervjuade antar kräver aktivt stöd 

under längre tid.    

Det tredje delområdet gäller tillgången till och användningen av digitala lärverktyg och utvecklingen 

av digital kompetens hos såväl lärare som elever. En betydande utveckling och stora investeringar har 

skett inom detta område under senare tid. En till en-satsningar finns än så länge endast inom delar av 

det kommunala skolväsendet och berör vanligen senare årskurser eller gymnasieskolan. Ipads för 

läsinlärning börjar dock vinna terräng och har införts för enskilda skolor som ett instrument för skriv- 

och läsinlärning med början i förskoleklass. I Vellinge sker i detta avseende en kommunomfattande 

satsning. I sammanhanget kan nämnas att Staffanstorp, som understött utvecklingen av IT i skolan på 

ett flertal olika sätt, även strävar efter att utveckla stöd till elever med annat modersmål än svenska 

genom digitala verktyg. Exempel på detta är att barn i förskolan erbjuds modersmålsstöd med hjälp av 

Ipads med specialutformade applikationer.     

Om vi rör oss från klassrummet till överordnade funktioner nämns rektors pedagogiska ledarskap, och 

inte minst stödet för att utveckla detta, som ett centralt utvecklingsområde. Inom ramen för detta tema 

lyfts i första hand vikten av att rektorn har god kunskap om undervisningens kvalitet, eller vad som 

sker i klassrummen och hur detta överensstämmer med nationella mål, samt även har möjlighet att 

utifrån sina iakttagelser ge regelbunden återkoppling till lärarna. Dessutom nämns rektors förmåga att 
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väga samman och analysera kvalitativa och kvantitativa resultat samt att utifrån detta underlag urskilja 

relevanta åtgärder.    

Ett avslutande utvecklingsområde med nära koppling till det ovan nämnda berör det systematiska 

kvalitetsarbetet, både på kommunövergripande nivå och på enhetsnivå. Även detta behöver fånga 

undervisningens kvalitet på ett mer utvecklat sätt än tidigare. De intervjuade anger att det som i första 

hand behöver utvecklas är förmågan till analys av resultat. En förvaltningschef uttrycker att ”vi är 

duktiga på att samla in mängder av data men svaga på analys”. Vid samtalen framträder samtidigt att 

de data som samlas in som underlag ofta är av kvantitativ karaktär i form av betygs- och provresultat 

eller resultat från trivselenkäter. Kvalitativa data i form av lektionsobservationer eller intervjuer med 

lärare och elever är däremot högst ovanliga. Det är därför tänkbart att det inte är den analytiska 

förmågan som falerar, utan att bristen snarare har med ett otillräckligt underlag för analys att göra.    

När de olika utvecklingsområdena beskrivits har i första hand behoven inom grundskolan fokuserats. 

Det kan möjligen förefalla naturligt då det är en elevmässigt dominerande verksamhet.  I de 

kommuner som har en eller flera gymnasieskolor har dessutom i ett antal fall kommenterats att 

liknande utvecklingsbehov finns inom gymnasieskolan. Några av de intervjuade betonar att inte minst 

en rättvis och likvärdig kunskapsbedömning och betygsättning är en central utvecklingsfråga inom 

denna skolform. De nämner även att en utveckling av samverkan med arbetslivet är en viktig 

framtidsfråga för de yrkesinriktade gymnasieutbildningarna.  

Flera har betonat att förskolan ”inte får glömmas bort”. Utvecklingsbehoven handlar i detta fall om att 

ge stöd i arbetet med förskolans förstärkta pedagogiska uppdrag och en ökad betoning av lärandet. Ett 

upplevt behov av kompetensutvecklingsinsatser finns fram för allt inom matematik, teknik och 

naturorienterande ämnen. Här bör samtidigt nämnas att ett antal förskolor, i exempelvis Kävlinge, 

Lund och Svedala, har haft ett nära samarbete med Nationellt resurscentrum för fysik vid Lunds 

universitet och kommit långt i arbetet med de naturorienterande ämnena. Ett annat centralt 

utvecklingsområde som nämns för förskolans del är arbetet med pedagogisk dokumentation och 

bedömning av verksamhetens kvalitet.  

Ett par kommuner anger att en utveckling av fritidshemmens verksamhet är en prioriterad fråga, i syfte 

att utveckla den pedagogiska verksamheten och att förstärka fritidshemmens kompensatoriska 

potential.  För särskolan och vuxenutbildningen har inte några specificerade utvecklingsområden 

framkommit vid intervjuerna.   
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Tolkningar av en utbildning på vetenskaplig grund 

Bland de intervjuade finns genomgående en positiv syn på skollagens nya bestämmelse om att 

utbildningen ska vila på vetenskaplig grund, även om de vanligen inte haft tillfälle att reflektera över 

vad den kan eller bör innebära mer i detalj. Bestämmelsen uppfattas ändå mer allmänt som en 

kvalitetsmarkör, något som kan förstärka de verksammas känsla av professionalism och återupprätta 

en i det närmaste ”förlorad yrkesstolthet”. En av förvaltningscheferna uttrycker sig på följande sätt om 

bestämmelsens innebörd:    

Det bör handla om en professionsutveckling, mer kvalificerade analyser. Att det vi gör har en tydligare grund i 

vetenskap och inte slentrianmässigt vilar på så kallad beprövad erfarenhet. Utan om att vi vet varför vi väljer 

vissa åtgärder framför andra.  

