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FOU SKOLA 2016 
Berättelsen om verksamheten för den nyfikne    

SAMMANFATTNING 
Den regionala samverkansorganisationen FoU 

Skola, som verkar för kommunerna i Skåne samt 

Sölvesborg, sammanfattar i denna rapport 

verksamhetens innehåll 2016. Syftet med FoU 

Skola är att bidra till utvecklingen av en skola 

som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet.  

Margareta Serder 
Vetenskaplig ledare för FoU Skola 
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Margareta Serder 
  

 

 

Verksamhetsberättelse FoU skola 2016 
 

FoU skolas verksamhet drivs av en vetenskaplig ledare, Margareta Serder, som 

under verksamhetsåret 2016 har tjänstgjort heltid, 100 %. Fram till 2016-07-31 

fanns även verksamhetsstöd genom en projektassistenttjänst på 25 % på 

Kommunförbundet Skåne med FoU Skola som särskilt ansvarsområde, med 

uppgift att göra utskick, ta in anmälningar, färdigställa program, dagordningar, 

minnesanteckningar, hemsida mm. Från 2016-08-01 har FoU Skola ingen särskild 

projektassistent. Uppgifterna är fördelade på vetenskaplig ledare och några andra 

funktioner inom Kommunförbundet Skåne, däribland kommunikatörer och 

serviceteam. 

 

 

 

1. Styrgruppen 

 

FoU skolas styrgrupp väljs vid förvaltningschefsmötet i november varje år. Under 

2016 har styrgruppen bestått av ordförande Kerstin Lingebrant (NV), vice 

ordförande Roberto Citterio (Malmö), ordinarie ledamöter Åsa Melkersson (NÖ), 

Johan Lundgren (SV) och Ewa Kristensson (SÖ), samt suppleanter Eva Hallberg 

(Malmö), Inga-Britt Henriksson (SV), Tomas Ringberg (NÖ) samt Bengt Persson 

(SÖ) från och med augusti. Från och med oktober 2016 har vice ordförande gått in 

som ordinarie då Kerstin Lingebrant fått ett annat uppdrag. Från november är 

Carina Leffler ordinarie ledamot (NV) och Anders Grundberg (NV) suppleant. 

Övriga ledamöter har omvalts. 

 

Styrgruppen har haft sju protokollförda möten under 2016, varav ett utgjordes av 

ett arbetsinternat på Högberga gård kombinerat med studiebesök på FoU i 

Stockholm stad, från lunch till lunch i september 2016.  

 

 

 

2. Genomförda aktiviteter 
 

 

2.1 Förvaltningschefsmöten och hörnmöten 

Vetenskaplig ledare har deltagit på samtliga fyra förvaltningschefsträffar under 

2016, samt vid förvaltningschefsinternatet i november. FoU skola bidrar med 

inslag på dessa möten. I februari bjöds professor Monica Axelsson från 

Stockholms universitet in för att presentera ett pågående nationellt 
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forskningsprojekt om nyanlända. Vid förvaltningschefsträffen i maj inbjöds 

Skolforskningsinstitutets direktör, Lena Adamson. I september utvärderades det 

regionala rektorsnätverket samt seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig grund 

och vid förvaltningschefsinternatet i november presenterades de bakomliggande 

strukturerna för FoU Skola genom exempel från pågående verksamheter.   

 

Under året besöktes hörnmötena vardera en till två gånger för en närmare dialog 

med kommunerna om FoU skolas verksamhet. 

 

2.2 Hemsida och sociala medier 

Under året har FoU skolas hemsida www.kfsk.se/fouskola kontinuerligt 

uppdaterats och förbättrats. Som ett led i bättre marknadsföring startades en FoU 

Skola-sida på Facebook i augusti 2016. I december 2016 har sidan 405 Gilla-

markeringar. Ett Twitterkonto har kopplats till Nyhetsfunktionen på hemsidan.  

 

2.3 Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter, RSS. 

FoU skola har deltagit på tre möten med Regionala samverkansrådet under 2016, i 

februari, april och december. Arbetsgruppen för VFU-forskningssamverkan, för 

vilken FoU skolas vetenskaplige ledare valts till sammankallande, har arbetat med 

insamling och analyser under hela året.  

