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FOU SKOLA 2018 
Verksamhetsberättelse 

SAMMANFATTNING 
Den regionala samverkansorganisationen FoU 

Skola, som verkar för kommunerna i Skåne samt 

Sölvesborg, sammanfattar i denna rapport 

verksamhetens innehåll 2018. Syftet med FoU 

Skola är att bidra till utvecklingen av en skola 

som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet.  

Margareta Serder & Elena Zukauskaite 
Vetenskaplig ledare för FoU Skola fram till augusti 
2018 & Vetenskaplig ledare för FoU Skola från 
december 2018 
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Margareta Serder och Elena Zukauskaite 
  

 

 

Verksamhetsberättelse FoU skola 2018 
 

FoU skolas verksamhet drivs av en vetenskaplig ledare. Under perioden 2015-03-

01 till 2018-08-14 har denna varit Margareta Serder. Rekryteringen av Margaretas 

efterträdare påbörjades i maj 2018. Elena Zukauskaite började som vetenskaplig 

ledare 2018-11-20. 

Under året har timmar köpts in från Vetenskap i skolan, VIS, som stöd i att 

utveckla Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne (LSK) och att genomföra 

nästkommande konferens våren 2019.  

Verksamhetsberättelsen redogör för hur verksamhetsplanen 2018 för FoU Skola 

har fullföljts. 

 

 

 

1. Styrgruppen 

 
FoU skolas styrgrupp väljs vid förvaltningschefsmötet i november varje år. Under 
2018 har styrgruppen bestått av ordförande Roberto Citterio (Malmö), ordinarie 
ledamöter Åsa Melkersson (Ö), Johan Lundgren (SV), Carina Leffler (NV, tillika vice 
ordförande t.o.m. 30 april)/Hans Dahlqvist (fr.o.m. 1 maj) samt suppleanter Eva 
Hallberg (Malmö), Inga-Britt Henriksson (SV), Ewa Kristensson (Ö) och Rose-Marie 
Bergman (NV). Johan Lundgren valdes till vice ordförande i juni 2018. 
 
Styrgruppen har haft 8 protokollförda möten under 2018, varav ett utgjordes av ett 
arbetsinternat från lunch till lunch i september 2018.  

 

 

 

2. Genomförda aktiviteter 
 
FoU Skola ska verka för en skola som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig 
grund. I FoU Skolas förväntansdokument 2017–2019 beskrivs de behov som 
verksamheten förväntas svara mot. Sammanfattningsvis handlar det om att 
organisera för att erfarenheter i kommunerna samt vetenskapligt producerade 
kunskaper sprids till och mellan medlemskommunerna, att verka för att det ska 
finnas tillräcklig och relevant kunskap och kompetens tillgänglig för alla huvudmän i 
Skåne och att synliggöra Skånekommunernas behov, utmaningar och erfarenheter i 
det nationella sammanhanget i syfte att påverka utvecklingen på skolområdet.  

 

2.1 Mötesplatser 
FoU Skola ska bidra till samverkan mellan olika nivåer och aktörer i skolsystemet och 
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i regionen genom gemensamt lärande och gemensamma mötesplatser.  

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne 
Planeringen av en andra upplaga av Lärarnas Skolutvecklingskonferens i Skåne (LSK) 
har pågått under hela året. En referensgrupp för LSK möttes första gången i juni 
2018 och samlar och involverar lektorer och utbildningsledare kring konferensen, 
stöttar marknadsföringen av konferensen samt bidrar till ett mer hållbart system för 
konferensens olika delmoment (finansiering, ansökan, granskning, respons, anmälan, 
dokumentation, utvärdering, skrivstöd mm.) 
 
En marknadsföringsfilm för LSK med Maria Brännström och Margareta Serder 
spelades in med hjälp av KFSK:s kommunikationsavdelning.  
 
Avtal tecknades med VIS om stöd i genomförandet av LSK 2019. 
 
Bidrag för 2019 konferens har samlats in och skickades till granskning. Keynote 
speakers bokades. Plan för ansökning av finansiering har tagits fram.   
 
Utvärderingen av LSK 2017 avslutades och publicerades i konferenspublikationen 
”Att dela erfarenhet” (KFSK 2018).  
 
En release av konferenspublikationen från Lärarnas skolutvecklingskonferens 2017 
arrangerades på Katedralskolan i Lund den 24 april och samlade ett fyrtiotal lektorer, 
lärare och annan skolverksam personal. I publikationen finns nio utvecklingsartiklar, 
skrivna av lärare från olika kommuner i Skåne som erhållit skrivstöd från LSK. 
Därutöver rymmer skriften ett inledande kapitel som redogör för utvärderingen av 
LSK 2017 samt för konferensens idé och bakgrund. 
 
 
 

Seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig grund 
I seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig grund har 4 seminarier genomförts på 
KFSK vid följande tillfällen under 2018: 
 
7 mars: Tema: Digitaliseringens utmaningar. Gästande forskare: Olof Sundin, Lunds 
universitet och Anna-Lena Godhe, Göteborgs universitet. Seminariet besöktes av 41 
personer. 
 
