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FOU SKOLA 2017 
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 2017. 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 

 



1 

 

 

 

Margareta Serder 
  

 

 

Verksamhetsberättelse FoU skola 2017 
 

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

under verksamhetsåret 2017 har tjänstgjort heltid, 100 %. Under året har 90 

timmar köpts in från Vetenskap i skolan, VIS, som stöd i att planera och 

genomföra verksamhetsårets största aktivitet, Lärarnas skolutvecklingskonferens i 

Skåne. I detta arbete har Kommunförbundet Skånes kommunikatör Magnus 

Gustafsson också varit en ovärderlig resurs. 

 

1. Styrgruppen 

 

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

2017 har styrgruppen bestått av ordförande Roberto Citterio (Malmö), ordinarie 

ledamöter Åsa Melkersson (NÖ), Johan Lundgren (SV), Carina Leffler (NV, 

tillika vice ordförande) och Ewa Kristensson (SÖ), samt suppleanter Eva Hallberg 

(Malmö), Inga-Britt Henriksson (SV), Tomas Ringberg (NÖ), Anders Grundberg 

(NV) samt Bengt Persson (SÖ). Från och med oktober 2017 har hörnen SÖ och 

NÖ slagits samman varvid Bengt Persson och Tomas Ringberg inte längre ingår i 

styrgruppen. Övriga ledamöter har omvalts. 

 

Styrgruppen har haft åtta protokollförda möten under 2017, varav ett utgjordes av 

ett arbetsinternat från lunch till lunch i september 2017 i Jönköping kombinerat 

med besök av samarbetspartners vid Skolchefsinstitutet vid Jönköping University, 

Stephan Rapp samt Cecilia Bjursell. 

 

Under året har ett visionsarbete för FoU Skola pågått vilket resulterat i ett 

Förväntansdokument för FoU Skola som antogs av förvaltningschefsgruppen 

inom KFSK den 22 september 2017. Dokumentet klargör vilka behov FoU Skola 

förväntas att svara mot, samt hur organisationen arbetar för att göra det. 

 

2. Genomförda aktiviteter 
 

2.1 Förvaltningschefsmöten och hörnmöten 

Vetenskapliga ledare har deltagit på samtliga fyra förvaltningschefsträffar under 

2017, samt vid förvaltningschefsinternatet i november. FoU skola ingick också i 

den arbetsgrupp som tagit fram ett nytt upplägg för 

förvaltningschefkonferenserna. Det nya upplägget startades upp i samband med 

septemberkonferensen och innebär att fokusera träffarna till ett huvudsakligt tema 

varje år, samt på att medverka till ett tätare erfarenhetsutbyte. För det senare har 

fyra samtalsledare lånats in från Pedagogisk inspiration Malmö med uppdrag att 
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leda lika många så kallade basgrupper som under ett års tid ska arbeta närmare 

varandra för erfarenhetsutbyte. FoU Skolas styrgrupp fick ett ansvar för 

programmet på förvaltningschefskonferenserna. Under läsåret 2017–2018 

genomsyrar temat digitalisering programmet. På septemberträffen bjöds bland 

annat forskarna Anna-Lena Godhe (Göteborgs universitet) och Olof Sundin 

(Lunds universitet) in. FoU Skola bistod i planeringen av 

förvaltningschefsinternatet till vilket forskarna Louise Bringselius (Lunds 

universitet) och Kristina Hansson (Umeå universitet/Piteå kommun) bjöds in för 

att tala om tillitsstyrning och digitalisering. 

 

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. Facebook-kontot har använts som huvudsaklig 

kommunikationskanal vid sidan av mailutskick och nyhetsfunktionen som har 

prenumeranter via hemsidan. Sidan har 440 följare.  

 

2.3 Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter, RSS. 

FoU skola har deltagit på tre möten med Regionala samverkansrådet under 2017, i 

februari, juni och december. Gemensamma samtal om Skolkommissionens 

betänkande samt en revidering av samarbetsformerna i rådet har varit 

genomgående. 