 

 

2.4 Forskning i korthet 

Under februari 2016 utkom ett nummer av Forskning i korthet om fritidshemmen 

och fritidspedagogik. Manuskriptet togs fram av fil dr Carin Falkner och fil dr 

Ann Ludvigsson. Det samfinansierades av Sveriges Kommuner och Landsting, 

FoU Skola och Högskolan i Borås. Publiceringen av forskningsöversikten firades 

med en releasefest på Kommunförbundet Skåne, med ett samtal mellan författarna 

och Margareta. Tillställningen blev fullsatt, med drygt 70 deltagare. Under 2016 

har Sven Persson, forskare på Malmö högskola och forskningsledare på PI Malmö 

påbörjat nästa publikation i serien: ”Forskningslitteracitet för skolan- kunskap om 

forskning för en skola på vetenskaplig grund”. Enligt överenskommelse ska 

manus lämnas in i slutet av december och publicering ske i början av 2017. Detta 

nummer blir en sampublikation mellan Malmö högskola (MaH), Pedagogisk 

Inspiration Malmö (PIM) och FoU Skola. 

 

  

2.5 Fokus: Ledarskap 

FoU skolas uppdrag har efter styrgruppsbeslut huvudsakligen gällt insatser för att 

stärka ledarskap på vetenskaplig grund. Nedan redogörs för aktiviteter som inletts. 

 

2.5.1 Seminarieserie Ledarskap på vetenskaplig grund 

http://www.kfsk.se/fouskola
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Serien består av 1,5 timme långa seminarier som riktar sig främst till 

skolledare/skolchefer och skolpolitiker. För att möjliggöra låga kostnader för att 

delta bekostar FoU skola föreläsarens arvode. Under 2016 blev det sex seminarier 

på KFSK. Utöver dessa anordnades som en förlängning av seminarieserien ett 

helgdagsarrangemang med två forskare.  

 

 Tisdagen den 29 mars: Lärarkulturer som utvecklas – konsekvenser för ledarskap. 

Torgny Roxå, Lunds tekniska högskola. 43 deltagare. 

 Fredagen den 27 maj: Uppdrag förskolechef – ett pedagogiskt ledarskap på 

vetenskaplig grund, Bim Riddersporre, Malmö högskola. 15 deltagare. 

 Tisdagen 16 augusti Lärande, identitet och social integration: Vad vet vi om 

villkor i förberedelseklass och i ordinarie undervisning? Jenny Nilsson Folke, 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. 25 

deltagare. 

 Onsdagen 28 september Den fjärde generationens skolförbättring – läraren som 

förändringsagent (om karriärsreformen, skolutveckling och förstelärarna). Daniel 

Sundberg och Daniel Alvunger, Linnéuniversitetet. 25 deltagare. 

 Tisdagen 25 oktober FoU – stöd för skolutveckling på vetenskaplig grund? Ann-

Christine Wennergren, Högskolan Halmstad och Ängelholms kommun. 18 

deltagare. 

 Fredagen 2 december: Vem styr och leder svensk skola? Elisabet Nihlfors, 

Uppsala universitet. 17 deltagare. 

 

 Måndagen 10 oktober (heldag): Ledarskap och organisation – lärarkulturer, roller 

och ansvar i kunskapsintensiv verksamhet. Torgny Roxå (Lunds tekniska 

högskola) och Mats Tyrstrup (Handelshögskolan Stockholm). 67 personer var 

anmälda och ca 55 personer deltog. Förmiddagen utgjordes av två föreläsningar, 

som följdes upp med workshop i smågrupper och därpå ett publikt samtal mellan 

forskarna. Dagen utvärderades med en enkät med mycket gott resultat: 85 % av 

deltagarna ansåg att dagen var givande eller mycket givande såväl sett till 

innehåll som till upplägg.  

 

Planeringen för våren 2017 har resulterat i ett program bestående av tre kortare 

eftermiddagsseminarier samt ett heldagsprogram om ledarskap/organisation 

mellan februari och maj 2017.  

 

 

2.5.2 Regionalt rektorsnätverk  

Det planerade regionala rektorsnätverket Skolledarskap för förändring startades 

på Malmö högskola våren 2016. Fem träffar har hittills genomförts. 35 rektorer 

från 25 kommuner har varit anmälda till nätverket. Mellan 13 och 32 har närvarat. 

Boken Upplyftande ledarskap (red. Riddersporre & Erlandsson) köptes in till 

samtliga deltagare som kurslitteratur. Mellantidsutvärdering gjordes med 
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deltagarna, samt i FoU Skolas styrgrupp och med samtliga förvaltningschefer, 

varvid en del justeringar, bland annat beträffande lokal, gjordes. Sista träffen blir i 

februari 2017, därefter utvärdering och eventuell fortsättning.  

 

2.5.3 Forskarskolan CSIS 

FoU skolas nätverk för huvudmän i forskarskolan CSIS har fortsatt med två möten 

på Campus Helsingborg den 11 april samt den 21 november. Den 21 november 

hade lektor Helena Sagar samt utvecklingschef Jens Alderblad från Kungsbacka 

kommun inbjudits att berätta om sin investering i forskarutbildning för lärare. I 

april (14 deltagare) närvarande representanter från sex av nio huvudmän: Burlöv, 

Hörby, Trelleborg, Svedala, Karlshamn, Helsingborg, Ängelholm. I november (21 

deltagare) deltog fyra huvudmän: Helsingborg, Ängelholm, Vellinge och Svedala 

samt sju av forskarskolans licentiander.  