I en av medlemskommunerna, Eslöv, har bestämmelsen redan satt avtryck i ett den lokala 

verksamhetsplanen för 2011 – 2014, där ett tydligt uppdrag lämnats till rektorerna. Av planens sex 

centrala strategimål är ett mål att ”verksamheterna bedrivs utifrån vetenskapliga grunder där lärande, 

lärmiljöer och framtidskompetenser är i ständig utveckling”.  Som kriterier anges att ”verksamheten är 

kunskaps- och evidensbaserad och har kontinuerligt samarbete med högskola och universitet”. Utfallet 

av verksamhetsplanens direktiv följs upp vid kontinuerliga avstämningssamtal med rektorerna. Som 

stöd för arbetet anordnas bland annat under våren 2012 en heldagskonferens för de 

verksamhetsansvariga med temat ”en skola på vetenskaplig grund”. 

I ytterligare en medlemskommun, Trelleborg, anges i bildningsnämndens aktuella måldokument som 

en framgångsfaktor för att uppnå målen att verksamheten ska baseras på vetenskaplig grund, med 

preciseringen att aktuell forskning och goda exempel ska genomsyra den pedagogiska verksamheten. 

Måldokumentet omfattar all utbildningsverksamhet i kommunen, från förskola till vuxenutbildning. 
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Strukturer och rutiner för användning av forskningsresultat 

De intervjuade uttrycker genomgående ett tydligt intresse av att ta del av utbildningsvetenskaplig 

forskning. En positiv grundton framträder till den tvärvetenskapliga karaktär som kännetecknar detta 

fält. Flera lyfter fram att det inte enbart är pedagogisk forskning som är av relevans för en utveckling 

av skolans verksamhet.  

Tillgången till rapporter om nya forskningsresultat upplevs vara god, via olika webbsidor respektive 

facktidningar. I syfte att kontinuerligt få information om nya forskningsrön har nio av de 32 

medlemskommunerna samt Sydskånska gymnasieförbundet ett medlemskap i det fristående 

forskningsinstitutet Ifous.
7
 Härigenom prenumererar de på så kallade matchmail som innebär en 

behovsanpassad förmedling av avhandlingar, vetenskapliga artiklar och andra publikationer som berör 

skolutveckling inom valda områden. Inte bara förvaltningsnivån utan även verksamma på 

skolenheterna har tillgång till denna behovsanpassade kunskapsförmedling.  

Oavsett denna typ av prenumeration, upplevs allmänt informationsmängden vara så omfattande att det 

är svårt att sålla ut såväl relevanta som tillförlitliga resultat. Att få en heltäckande bild av 

kunskapsläget eller ”state of the art ” inom ett enskilt utvecklingsområde framstår som en ansenlig 

utmaning. Svårigheter finns dels med att urskilja enskilda resultats vetenskapliga tyngd, dels med att 

urskilja praktiska implikationer av dessa.  

 

Strukturer och rutiner för att ta tillvara och använda forskningsresultat i arbetet med skolutveckling har 

inte heller skapats enligt merparten av de intervjuade. Det gäller såväl på förvaltningsnivå som på 

enhetsnivå.  På en direkt fråga nämns att det vanligen inte sker någon kartläggning av befintlig 

forskning i samband med att nya utvecklingsinsatser planeras. Några exempel på en utvecklad praktik 

i detta avseende framkommer samtidigt.  

 

Begynnande ansatser framträder exempelvis att låta utvecklingsplaner föregås av litteraturöversikter, 

där resultat från tidigare utvärderingar och forskningsstudier sammanställs.  Som exempel kan nämnas 

det arbete som under hösten inletts i Hässleholm för att förbättra insatserna för elever i behov av 

särskilt stöd och för att utveckla ett mer inkluderande förhållningssätt i verksamheten, där det första 

steget var en summerande kunskapsöversikt. En liknande ansats framträder i Kävlinge utifrån 

tankesmedjor som bildas utifrån de problemområden som identifierats i samband med 

kommunövergripande uppföljning och utvärdering (se vidare under Tankesmedjor nedan). 

 

                                                           
7
 
7
 Ifous är ett fristående forskningsinstitut med syfte att sprida resultat av aktuell forskning och utveckling 

inom skolområdet samt att tillsammans med skolhuvudmän initiera och driva behovsrelaterad FoU. Ifous är en 
non-profit organisation som ägs av Skolporten.  För en närmare beskrivning, se www.ifous.se 
 

http://www.ifous.se/
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Det är också påtagligt att den typ av tjänster som på förvaltningsnivå återfinns i allt fler kommuner i 

form av utvecklingsledare, utvecklingsstrateger eller kvalitetsstrateger, svarar mot ett upplevt behov av 

att underbygga utvecklingsinsatser med resultat från tidigare studier. Deras uppgifter kan även handla 

om att mer aktivt förmedla och göra personalen i kommunens skolväsende mer medveten om nya 

forskningsrön.  

 

För att få forskningsrönen att nå ut i kapillärerna kan arbetet i Lomma kommun nämnas. I Lomma har 

förvaltningsledningen med utvecklingsledarens hjälp byggt upp tematiska arbetsgrupper på 

kommunövergripande nivå och motsvarande på enhetsnivå. Syftet har varit att se till att 

kunskapsuppbyggnad och tillvaratagande av forskningsrön i de centrala utvecklingsgrupperna aktivt 

förs vidare till enhetsnivå.   

 

 

Intresse av att driva eller delta i forskningsbaserade studier  

Att kommunerna själva skulle driva eller aktivt delta i forskningsstudier av olika slag i syfte att få 

underlag för fortsatt utvecklingsarbete betraktar flertalet av de intervjuade utifrån en inledande fråga 

som föga aktuellt, i synnerhet i de mindre kommunerna. Bakgrunden är dels begränsade finansiella 

möjligheter, dels en arbetsmässigt pressad situation där inte minst implementeringsinsatser tar åtskillig 

tid och energi i anspråk. Något som för övrigt även antas vara fallet en tid framöver.  Dessutom påtalas 

att det redan finns en betydande mängd forskning som i första hand bör tas tillvara och att nya studier 

endast kan bidra med en mycket liten pusselbit. Samtidigt framträder av intervjuerna att dessa 

inledande ställningstaganden möjligen kan förändras, om forsknings- och utvecklingsprojekt som har 

en tydlig anknytning till befintligt utvecklingsarbete kan skapas och gynnsamma finansiella 

förutsättningar erbjudas, genom samfinansiering eller externt stöd. 