8 maj: Analys som grund för skolutveckling – exemplet resultatskillnader mellan 
flickor och pojkar. Gästande forskare: Margareta Serder, vetenskaplig ledare FoU 
Skola och Henrietta Godolakis, lektor Ängelholms kommun. Seminariet besöktes av 
38 personer.  
 
23 oktober: Utmaningar med evidens och forskningsanvändning i skolan – 
Skolforskningsinstitutet besöker FoU Skolas seminarieserie ledarskap på vetenskaplig 
grund. Medverkande: Skolforskningsinstitutet, Lisbeth Gyllander Torkildsen, FoU-
chef Landskrona, Richard Wester, lektor i Lunds kommun, Petra Svensson Källberg, 
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utvecklingssamordnare Pedagogisk Inspiration Malmö. Seminariet besöktes av 32 
personer. 
 
28 november: Demokratiuppdragets utmaningar och skolans värdegrund. Gästande 
forskare: Fredrik Alvén, doktor i utbildningsvetenskap och Christian Fernandez, 
docent i statsvetenskap, båda vid Malmö universitet. Seminariet besöktes av 27 
personer.  
 
Liksom året innan genomförs seminarierna i anslutning till FoU Skolas regionala 
rektorsnätverk. Seminarier fortsätter under våren 2019. Teman för seminarier 
röstades fram under rektorsnätverksmöte 28 november.  
 

ResearchED 
FoU Skola deltog tillsammans med Pedagogisk inspiration Malmö i planeringen och 
marknadsföringen av den internationella forskning/praktikkonferensen researchED 
Scandinavia 2018. I planeringen ingick också ett lokalt konferensteam från Malmö 
latinskola. FoU Skola stöttade konferensen med ett ekonomiskt bidrag till lunchen, 
för att biljettkostnaderna skulle hållas låga.  
Konferensen samlade 350 deltagare och 40 gästande talare lördagen den 22 
september på Malmö latinskola. 

 

FoU Skolas Regionala rektorsnätverk  
FoU Skolas Regionala rektorsnätverk andra omgång avslutandes i maj 2018 och hade 
då haft 24 rektorer från 15 kommuner som träffats vid tre tillfällen våren 2018, och 
tre hösten 2017. Beslut fattades av FoU Skolas styrgrupp att med utgångspunkt i 
utvärderingen som gjordes vid den femte sammankomsten erbjuda en fortsättning av 
rektorsnätverket enligt samma modell läsåret 2018-2019. Till denna tredje omgång 
anmälde 24 rektorer från 14 kommuner sig. Under hösten 2018 leddes nätverket av 
Petra Källberg från Pedagogisk inspiration Malmö. Nätverk fortsätter under våren 
2019.  
 
 

Förvaltningschefskonferenserna inom Kommunförbundet Skåne  
I syfte att underlätta samlärande mellan kommunerna har FoU Skolas styrgrupp och 
vetenskapliga ledare bistått erfarenhetsutbytet på förvaltningschefskonferenserna 
inom Kommunförbundet Skåne genom att planera och följa upp de fyra 
nätverksträffarna under året, samt det årliga internatet i november. Samplanering av 
vårens träffar gjordes med de inlånade samtalsledarna från Pedagogisk inspiration 
Malmö, liksom gemensam utvärdering med dessa.   

På februarikonferensen föreläste Margareta under rubriken ”Om risken att evidens 
blir utvalda sanningar.” Majkonferensen genomfördes som en utvärdering av 
basgrupperna och en gemensam framtidsverkstad, med syfte att ta fram teman för 
nästa läsårs förvaltningschefskonferenser. Under decemberkonferensen diskuterades 
Lärarnas skolutvecklingskonferens samt behov och processer kring fortbildning.  

Under våren 2018 besöktes hörnmötena i SV två gånger och i Ost en gång, med syfte 
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att föra en närmare dialog med kommunerna om FoU skolas verksamhet. 

Utvecklingsgrupper inom ramen för FoU Skola 
FoU Skola ska stödja utvecklingsarbetet kring forskning inom och med skolan med 
målet att personal med vetenskaplig kompetens1 utbildas, används, behålls och kan 
cirkulera i regionen och i kommunernas tjänst. 2018 skapade FoU Skola därför i 
samråd med en tillfällig referensgrupp bestående av representanter för målgruppen 
ett nytt koncept – Utvecklingsgrupper inom ramen för FoU Skola. Två grupper med 
vardera 8 deltagare från sammanlagt 13 kommuner startades i september 2018, under 
ledning av en professionell samtalsledare. Utvecklingsgrupperna ska bidra till tätare 
kommunsamverkan för de funktioner som har uppdrag att verka för en skola på 
vetenskaplig grund.  

2.2 Strategiskt arbete 

Den regionala forskarskolan CSIS  
Under 2018 genomfördes två så kallade kommundagar i forskarskolan CSIS, den 22 
januari och den 23 oktober. FoU Skolas vetenskapliga ledare Margareta Serder deltog 
vid båda. 
 

