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Utvecklingsgrupper 2019/2020 

Övergripande syfte 

Syftet med utvecklingsgrupperna är att organisera för fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte mellan 

personer som arbetar hos olika kommunala skolhuvudmän med förvaltningsövergripande uppdrag att 

utveckla skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Relevanta personalkategorier kan vara 

strategiska utvecklare, lektorer, utvecklingsledare med flera.  

Grupperna ska vara ett återkommande sammanhang där deltagarnas förhållningssätt och 

ställningstaganden utmanas, som erbjuder ny kunskap och möjlighet att pröva erfarenheter. 

Deltagarna utgör i sammanhanget varandras kritiska vänner, med målet att bidra till ökad kvalitet i 

utvecklingsarbetet i deltagarnas organisationer. Gruppen består av 5-8 personer. Antal grupper 

kommer att bestämmas beroende av intresse vid anmälning.  

Utgångspunkten för erfarenhetsutbytet är att det ska gynna lärare och elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmäl dig via 

elena.zukauskaite@

kfsk.se senast 8 

september  
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Upplägg I – Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken.  

Varje deltagare väljer en verklig case eller dilemma som man har i sin hemmakommun och som man 

behöver vidareundersöka utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Målet med upplägget 

är att utveckla vetenskaplig grundat och kritiskt granskat handlingsplan för att åtgärda problem 

alternativt att få dilemman belyst från olika perspektiv för att kunna göra bättre informerade beslut 

framöver. Robinson (2019) Förbättring i en förändringstrött skola: Ett undersökande tillvägagångssätt, 

Studentlitteratur (kap. 1-4) utgör ramen för arbete med case/dilemma. Ytterligare läsning väljs ut i 

relation till olika träff – både gemensamma och individuella.  

Träff 1 – Introduktion, inledande presentation av case/dilemma samt indelning i arbetspar.  

➢ Uppgift till nästa gång – undersöka nuvarande handlingsteorier bakom case/dilemma (se 

Robinson, 2019). 

Träff 2 – Nuvarande handlingsteorier hos berörda aktörer. Diskussion i arbetspar.  

➢ Uppgift till nästa gång – undersöka värderingar/övertygelser som ligger bakom nuvarande 

situation.  

Träff 3 – Värderingar/övertygelser som ligger bakom nuvarande situation. Diskussion i arbetspar.  

➢ Uppgift till nästa gång – att utveckla alternativ handlingsteori/förslag på hur man kan lösa 

dilemman.  

Träff 4 – Alternativ handlingsteori/förslag. Diskussion i arbetsgrupp.  

➢ Uppgift för nästa gång – förankring av handlingsplan/lösning hos berörda aktörer.  

Träff 5 – Återkoppling av förankringsprocessen i arbetspar, diskussion för nästa steg i arbete. 

Summering och avslutning.  

Förutom förslag på gemensam läsning hjälps deltagare åt i arbetspar och stor grupp att hitta 

litteratur som kopplas direkt till case/dilemma som bearbetas.  

Vid första träffen finns möjlighet att ge förslag för vidareutveckling av upplägg. Ändra/ge annan 

inriktning till tema som kommer att diskuteras. 
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Upplägg II – Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – att utveckla sin roll utifrån teoretiska 

utgångspunkter 

Målet med detta upplägget är att fördjupa förståelse för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

i sin roll som skolutvecklare. Flera olika texten utgör ramen för utvecklingsgrupper. Exempelvis, 

Vetenskap och beprövad erfarenhet: Skola (2017), Lund universitet; Jahnke, A. (2019) Utveckla 

utbildning, Liber; Lena M. Olsson (2018) Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet, Lärarförläget.  

Träff 1 – Innan träffen läser man utvalda texter och reflektion kring vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. (Konkreta texter meddelas efter att gruppen är sammansatt).  

Under träff: Introduktion. Diskussion kring vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i relation till 

sin egen roll.  

➢ Uppgift till nästa träff: utifrån utvalda texter och egen erfarenhet att skriva en reflektion vad 

som är praktiknära forskning  

Träff 2 – Praktiknära forskning – som ett sätt att utveckla skola/förskola på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet – vad innebär det? Diskussion.  

➢ Uppgift till nästa träff: undersöka hur rektorer och/eller lärare uppfattar vad som är 

vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och praktiknära forskning. På viket sätt inkluderas 

detta i deras vardagliga arbete och påverkar skolutveckling? 

Träff 3 – Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i skola och förskola – hur uppfattar lärare mm 

vad det innebär att utveckla skola/förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Vilka 

övertygelser/värderingar ligger bakom deras perspektiv. Undersökning och reflektion i relation till 

relevant läsning.  

➢ Uppgift för nästa gång – reflektera kring dina val av metoder. Hur val av metoderna för 

undersökning har påverkat dina resultat?  

Träff 4 – Diskussion kring metod och deras inverkan på resultat. 

➢ Uppgift till nästa gång: Om möjligt gör en ny undersökning där du väljer andra metoder att 

undersöka frågan. Utifrån de svar du har skriv en handlingsplan hur du i din roll kan bidra till 

utveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och/eller stödja praktiknära 

forskning i din kommun (med utgångspunkt i dem förutsättningar/värderingar som kom fram 

i undersökning).  

Träff 5 – Diskussion med an expert (forskare som har arbetat med frågor om vetenskaplig 

grund/beprövad erfarenhet/praktiknära forskning) om vetenskaplig grund/beprövad 

erfarenhet/praktiknära forskning och hur det kan främjas utifrån egen roll i kommun. Summering och 

utvärdering.  

Vid första träffen finns möjlighet att ge förslag för vidareutveckling av upplägg. Ändra/ge annan 

inriktning till tema som kommer att diskuteras.  
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Utformning av grupperna 

Efter sista anmälningsdatum konstrueras från en till fyra grupper utifrån hur många som anmält 

intresse.  

Deltagarna från utvecklingsgrupper 2018/2019 ges företräde.  

Det finns förmiddags (9:00-12:00) och eftermiddags (13:00-16:00) grupp för varje upplägg. Ange 

vilket upplägg och vilken tid du föredrar vid anmälan.  

Bekräftelsen om antagande samt indelning i grupper skickas senast 10 september.  

Åtagande 

Kollegialt samarbete är en viktig del av upplägget. Det är därför ytterst viktigt att de här träffarna 

prioriteras i era agendor.  

Plats, tid och pris 

Utvecklingsgrupperna träffas på Kommunförbundet Skåne i Lund. Varje sammankomst beräknas till 3 

timme (för- eller eftermiddag). Fika serveras vid varje träff.  

Följande datum är planerade för gruppträffar: 

September 27, 2019 

November 15, 2019 

Februari 21, 2020 

April 3, 2020 

Maj 22, 2020 

Pris 4500 