Inom ett av de tidigare nämnda utvecklingsområdena uttalar dessutom flertalet intervjuade ett klart 

behov av nya studier. Det gäller digitaliseringen i skolan, användningen av digitala lärverktyg och dess 

betydelse för lärandet. Inom detta område har flera kommuner genomfört stora investeringar, och det 

framhålls att det delvis skett utifrån en kunskapsgrund som upplevts som något bräcklig.  

 

Ett mindre antal kommuner, i synnerhet de större, uttrycker ett omedelbart intresse för att engagera sig 

i forskningsstudier som berör skolans kärnverksamhet i syfte att bidra till kunskapsuppbyggnad och 

underlag för fortsatt utvecklingsarbete. De har även igångsatt sådana forsknings- och 

utvecklingsprojekt och har ett flertal planer på ytterligare studier. Exempel ges nedan.  
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Aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt 

Inventeringen visar att ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt pågår. Nedan återges aktuella 

projekt av större omfattning.  

Helsingborgs och Landskrona kommun – ett förvaltningsövergripande samarbete för en god hälsa och 

utbildning för alla barn 

Under detta tema har Helsingborgs stad sedan 2005 genomfört en rad forsknings- och 

utvecklingsprojekt, inom ramen för samverkansformen Part (Preventivt arbete tillsammans)/Utsikter, 

där fokus riktas mot skolans kompensatoriska uppdrag. Även Landskrona deltar sedan en tid tillbaka i 

arbetet. Flera delar av arbetet har med tiden övergått till en mer permanent verksamhet.
8
 Kortfattat 

handlar det om att genom ett förvaltningsövergripande samarbete identifiera, vidta och kontinuerligt 

utvärdera åtgärder som kan förbättra utsatta barns förhållanden. Utgångspunkten är med andra ord ett 

riskgruppsperspektiv. Särskild uppmärksamhet ägnas förhållanden och konkreta åtgärder som i ett 

tidigt skede kan förbättra barnens möjligheter till utveckling i skolan. Såväl individfokuserade som 

skolinriktade insatser har följt.  

Sju grundskolor, fem i Helsingborg och två i Landskrona, är genom utvecklingsarbetet Utsikter direkt 

involverade i arbetet. På dessa skolor är en aktiv uppföljning en central del för att visa om de insatser 

som genomförs leder till eftersträvade resultat. Kontinuerliga kartläggningar och efterföljande 

analysprocesser, som involverar både pedagoger och skolledning, ligger till grund för olika satsningar 

för att förbättra barnens kunskapsutveckling i bland annat matematik, språk och hälsa. Fyra skolor 

satsar särskilt på språkutveckling för elever med ett annat modersmål än svenska. Satsningen kallas 

modellklasser och bygger på forskning om framgångsfaktorer för tvåspråkiga, med element som 

modersmålsundervisning, studiehandledning och undervisning i en sociokulturellt stödjande miljö. 

Konkreta planer finns på att utvidga verksamheten till att även omfatta insatser i förskolan.  

Landskrona kommun och Höörs kommun – om inkludering 

Projektet är tematiskt närbesläktat med ovanstående men av en metodiskt annan karaktär. Landskrona 

och Höörs kommun ingår tillsammans med ett tiotal andra kommuner i landet i ett treårigt 

forskningsprojekt som administreras av Ifous och som behandlar den grundläggande frågan om en 

skola för alla. Inkludering eller exkludering är onekligen ett aktuellt ämne och många skolhuvudmän 

och skolor arbetar aktivt för en inkluderande skola som möter behoven hos alla elever. Syftet med 

projektet är både att sprida befintlig kunskap till skolförvaltningar, skolledare och pedagoger och att 

                                                           
8
 Förutom rapporter av olika slag har även en vetenskaplig artikel publicerats utifrån delar av det arbete som 

bedrivits. Se: Eva Tideman, Bo Vinnerljung m fl (2011) Improving foster children’s school 
Achievements. Promising results from a Swedish intensive study. Adoption & Fostering, vol 35, nr 1/2011.  

För mer information om arbetet I sin helhet se www.partinfo.se. 

 

http://www.partinfo.se/
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utveckla ny kunskap genom studier i ett större antal skolor i olika delar av landet som kan ge underlag 

för vissa hållbara generaliseringar. Ambitionen är att utifrån detta utveckla konkreta verktyg för både 

beslutsfattare och pedagoger. 

Landskrona kommun och Svalövs kommun – om lärares tidsanvändning 

Landskrona och Svalöv har tillsammans med Högskolan i Kristianstad inlett ett treårigt 

forskningsprojekt om villkoren för ett kvalitetsdrivande lärararbete. Syftet är att förbättra elevernas 

måluppfyllelse genom att utveckla kunskaper om vad som hindrar respektive möjliggör att lärares 

uppgifter kan utföras med hög kvalitet, samt att utifrån denna kunskap säkra goda villkor för lärares 

arbete. Projektet är inte minst aktuellt med anledning av försök med nya avtal som avser lärares 

reglerade arbetstid. 