 

2.4 Forskning i korthet 

Under februari 2017 utkom ett nummer av Forskning i korthet med temat 

forskningslitteracitet. ”Forskningslitteracitet – att förstå, värdera och använda 

vetenskaplig kunskap” skrevs av professor Sven Persson vid Malmö högskola 

samt forskningsledare på Pedagogisk inspiration. Redaktör var Margareta Serder. 

Skriften samfinansierades av Malmö högskola, Pedagogisk inspiration Malmö och 

FoU Skola. Publiceringen firades med en releasefest på Kommunförbundet Skåne, 

med ett samtal mellan Sven Persson och Margareta och hade 26 deltagare. 

Samtalet filmades och finns publicerat på www.kfsk.se/forskningsikorthet där 

även skriften finns digitalt publicerad. Det har under året gjorts beställningar på 

över 300 exemplar av den tryckta versionen av skriften.  

 

2.5 Fokus: Ledarskap 

FoU skolas uppdrag har efter styrgruppsbeslut huvudsakligen gällt insatser för att 

stärka ledarskap på vetenskaplig grund, vilket också ska omfatta att ingå i 

planeringen av KFSK:s förvaltningschefskonferenser. Nedan redogörs för 

aktiviteter som inletts. 

 

http://www.kfsk.se/fouskola
http://www.kfsk.se/forskningsikorthet
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2.5.1 Seminarieserie Ledarskap på vetenskaplig grund 

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 2017 blev det sex seminarier 

på FoU Skola, varav två anordnades som helgdagsarrangemang med vardera två 

forskare. Under hösten lades seminarierna i anslutning till det regionala 

rektorsnätverkets träffar, tiden utökades till drygt två timmar och förlades till 

förmiddagar. 

 

• Fredagen den 7 april (heldag): Ledarskap och organisation – Delat ledarskap och 

kollektiv. Marianne Döös, professor på Stockholms universitet och Philip 

Runsten, Handelshögskolan i Stockholm. 110 deltagare. Dagen arrangerades 

tillsammans med Utbildningsförvaltningen, Lunds kommun. 

• Tisdagen den 2 maj: Professionellt skolledarskap. Robert Wenglén. 

universitetslektor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 12 deltagare. 

• Tisdagen den 30 maj: Skolans kompensatoriska uppdrag – en skola för alla. 

Anna Jobér, forskare Malmö högskola och Peter Sund, rektor Nyköpings 

kommun. 22 deltagare.  

• Fredagen den 8 september (heldag): Ledarskap och organisation – lärarkulturer, 

roller och ansvar i kunskapsintensiv verksamhet. Torgny Roxå (Lunds tekniska 

högskola) och Mats Tyrstrup (Handelshögskolan Stockholm). 38 deltagare. 

Förmiddagen utgjordes av två föreläsningar, som följdes upp med workshop i 

smågrupper och därpå ett publikt samtal mellan forskarna.  

• Måndagen den 23 oktober: Inkludering – vad säger forskningen om ett klassrum 

för alla? Claes Nilholm, 60 deltagare. 

• Tisdagen den 28 november: Utmaningar med kollegialt lärande i praktiken. Lill 

Langelotz. 54 deltagare. 

 

2.5.2 Regionalt rektorsnätverk  

Det regionala rektorsnätverket Skolledarskap för förändring som genomfördes i 

samarbete mellan Malmö högskola och FoU Skola avslutades i februari 2017, 

med ca hälften av de ursprungliga deltagarna närvarande. Gruppen önskade 

fortsätta nätverkssammankomsterna, varför FoU Skola tillsammans med en del av 

nätverkets rektorer utarbetade en plan för läsåret 2017–2018 där 24 platser erbjöds 

och där tidigare nätverksdeltagare hade förtur. Platserna fylldes med rektorer från 

15 kommuner: Burlöv, Eslöv, Hörby, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Lund, 

Simrishamn, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Ystad, Åstorp, Örkelljunga och Östra 

Göinge. Under hösten hade nätverket de första tre träffarna av sex planerade. 