 

 

2.6 Samverkan med lärosäten 

FoU skola har under året haft regelbundna möten med fyra representanter för 

lärosätena i Skåne: Campus Helsingborg; Malmö högskola, Lunds Universitets 

Naturvetenskapliga fakultet samt Högskolan Kristianstad. Därutöver har 

samverkan inletts med Jönköping University angående studier för skolchefer på 

avancerad nivå.   

 

                 2.6.1 LU Campus Helsingborg 

 

Mötena har resulterat i ett Dialogforum 21 november på Campus Helsingborg på 

temat Kollegialt lärande – vad är det egentligen? 38 deltagare från 14 kommuner 

besökte Dialogforum denna dag. Dialogforum erbjöd ett forskarsamtal mellan 

Robert Holmberg, Institutionen för psykologi vid Lunds universitet samt Anette 

Jahnke, Nationellt centrum för matematik vid Göteborgs universitet. Dessutom 

fanns en workshop om svenska, svenska som andraspråk samt nyanlända som 

hölls av adjunkt Johanna Karlsson.  

 

2.6.2 LU Naturvetenskapliga fakulteten 

En fortbildningsdag under paraplyet Den nya lärarfortbildningen genomfördes 1 

november 2016. FoU skola spred information, bistod med frågor till utvärderingen 

samt deltog i fortbildningsdagen. Projektledare för dagen, Elisabeth Einarsson, 

samt vice dekan Bo-Anders Jönsson, besökte förvaltningschefsträffen i september 

för att förankra tankarna bakom lärarfortbildningen. 134 lärare deltog i 

fortbildningen som utgjordes av 15 workshops fördelade på hel-/halvdag.  

 

2.6.3 Högskolan Kristianstad (HKr) 

Samverkan med HKr har bestått i ett flertal samverkansmöten mellan huvudmän i 

Skånes nordöstra hörn och högskola kring en plattform för praktiknära 
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forskning/forskarutbildade lärare/lektorers tjänster. Vid årets slut hade arbetet 

ännu inte operationaliserats, men en intern vetenskaplig ledare för plattformen 

samt en koordinator hade utsetts.  

  

2.6.4 Malmö högskola 

Samverkan med Malmö högskola har utmynnat i utvecklingen av det tidigare 

nämnda regionala rektorsnätverket Skolledarskap i förändring.  

 

2.6.5 Jönköping University (JU) 

Som ett resultat av samtal mellan FoU Skola och Jönköping University startas ett 

Skolchefsinstitut i Jönköping våren 2017. Syftet med institutets verksamhet ska 

vara att stötta skolchefers arbete med att leda skolutveckling på vetenskaplig 

grund. Bland annat kommer institutet att hålla kurser på avancerad nivå, inklusive 

på licentiat/doktorsnivå. Från Skåne har 15 skolchefer/andra chefer ovanför 

rektors nivå anmält intresse att delta. I november bjöds FoU Skola tillsammans 

med JU till Utbildningsdepartementet för att presentera tankarna bakom institutet.  

 

2.7 Samverkan med andra FoU-aktörer 

I FoU Skolas omvärldsbevakning ingår regelbunden kontakt med 

Skolforskningsinstitutet, Skolverket, IFOUS, SKL, samt större och mindre 

lokala/regionala FoU-aktörer. Genom Kommunförbundet finns även kontakter 

med bl a Region Skåne och KEFU.  

 

FoU Skolas styrgrupp har vid två tillfällen träffat Skolchefsinstitutet, den 13 maj 

samt den 1 september.  

 

FoU skola ingår i Kommunförbundets interna FoUI-verksamhet vars verksamhet 

sker i dialog med KFSK:s Advisory Board. FoU skola har under 2016 skrivit en 

gemensam ansökan om en regional forskning/praktikplattform till VINNOVA 

tillsammans med de andra FoU-verksamheterna på KFSK (Samhällsbyggnad och 

Socialtjänst). Ansökan fick avslag, men arbetet går vidare genom de kanaler till 

lärosäten och kommuner som upparbetades i samband med ansökan.  

 

              2.7.1 Uppbyggnad av ett regionalt FoU-nätverk 

  

Med utgångspunkt i organisationerna för FoU på skolområdet i Helsingborg och 

Malmö stad har uppbyggnaden av ett regionalt FoU-nätverk påbörjats. Två träffar 

har genomförts under året. Malmö 18 april med professor Glenn Hultman och 

Helsingborg 14 november med fil dr Jaana Nehez. Nätverkets tema är 

”forskningsanvändning i skolan”. Träffarna har dragit 20 respektive 35 deltagare. 