Landskrona kommun – om kompetenskrav för framtidens lärare 

Landskrona ingår tillsammans med sex andra kommuner i landet i en forskningsbaserad studie kring 

framtida kompetenskrav inom lärarkåren initierad av Kairos Future. Utgångspunkten är den avgörande 

betydelse lärares arbetssätt och förhållningssätt i klassrummet enligt ett flertal studier visat sig ha för 

elevernas resultat. Syftet med studien är att undersöka den framtida lärarrollen utifrån de krav som 

morgondagens samhälle ställer. Det kommer bland annat att ske genom att kartlägga hur skolans 

aktörer ser på framtidens lärare, analysera omvärldsförändringar och att utifrån detta presentera olika 

framtidsbilder av morgondagens lärarroller och relationen mellan lärare och elev.  

Lunds kommun – om ungas delaktighet i framtidens hållbara samhälle 

I ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojektet under benämningen ”Öresundsklassrummet” 

fokuseras ungas delaktighet och lärande i ett framtida hållbart samhälle. I projektet, som finansieras av 

EU-programmet Interreg IVa, ingår förutom Lund även Malmö och Köpenhamn i samverkan med 

Lunds universitet och Malmö högskola. I projektet deltar elever och lärare på sju skolor i 

Öresundsregionen, varav tre i Lund. Projektets övergripande syfte är att främja vardagsintegrationen i 

regionen. I projektet träffas elever på olika sidor om Öresund med samhällsutveckling och miljö som 

gemensamt tema. Lärarna deltar i lärcirklar under projekttiden där de utvecklar och diskuterar sin 

undervisning i samverkan med mentorer och forskare.  

Ängelholms kommun – Modellskola på vetenskaplig grund 

Modellskolan är beteckningen på ett skol- och kompetensutvecklingsprojekt som utvecklats av 

professor Tomas Kroksmark vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HKL). 

Projektet strävar efter att lärarna med stöd av forskare ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt 

till sin egen praktik. En central del är att utrymme för kollektiv kunskapsutveckling skapas. 

Målsättningen är att få fler elever att nå kunskapsmålen för grundskolan. 
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Utvecklingsarbetet inleddes på Ribbaskolan i Gränna och därefter har även Ängelholm, som en av 

våra medlemskommuner, valt att pröva konceptet. På Ströveltorpskolan i Ängelholm inleddes från och 

med vårterminen 2012 ett samarbete med Halmstad högskola som bland annat innebär att samtliga 

lärare ska nå en magisterexamen i utbildningsvetenskap under en projekttid på fyra år. Effekterna av 

utvecklingsarbetet följs av en forskare från HKL. 
9
 

Ett flertal kommuner – Utvecklingsarbete utifrån learning study 

I sammanhanget kan nämnas att ett flertal kommuner arbetat med learning study, som kan beskrivas 

som sätt att utveckla ett mer vetenskapligt förhållningssätt, genom en slags systematisk och kollegial 

hypotesprövning av vad som gynnar elevernas lärande. Av samtalen framkom att det varit ett inslag i 

kompetensutvecklingsinsatser och utvecklingsarbete i följande kommuner: Helsingborg, Klippan, 

Kristianstad, Lund, Trelleborg, Ystad, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge. 
10

 Även i flera andra 

kommuner uttalas ett intresse för att inleda ett arbete med denna utvecklingsmetod.   

Lunds kommun - Didaktisk handledning 

Ett alternativ eller komplement till learning study kan vara didaktisk handledning, där Lund utgör ett 

exempel. Skolorna i Lund Öster har fyra didaktiker som tillsammans med enskilda pedagoger eller 

arbetslag kan skräddarsy kompetensutveckling kring just det som dessa pedagoger efterfrågar. 

Utgångspunkten är att forskning har visat att den kompetensutveckling som sker närmast 

pedagogernas egen verklighet är den som har bäst effekt.  

 

Didaktikerna har fått utbildning vid Kristianstad Högskola i didaktisk analys och handledning och 

tjänstgör en dag i veckan inom ramen för sin egen pedagogtjänst. Uppdragen kan ha mycket olika 

karaktär och didaktikern har redskap att fungera från förskola till högstadium. Metoderna de använder 

sig av är i första hand observationer på fältet, som sedan analyseras och återkopplas i ett reflekterande 

samtal i syfte att bidra till utveckling. 

 

Deltagande i tankesmedjor eller forskningscirklar 

Våren 2006 startade den första tankesmedjan, vars funktion sedan dess formaliserats genom ett avtal 

mellan 29 kommuner respektive en stadsdel i Malmö, Högskolan i Kristianstad och Malmö högskola 

                                                           
9
 För mer info se www.modellskolan.se 

10
 Några av dessa kommer att redovisa sina erfarenheter vid ett seminarium i FoU Skolas serie, i Kristianstads 

kommun den 11 september.  
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samt Kommunförbundet Skåne, som intar en administrativ funktion i sammanhanget. Hittills har sex 

tankesmedjor genomförts och under våren har en sjunde påbörjats.
 11

 

Målet med tankesmedjans verksamhet är att skapa tid för fördjupning inom ett aktuellt temaområde, 

att ta del av relevant forskningslitteratur samt att problematisera och diskutera vardagserfarenheter. 

För att sprida kunskapen finns en webbsida där allt material som används finns tillgängligt. Det 

anordnas också mitt- och slutseminarium med öppet deltagande. Arbetet avslutas med en skriftlig 

dokumentation som återger kunskapsuppbyggnad, analyser och reflektioner utifrån det tematiska 

område som behandlats.  

I varje tankesmedja deltar minst sju kommuner. Bland de besökta medlemskommuner som också är 

avtalspartner har deltagandet varierat. Flertalet har deltagit i någon eller ett mindre antal tankesmedjor. 