Teman var attraktiv skola/rekryteringsutmaningen och distribuerat ledarskap, 

Utmaningar med inkluderande lärmiljöer och särskilda behov samt Utmaningar 

med kompetensutveckling och kollegialt lärande. Två av tre träffar lades i 
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anslutning till seminarier med forskarna Claes Nilholm respektive Lill Langelotz. 

Vid respektive tillfälle har 13–16 rektorer haft möjlighet att delta.  

 

2.5.3 Forskarskolan CSIS 

FoU skolas nätverk för huvudmän i forskarskolan CSIS träffades den 23 januari i 

samband med forskarskolans kommundag och stod för en workshop på temat 

”Kompetensmatchning” mot bakgrund av FoU Skolas rapport om 

kommunlektorers arbete samt erfarenheter av att ”komma tillbaka” som 

forskarutbildad i organisationen. Syftet med workshopen var identifiera 

möjligheter för skolutveckling i kommunerna samt diskutera hur detta kan matcha 

licentiandernas erhållna kompetenser från forskarutbildningen.  

 

2.5.4 Uppbyggnad av ett regionalt FoU-nätverk - Skåne FoU-

seminarium 

  

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. Nätverkets tema är ”forskningsanvändning i skolan”. 

Målgruppen är kommunanställda med uppdrag att arbeta med 

forskningsförankring/forskningsspridning gentemot skolan, tex lektorer, 

utvecklingschefer och utvecklingsledare. Årets träffar ägde rum på Pedagogisk 

inspiration i Malmö. Seminariet den 2 mars med professor Karin Rönnerman från 

Göteborgs universitet om lärares forskningsfrågor hade 37 deltagare och leddes av 

Anna Sundman Marknäs från PI. Seminariet den 14 september med Tom 

Popkewiz hade 16 deltagare och temat evidensanvändning i praktiken. 

 

I slutet av året skapades en ny referensgrupp med avsikt att utveckla detta nätverk. 

 

2.5.5 Lärarnas skolutvecklingskonferens 

 

Lördagen den 14 oktober genomfördes Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne 

för första gången i samarbete mellan FoU Skola, VIS och ett antal skånska 

kommuner. Målgruppen var forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, 

förskollärare och skolledare och syftet att skapa en arena för professionellt lärande 

där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och 

frågeställningar. Utgångspunkten var skolprofessionernas undersökningar av den 

egna praktiken. Katedralskolan i Lund var värd för konferensen som drog 

sammanlagt 110 personer, varav två tredjedelar i någon bemärkelse även var 

medverkande i konferensen: som presentatörer, moderatorer, eller som granskare 

av inkomna konferensbidrag. Sammanlagt 26 bidrag från sju kommuner i Skåne – 

Malmö, Lund, Burlöv, Svedala, Svalöv, Helsingborg och Ängelholm 

presenterades under dagen.  Forskarutbildade lärare från Malmö, Lund, 

Landskrona, Kristianstad, Bromölla, Burlöv, Eslöv och Hässleholm bidrog med 

att granska bidrag och ge respons till presentatörerna inför konferensen. Två 

föreläsningar hölls, en av Ann-Marie Körling och en av Anki Wennergren. 

Enkätutvärderingen av konferensen visade att deltagarna var mycket positiva. I 
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planeringen och genomförandet av konferensen engagerades Maria Brännström 

från VIS. Konferensen erhöll finansiering från SKL och Region Skåne.  

 

2.6 Samverkan med lärosäten 

FoU skolas samverkan med lärosätena i regionen har under året främst bedrivits 

genom Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter samt i dialog 

med kontaktpersoner vid lärosätena kring utvecklingsfrågor. Därutöver har den 

samverkan med Jönköping University som inleddes under föregående år fortsatt.  