 

2.8 Kartläggning av forskarutbildade lärare 
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Mellan november 2016 och maj 2016 genomfördes 15 intervjuer med totalt 19 

informanter kring kommunlektorers uppdrag. Studien har sammanställts och 

analyserats och efter tre publika presentationer under året har en rapport med 

titeln Tillbaka i skolan som kommunlektor (Kommunförbundet 2016) färdigställts 

och publicerats. 120 tryckta exemplar distribueras till kommuner, forskarskolor 

och några myndigheter för spridning.  

 

2.9 Analysgrupper 

Som en följd av det avtal som tecknats under föregående år med universitetet i 

Twente och Datateam Partners gällande The Datateam® Procedure genomförde 

13 skolor i fyra kommuner (Malmö, Landskrona, Lund och Helsingborg) ett 

pilotprojekt i Skåne under benämningen ”Analysgrupper” (mer övergripande info 

finns här http://kfsk.se/larandeocharbetsliv/barn-ochutbildning/ 

fou-skola/analysgrupper-lasaret-2015-2016/). FoU Skolas insats i projektet har 

varit samordning av kontakterna med Datateam partners samt av nätverksträffar 

för de sex coacher som handlett analysgruppsarbetet ute på skolorna.  

 

Arbetet med Datateams/Analysgrupper presenterades på Nordiska 

Skolledarkongressen i Göteborg i mars 2016 av Helsingborg stad tillsammans 

med FoU Skolas vetenskaplig ledare. FoU skola arrangerade en Dialogkonferens 

om analysgrupper på Malmömässan den 26 september för 90 deltagare. Efter en 

keynote med Kim Schildkamp presenterade medverkande skolor sitt arbete i tre 

parallella sessioner och därefter genomlystes analysgruppsarbetet med ett 

panelsamtal mellan vetenskaplig ledare och analysgruppernas coacher. 

 

Analysgrupperna utvärderades genom en enkät i slutet av vårterminen av alla 

deltagare i analysgrupperna (i Lund (2 skolor), Landskrona (1), Helsingborg (7) 

och Malmö (2)). Enligt enkäten är deltagarna generellt sett mycket nöjda med 

analysgrupper som kompetensutveckling för skolförbättring. 

 

Under våren fördes framgångsrikt diskussioner med Datateam Partners kring 

möjligheten att fortsätta samarbetet utan licensavtal. Alla fyra kommuner har 

fortsatt under ett andra läsår. 

 

2.10 Konferensdeltagande 

Vetenskaplig ledare deltog på Växjökonferensen i januari 2016, på Nordiska 

skolledarkongressen i Göteborg i mars 2016, på den europeiska konferensen i 

pedagogik, ECER i Dublin i augusti 2016 samt i Skolportens Skolledarkonvent i 

Stockholm 23-24 november 2016. Besöken har använts för att lyssna in och 

etablera kontakter för kommande evenemang och samarbeten i Skåne. 

 

 

2.11 FoU-kurser Bedömning för lärande (BFL) och processledning 
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FoU skola har haft tre kurser riktade till förstelärare/processledare som avslutats 

under året. Två har varit BFL-kurser med kursledare Andreia Balan med vardera 

30 deltagare och en var en processledarkurs med kursledare Jaana Nehez och 

Lisbeth Gyllander med 60 deltagare. Kurserna har genomförts i samarbete med 

Barn- och Fritidsförvaltningen, Helsingborg stad. En ny omgång av BFL-kursen 

startades i Eslöv i september 2016 med 23 deltagare, samtidigt som planering och 

utlysning av en BFL-utbildning för skolledare genomförts för planerad start i 

februari 2017. 

 

 

3 Avslutning 
 

Under året har FoU Skolas verksamhet erbjudit varierade aktiviteter: seminarier, 

kurser, nätverk, analysarbete, forskningsöversikter och en egen publikation i form 

av kommunlektorsstudien. Till detta kommer närvaro i olika sammanhang där 

forskningssamverkan är central. När det gäller att nå ut till målgrupper har 

insatser gjorts för att öka denna. Samtidigt har antalet deltagare/anmälda på 

arrangemangen ibland varit låg. Några av de seminarier som erbjudits har enbart 

haft ett 20-tal deltagare. Styrgruppen gör ändå bedömningen att innehållet är 

relevant och av hög kvalitet, varför ingången till 2017 är att fortsätta på inslagen 

bana men att göra ytterligare ansatser att länka ihop det som sker på lokal och på 

regional nivå.  