Endast en kommun har deltagit i samtliga (Lund). Synpunkterna på tankesmedjornas betydelse var av 

skilda slag bland de intervjuade. Ett flertal uttryckte en viss tveksamhet, medan ett mindre antal var 

övervägande positiva. Bland de senare fanns exempelvis representanter från Lunds kommuns 

grundskoleverksamhet.
12

  

Den tveksamhet som i ett antal fall uttrycktes hade sin grund i följande aspekter. För det första 

uttrycktes en besvikelse över spridningseffekterna. En medvetenhet fanns dock ofta om att 

kommunens egna förberedelser och strategier för att gynna sådana effekter brustit. Vikten nämndes 

dels av val av deltagare utifrån relevant funktion, dels om att ge deltagarna ett tydligt uppdrag och 

förutsättningar för att främja önskvärda spridningseffekter.  

För det andra hade flera intervjuade noterat påtagliga kvalitetsskillnader mellan olika tankesmedjor. 

Flertalet tankesmedjor beskrevs som mycket välfungerande. Några tankesmedjor under senare tid 

upplevdes samtidigt brista i kvalitet.  Påtalade kvalitetsbrister handlade i första hand om de anlitade 

                                                           
11

Nedan återges startår och tema för respektive tankesmedja. 

2006: Individuella utvecklingsplaner, bedömning och betygssättning  

2007: Hälsa och lärande i samverkan  

2008: Kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle  

2009: Matematik – en demokratisk rättighet  

2010: Kreativ naturvetenskap och teknik för alla åldrar  

2011: Skolledarens utmaningar 

2012: Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg   

För en närmare beskrivning av Tankesmedjornas syfte, upplägg och funktion se www.tankesmedjan.nu  

12 Samtidigt bör nämnas att verksamma inom Lunds kommuns gymnasieskolor hittills valt att inte delta. 

Kommunens gymnasiesansvariga uttryckte att aktuella teman skulle behöva vara mer anpassade till de frågor 

som är aktuella för gymnasieskolan för att motivera ett deltagande.  

 

http://www.tankesmedjan.nu/
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forskarnas bidrag i form av teoretiska perspektiv och analytiska verktyg i syfte att bidra till en 

fördjupad förståelse av aktuella teman. Bristerna kunde även gälla rent organisatoriska frågor. I 

tankesmedjorna bildas olika arbetsgrupper där en av deltagarna tilldelas en ordförandefunktion. I de 

fall utsedd ordförande inte haft möjlighet att hantera sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt, har 

rutiner för relevanta åtgärder saknats. 

För det tredje uttrycktes en tveksamhet kring den akademiska avrapporteringsformen. Tiden för 

skrivande och redigering av den avslutande rapporten upplevdes av flera av de intervjuade som alltför 

tidskrävande i förhållande till nyttan. Mer varierade och framför allt enklare former av avrapportering 

efterfrågades. Exempel på förslag var en kortare promemoria som summerade centrala 

forskningsresultat och praktiska implikationer av dessa.  

På samma gång bör nämnas att några av de intervjuade uttryckte en påtaglig stolthet över de rapporter 

som producerats. De uttryckte likaså en stark tilltro till att rapporterna i sig genererat en viss 

spridningseffekt över såväl kommun- och regiongränser, till såväl teoretiker som praktiker, och att det 

arbete som låg bakom hade ett otvivelaktigt värde. Vissa meningsskiljaktigheter mellan deltagarna om 

den avslutande rapportens betydelse framkom med andra ord.    

Vid samtalen ställdes även frågan om andra typer av forskningscirklar förekom. Av svaren framgick 

att endast en lokalt initierad forskningscirkel bedrevs. Det gällde en forskningscirkel i historia som 

drivs av Centrum för arbetarhistoria, vid Lunds universitet, i Landskrona och där lärare från flera 

grund- och gymnasieskolor i kommunen deltar. Under våren 2012 har samtidigt Forskningsnätet 

Skåne (se nedan) startat forskningscirklar som berör bedömning av vetenskaplighet. Cirklarna bedrivs 

i samarbete med Högskolan i Kristianstad och Malmö högskola med deltagare från partnerskolorna. 

Bland medlemskommunerna ingår Helsingborg, Hässleholm och Simrishamn.   

I Kävlinge har lokala tankesmedjor bildats som till stor del följer den ovan nämnda regionala 

tankesmedjas koncept.  En avgränsad arbetsgrupp, bestående av omkring sex-åtta lärare och 

skolledare, får frilagd tid och vissa resurser för att under en begränsad period närmare studera ett 

identifierat problemområde i kommunen. Gruppen inleder med studier av resultat från forskning och 

andra relevanta studier och samlar in empiri genom exempelvis enkäter och intervjuer. Arbetet 

utmynnar i konkreta förslag till åtgärder. Redovisning och diskussion av resultaten sker vid såväl ett 

halvtids- som ett slutseminarium. Den skriftliga avrapporteringen har hittills bestått av powerpoint-

presentationer.  
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Forskarutbildade eller forskarstuderande lärare 

I likhet med regeringen har flera nationella aktörer lyft fram vikten av en ökad andel forskarutbildade 

pedagoger i skolväsendet och att denna personalkategori ges en aktiv roll i arbetet med 

skolutveckling.
13

 Hur ser då läget ut i medlemskommunerna? 