 

Skolchefsinstitutet på Jönköping University startades upp med en workshop för 

drygt 50 skolchefer från kommuner i södra Sverige den 2–3 februari 2017. Ett 

tiotal skolchefer och andra ledningsfunktioner från Skåne deltog. FoU Skola 

medverkade till att genomföra workshopen. Under året har FoU Skolas styrgrupp 

och vetenskaplige ledare fört en dialog med Skolchefsinstitutet kring innehåll och 

upplägg. Margareta Serder och Carina Leffler har associerats till 

Skolchefsinstitutets forskargrupp och Margareta blev affilierad som forskare vid 

Jönköping University från och med februari 2017. En 7,5-poängskurs för 

skolchefer, Förändringsledning och verksamhetsutveckling, gavs med start i 

oktober 2017 med sju kursdeltagare från Skåne. En andra workshop, då med ett 

knappt 30-tal skolchefer, ägde rum den 30 november – 1 december med temat Att 

leda en forskningsbaserad praktik. FoU Skola bidrog med en föreläsning under 

rubriken Risken att evidens blir utvalda sanningar, som därefter också 

publicerades som en bloggtext på FoU Skolas FoU-blogg som har delats flitigt 

efter detta.  

 

Margareta är också ledamot i Fakultetsstyrelsen vid Lunds universitets 

naturvetenskapliga fakultet, som allmänrepresentant. En effekt av detta är 

samverkan kring fakultetens satsningar mot lärare, så som Den nya 

Lärarfortbildningen, som dock under 2017 fick läggas på is.  

 

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 skola ingår i Kommunförbundets interna FoUI-verksamhet vars verksamhet 

sker i dialog med KFSK:s Advisory Board där representanter från lärosätenas 

ledningar ingår. Under året har FoU Skola tillsammans med KFSK:s FoU-strateg 

för miljö och samhällsbyggnad genomfört två aktiviteter kring samverkan mellan 

kommuner och lärosäten: 16 mars 2017 om Modeller för samverkan mellan 

kommuner och forskning samt en workshop den 16 oktober 2017 om Hållbar 

kompetensutveckling och kombinationstjänster. 

 

2.8 Kartläggning av forskarutbildade lärare 
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Rapporten Tillbaka i skolan som kommunlektor (Kommunförbundet 2016) 

presenterades av Margareta i Riksdagens utbildningsutskott den 2 mars 2017 i en 

dragning under ett halvdagsseminarium om skola på vetenskaplig grund. 

Rapporten har bland annat använts som underlag för arbetet med den 

försöksverksamhet för praktiknära forskning som getts anslag i 

forskningspropositionen och som startades upp under året. 

 

2.9  Konferensdeltagande 

2017 inleddes med ett besök på den internationella konferensen ICSEI 

(International Congress for School Effectiveness and Improvement) som hölls i 

Ottawa, Kanada, den 6–11 januari. Sex personer från FoU Skolas styrgrupp deltog 

under ledning av Margareta. Den 22–26 augusti deltog Margareta på den 

pedagogiska forskningskonferensen ECER i Köpenhamn och presenterade då en 

studie om forskningsanvändning i media och politik. Övriga konferenser som 

besökts är Skolriksdagen den 24–25 april samt Leda lärande i Stockholm stad den 

9 oktober. Besöken har använts för att lyssna in och etablera kontakter för 

kommande evenemang och samarbeten i Skåne. 

 

2.10 FoU-kurser Bedömning för lärande (BFL) och processledning 

FoU skola var under våren 2017 värd för en kurs i Bedömning för lärande för 

skolledare, under ledning av lektor Andreia Balan, Helsingborg stad. 15 

skolledare anmälde sig och ca hälften fullföljde kursen och deltog vid alla tre 

kurstillfällena.  

 

3 Avslutning 
 

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

kurser och nätverk. 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. Målet för 2017 var att fortsätta på den inslagna 

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

regional nivå. Detta har FoU Skola arbetat mot genom att fortsätta bygga och 

medverka i regionala och nationella nätverk och genom att länka dessa med 

pågående aktiviteter så som seminarieserier och Lärarnas 

skolutvecklingskonferens. Samarbetet kring FoU Skola inom KFSK kan anses har 

stärkts ytterligare under året. Målet för 2018 är att arbeta mot att förverkliga de 

förväntningar som beskrivs i det nya förväntansdokumentet.  