Totalt uppgår antalet forskarutbildade lärare eller förskollärare till ca 70 och antalet forskarstuderande 

till ca 20. I relation till det totala antalet pedagoger i medlemskommunerna utgör med andra ord de 

forskarutbildade och forskarstuderande en mycket liten andel, sammantaget mindre än en procent. 
14

 

I närmare hälften av medlemskommunerna, 14 av 32, saknas forskarutbildade eller forskarstuderande 

lärare. I 15 av kommunerna finns någon eller enstaka lärare med forskarutbildning eller som nyligen 

påbörjat en sådan. Det är framför allt Eslöv och de två större kommunerna, Helsingborg och i 

synnerhet Lund som skiljer sig från övriga. I Helsingborg finns, utöver ett antal licentiater, tre 

kommundoktorander som arbetar inom förvaltningen för att på övergripande nivå bidra till 

skolutveckling och ge stöd åt forsknings- och utvecklingsarbete. I Lund finns mellan ca 50 

forskarutbildade lärare varav 22 har lektorstjänst. Sannolikt är närheten till universitet en väsentlig 

faktor i sammanhanget.  

De allra flesta av de forskarutbildade eller forskarstuderande lärarna återfinns inom gymnasieskolan. 

Inom grundskolan är det i första hand lärare inom de senare årskurserna som utbildat sig vidare, något 

som delvis avspeglar kraven på ämnesdjup i tidigare studier för att antas till forskarutbildning. Det 

finns samtidigt förskollärare i fyra av medlemskommunerna, en i varje, som gått eller går i 

forskarskola. För en fullständig redovisning se sammanställningen i bilaga 2. 

Inventeringen visar att det inte är givet att forskarutbildade lärare erbjuds lektorstjänst. I de fall det 

förekommer lektorstjänster innebär det dock att en viss del av arbetstiden, vanligen 10 - 20  procent, 

avsätts för arbete med pedagogisk utveckling.   

I ett antal kommuner nämns att det behövs en mer utvecklad strategi för hur dessa lärares kompetens 

ska tas tillvara och vidareutvecklas, så att de väljer att stanna. Man har noterat att det förekommer att 

vidare forskningsstudier och fortsatt arbete inom universitet lockar mer. En fråga som har kommit upp 

i samtalen är även möjligheterna att skapa ett regionalt eller delregionala nätverk för de 

forskarutbildade och forskarstuderande lärarna för att skapa forum för vetenskapliga diskussioner och 

bidra till kontinuerlig kompetensutveckling. Förutom aktuella forskningsområden framstår 

                                                           
13

 Se exempelvis programförklaringen från SKL, lärar- och skolledarförbunden samt Svenskt näringsliv (2011) 
Forskning ger bättre resultat i skolan samt en studie av SKL och Lärarförbundet (2011) Forskningsutbildade 
lärare – en väg till skolutveckling 
14

 Uppgifterna bygger på de uppgifter som förvaltningsledningen haft tillgång till vid intervjutillfället. I några har 
kompletteringar eller korrigeringar skett i efterhand. Mörkertal kan givetvis finnas. I stort sett samtaliga 
kommuner har dock nyligen genomfört inventeringar av befintlig kompetens i lärarkåren utifrån de statliga 
kraven på behörighet/lärarlegitimation.  
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gemensamma frågor om exempelvis forskningskommunikation och forskningsspridning som centrala 

att behandla vid sådana nätverksmöten, i syfte att hitta robusta strategier. Det har även nämnts att 

möjligheterna borde undersökas att skapa en slags förmedlingscentral/forskarbank i syfte att använda 

den befintliga forskarkompetensen i regionen som en gemensam resurs för föreläsningar, workshops, 

kommunövergripande forskningscirklar eller liknande.  

 

Kontakter med forskare i undervisningen 

I samband med inventeringen har frågor ställts om förekomsten av forskarbesök i undervisningen. De 

regionala lärosätena erbjuder sådana på olika sätt, något som i de allra flesta samtal förefaller okänt.   

Utgångspunkten för den resta frågan har varit ett antagande om att olika former av medverkan av 

verksamma forskare i undervisningen skulle kunna bidra till att väcka ett intresse bland eleverna, inte 

minst från hem utan akademisk anknytning, för såväl egna högskolestudier som för 

forskningsrelaterad verksamhet i allmänhet. Bakgrunden var även ett antagande om att denna typ av 

inslag skulle kunna ge stimulans och en möjlighet för lärare att hålla sig ajour med den vetenskapliga 

kunskapsutvecklingen inom specifika ämnesområden. Med andra ord både kunna väcka ett 

engagemang för fortsatt kunskapsuppbyggnad och ge möjligheter att infoga vetenskapliga 

landvinningar som ett moment i undervisningen.  

Överlag har det framstått som ett tämligen ovanligt inslag i grundskolan, men vanligare i 

gymnasieskolan, delvis till följd av lärarnas personliga kontakter. Inom de spetsutbildningar som 

bedrivs i Lund förfaller kontakten med forskarvärlden vara synnerligen nära.  

 

Några konkreta aktiviteter som gynnat denna typ av kontakter har samtidigt framkommit. Dels i form 

av Forskningsnätet Skånes verksamhet, dels i form av ett intressant projekt i Klippans kommun.  

 

Forskarnätet Skåne 

Ett antal kommuner refererar, som ett kvalitetshöjande inslag, till de forskarkontakter som skapats 

inom ramen för gymnasieskolan med stöd av Forskningsnätet Skåne. Nätverket startade år 2000 och 

drivs idag av fyra skånska gymnasieskolor; Österlengymnasiet i Simrishamn, Skolstaden i 

Helsingborg, S:t Petri skola i Malmö och Hässleholms Tekniska skola. Tre av medlemskommunerna 

ingår med andra ord som drivande parter. Även andra medlemmar, som Sydskånska 

gymnasieförbundet har tagit del av satsningarna. I konceptet ligger att forskarkontakter knyts utifrån 

skolornas efterfrågan. Ett vanligt förekommande arrangemang är storföreläsningar på en enskild skola 

med välrenommerade forskare. Nämnas kan att även nobelpristagare har deltagit. Därefter följer 

mindre seminarier för att exempelvis ge enskilda elever, som i sina examensarbeten intresserat sig för 
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frågor som berör forskningsområdet, möjlighet att diskutera sina frågeställningar med den aktuelle 

forskaren.  

 

Klippans kommun – möjligheter till forskningsanknutna examensarbeten 

Klippans gymnasieskola har inom Naturvetenskapsprogrammet knutit till sig olika seniorforskare på 

Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola som erbjuder plats i sina forskargrupper för elever 

som gör sitt projektarbete. Handledningen av projektarbetena ges av en doktorand i samarbete med en 

lärare på gymnasieskolan. Arbetet bedrivs både på forskningsinstitutionen och i laboratoriet på 

gymnasieskolan. Redan i årskurs 1 får eleverna möta ”sin” forskargrupp och bland annat delta i 

föreläsningar med forskningsanknytning. Sedan genomförs projektarbetet under årskurserna 2 och 3. 

Genomförandet av projektet innebär att forskning som projektarbete inte bara erbjuds under en 

begränsad tid utan blir ett mer genomgående inslag i gymnasieutbildningen. 

 

Önskemål om insatser från FoU Skola 
En av förvaltningscheferna, som deltagit i att skapa den regionala samverkansorganisationen utryckte 

följande:  

Inom det sociala fältet har det sedan länge funnits en regional FoU-verksamhet. Det är hög tid att motsvarande 

utvecklas inom skolans område.  

Till följd av verksamhetens nyskapande karaktär menade samtidigt förvaltningschefen att det i 

inledningsskedet finns anledning till en mångfacetterad aktivitetskarta, i syfta att successivt pröva sig 

fram till vad som är möjligt och önskvärt.   

Vid en öppen fråga anger de flesta spontant ett behov av en nod eller mäklarfunktion mellan lärosäten 

och kommuner. Ett behov finnas likaså av inomregional överföring av information om olika 

forsknings- och utvecklingsinsatser i enskilda kommuner, liksom stöd för att hitta lämpliga 

samarbetskommuner i denna typ av satsningar.  

Selektiva sammanställningar av forskningsresultat anges som behövligt, utifrån de 

utvecklingsområden som är angelägna för kommunerna. ”Vi behöver hjälp att sålla i det intensiva 

informationsflödet”, kommenterar en förvaltningschef.  Det gäller på samma sätt arbetet med 

forskningsspridning eller forskningskommunikation på det lokala planet. Inte minst finns behov av 

stöd i form av strategier för arbetet med att implementera olika former av forskningsresultat i lärarnas 

vardagsarbete med barn och elever.  Det inkluderar även formerna för en utveckling av rektors 

pedagogiska ledarskap i sammanhanget, det vill sägas rektors roll och verktyg för att understödja att 

den praktiska verksamheten ges en teoretisk förankring och utvecklas utifrån en vetenskaplig grund. 
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Sammanställningar efterfrågas likaså av möjliga källor för extern finansiering av forsknings- och 

utvecklingsarbete, liksom visst stöd i ansökningsförfarandet.   

De forskningsbaserade föreläsningsserier som FoU Skola redan påbörjat utifrån regionala 

utvecklingsbehov uppskattas, liksom planerade uppföljningar i form av tematiska föreläsnings- och 

seminarieserier. En kommun menar dock att möjligheterna till webbsändningar borde användas för 

spridning till en större publik. 

Sammantaget överensstämmer de önskemål som framkommer väl med de olika funktioner som FoU 

Skola enligt avtalet är tänkt att fylla. När samtliga uppgifter som anges i avtalet nämns och en 

prioritering efterfrågas har däremot de flesta svårt att svara.
15

 Alla nämnda funktioner framstår som 

betydelsefulla. Några ber att få återkomma när verksamheten kommit igång och vad som visat sig 

möjligt, för att precisera framtida önskemål.  

En förvaltningschef framhåller samtidigt att det är viktigt att så snart som möjligt avgränsa och 

prioritera ansvarsområden för FoU Skola, liksom att i förhållande till såväl lärosäten och kommuner 

tydliggöra vad som är specifikt för denna funktion.  

  

Avslutande reflektioner 

Den genomförda inventeringen kommer att bilda en grund för planeringen av FoU Skolas fortsatta 

verksamhet. Fokus kommer att riktas mot de utvecklingsområden som medlemskommunerna lyft fram 

som centrala. I vissa fall är emellertid de prioriterade områdena synnerligen vida. Det gäller inte minst 

de områden som berör en utveckling av undervisningens kvalitet eller strävan efter inkludering. Båda 

dessa områden berör en mängd olika forskningsområden och de kan närmas utifrån ett flertal olika 

perspektiv. Andra nämnda utvecklingsområden, som att skapa förutsättningar för en gynnsam 

användning av digitala lärverktyg eller att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet kan förefalla mer 

avgränsade och greppbara. 

 

I grunden för uppdraget ligger samtidigt en ambition om en ökad måluppfyllelse och förbättrade 

kunskapsresultat i medlemskommunernas skolväsende, enligt avtalet för den regionala 

samverkansorganisationen för en skola på vetenskaplig grund. Det skulle kunna tolkas som att fokus 

bör riktas mot effektivitetsforskningens landvinningar. I Sverige har intresset för denna 

forskningsinriktning varit tämligen begränsat men i ett internationellt perspektiv finns idag en 

                                                           
15

 Avtalet återfinns på FoU Skolas webbsida, www.kfsk.se   

http://www.kfsk.se/
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betydande kunskapsbas.
16

 Det finns dock anledning att bredda panoramat. Utgångspunkten kommer 

därför inledningsvis vara att vidga perspektiven och ge utrymme för problematiseringar för att först i 

nästa steg gemensamt urskilja och precisera centrala aspekter i medlemskommunernas fortsatta 

utvecklingsarbete. Formerna för det hela kan omfatta såväl föreläsningar och seminarier, 

nätverksträffar, forskningscirklar som konkreta forsknings- och utvecklingsprojekt. 

                                                           
16

 Se exempelvis ICSEI:s webbsida, www.icsei.org , där state of the art-papers av intresse finns. ICSEI är en 
internationell organisation som funnits i 25 år och som strävat att förena forskningsrön från grenar med olika 
inriktning, såväl School Improvement som School Effectiveness. 

http://www.icsei.org/
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”En skola på vetenskaplig grund” 

Inledande inventering av befintlig forskningsanknytning och 
utvecklingsbehov 

 

 

1. Vilka utvecklingsområden är de tre mest centrala för kommunens skolväsende 

under de närmaste åren? Varför är de angelägna? 

 

2. Hur använder ni er av forskning inom utbildningsområdet? Finns etablerade 

former eller rutiner för forskningsanvändning/forskningsspridning respektive 

pågående utvecklingsprojekt med vetenskaplig anknytning? Är de relaterade till 

utvecklingsområdena?  

 

3. Har kommunen deltagit i forskningscirklar eller tankesmedjor? I så fall vilka? 

Vilken betydelse har deltagandet haft?  

 

4. Finns det lärare i kommunen som har deltagit eller deltar i forskarskolor 

(licentiander)? I så fall, i vilken ungefärlig omfattning och vilka områden har 

dominerat? Hur används licentiandernas kompetens? 

 

5. Förekommer kontakter med forskare i undervisningen (genom forskarbesök i 

skolan, samverkan med fakultetsambassadörer eller liknande)? 

 

6. Finns en uppfattning om inom vilka områden och på vilket sätt det i första hand 

finns ett behov av att: 

a) öka kunskapen om befintliga forskningsresultat?  

b) initiera nya forskningsprojekt? Vilka möjligheter ser ni till ett kommunalt 

engagemang i sådana forskningsprojekt under de närmaste tre åren? 

 

7. Vad kan och bör en skola på vetenskaplig grund innebära, enligt er 

uppfattning? 

 

8. Vilka önskemål har ni om insatser från Kommunförbundet Skånes sida (FoU 

Skola) i detta sammanhang?   
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Förekomst av forskarutbildade eller forskarstuderande lärare  

i medlemskommunerna läsåret 2011/2012 
 

Kommun Antal  
forskar-
utbildade    

Antal i 
forskar-
utbildning 

Skolform och ämnesområde 

Lärare i pågående forskarutbildning markeras 
med blå text-  

Bjuv 0 0 - 
 

Bromölla 0 1 1 grsk – matematik/no 
 

Burlöv 0 0 - 

Båstad 0 0 - 
 

Eslöv 3 3 1 gy - historia/didaktik  
2 vux – historia/didaktik resp svenska/didaktik 
1 fsk – mångfald/matematik 
1 grsk  - bedömning 
1 gy svenska/didaktik 
 

Helsingborg 6 5 (varav 3 
kommun-
doktorander ) 
 

1 grsk historia/didaktik 
2 gy naturvetenskap 
1 gy musikpedagogik 
1 gy svenska/didaktik 
1 språk och lärande ur ett mångfaldsperspektiv 
2 förv – pedagogik/bedömning  
1 förv pedagogiskt arbete/entreprenöriellt lärande 
 
 

Hässleholm 0 0 - 

Höganäs 1 0 1 gy – historia/didaktik 
 

Hörby 1 1 1 fsk – pedagogik 
1grsk – svenska/didaktik 
 

Höör 0 0 - 
 

Klippan 1  0 1 gy, kemi 
 

Kristianstad 0 2  1 grsk – learning study 
1 gy – språkutvecklande arbetssätt 
 

Kävlinge 0 1  1 grsk – idrott och hälsa 
  

Landskrona 0 2 1 fsk – matematik  
1 gy – religion 
 

Lomma 1  1  1 grsk, svenska/didaktik 
1 fsk – barndom, lärande och ämnesdidaktik 
 

Lund Ca 50  6 Endast ett urval 
1
 

12 gy naturvetenskap och teknik (ämnesuppdelat
2
) 

                                                           
1
 Har anges endast summerande uppgifter för ett urval av samtliga forskarutbildade för vilka tillgängliga 

uppgifter funnits.  
2
 Det vill säga studier i följande enskilda ämnen: biologi, fysik, kemi respektive tekniska ämnen.  



  Bilaga 2 
 

3 gy matematik 
4 gy moderna språk 

3
 

1 gy musik 
3 gy svenska 
4 gy samhällskunskap resp.historia 
 

Osby 1 0 1 gy – historia/didaktik 
 

Perstorp 0 0 - 
 

Simrishamn 1 0 1 gy historia 
 

Sjöbo 0 0 - 
 

Skurup 0 0 - 
 

Staffanstorp 0 0 - 
 

Svalöv 0 0 - 
 

Svedala 1 0 1 grsk – moderna språk 
 

Tomelilla 0 0 - 
 

Trelleborg 1 
 

0 1 gy – historiedidaktik 

Vellinge 0 0 - 
 

Ystad 0 0 - 
 

Åstorp 0 0 - 
 

Ängelholm 2  0 2 gy  - matematik/no 
 

Örkelljunga 0 0 - 
 

Östra Göinge 0 0 - 
 

Totalt 69 22  
 

 

 

 

  

                                                           
3
 Det vill säga studier i följande enskilda ämnen: engelska, franska och tyska 
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