Forskarskolor för lärare 
En handlingsplan för samverkan kring fortbildning på avancerad nivå, ”Plan för 
forskarskolor” togs fram våren 2018. Syftet är att underlätta och stödja processer 
kring samverkan mellan lärosäten i utveckling av fortbildning och forskarskolor för 
lärare i kommuner.   
 

Dialog med lärosäten 
 
I FoU Skolas uppdrag ingår att initiera och föra dialog med lärosäten, om 
forskningssamverkan och om regionalt samordnad kompetensutveckling av lärare, 
skolledare och skolchefer på avancerad nivå.  

FoU Skola har under 2018 medverkat i planeringen av den workshop för skolchefer 
som genomfördes av Skolchefsinstitutet vid Jönköping University i oktober 2018. 
Temat var Att styra och leda nära politiken. Skolchefsinstitutets föreståndare besökte 
FoU Skolas styrgrupp vid styrgruppsmötet den 31 augusti. FoU Skolas ordförande 
och vetenskapliga ledare deltog också i en workshop på Skolchefsinstitutet med 
Anthony Bryk den 19 mars.  
 
FoU skola har tillsammans med ordförande deltagit i planeringen av sammanträdena 
i Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter. Därutöver arrangerades 
under året tre regionala träffar för att förankra och skapa förutsättningar för en 
dialog mellan kommuner och lärosäten kring den nationella försöksverksamheten för 
praktiknära forskning, ”ULF”. Vid samtliga träffar har ett fyrtiotal personer deltagit. 
Den 5a april deltog endast kommuner, den 8 juni och den 27 augusti deltog även ca 
tio personer från lärarutbildningarna vid HiH, HKr, LU och MaU.  

                                                 
1 Med vetenskaplig kompetens avses utbildning på masternivå och däröver.  
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Regional samordningsgrupp bestående av representanter från HKr, LU, MaU, 
Helsinborg Stad, Burlöv kommun, Kristianstad kommun, Sölvesborg kommun 
etablerades för att ta fram Avsiktsförklaring gällande ULF-försöksverksamhet med 
praktiknära forskning i Skåneregionen samt för vidareutveckling av former för 
genomförande av avsiktsförklaring. Margareta Serder var sammankallande för 
gruppen under hösten 2018. Elena Zukauskaite tog över uppdraget från december 
2018. Avsiktförklarning skrevs under av Ordförande för Kommunförbundet i Skåne 
december 2018.  
 
 
 

3. Kunskapsspridning 
För FoU Skolas uppdrag att synliggöra och sprida verksamhetsrelevant kunskap är 
mötesplatsen Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne central. Flera aktiviteter har 
vidtagits för att skapa hållbara fortsättningar för konferensen, däribland tillsättningen 
av referensgruppen för LSK (se avsnitt 2.1). Skrivstödet som erbjöds några författare 
resulterade i konferensskriften ”Att dela erfarenhet – en syntes av 
utvecklingsartiklarna från lärarnas skolutvecklingskonferens 2017”. Genom skriften 
synliggörs och sprids nio utvecklingsprojekt från skolor i Skåne.  

Kunskapsspridning sker även genom seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig 
grund som genomförts 4 gånger under året. Som ett komplement filmades en 
föreläsning med fil dr i pedagogik Torgny Roxå från Lunds tekniska högskola på 
temat organisationskultur och förändringsarbete. Den publicerades som två 
halvtimmeslånga filmer på FoU Skolas webbsida för skriftserien Forskning i korthet. 
www.kfsk.se/forskningsikorthet 

2018 skrevs sju digitala texter på FoU-bloggen.  

 
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 454 följare. 

 

4. Omvärldsbevakning 
 

I syfte att omvärldsbevaka deltog FoU Skola i ett nationellt nätverk för FoU-
samordnare inom SKL tillsammans med andra regionala FoU-aktörer. Nätverket 
träffades den 20 mars och den 15 oktober. Margareta Serder deltog 20 mars.  
FoU Skolas vetenskapliga ledare medverkar även i ett nationellt nätverk för 
vetenskapliga ledare i kommuner/regioner. Margareta Serder deltog när dessa 
träffades den 20 april. Under 2018 deltog FoU Skola i NERA-konferensen den 8-10 
mars i Oslo, samt vid IOSTE-konferensen 2018 den 13-17 augusti i Malmö. 
Styrgruppen för FoU Skola och tillträdande vetenskaplig ledare Elena Zukauskaite 
deltog på researchED 2018 den 22 september i Malmö.  

 

http://www.kfsk.se/forskningsikorthet
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Avslutning 
Under 2018 utförde FoU Skola olika aktiviteter som svarar mot de behoven som 

kommer fram i Förväntansdokument FoU Skola. Rektorsnätverk, 

utvecklingsgrupper, Lärarnas skolutvecklings konferens, seminarieverksamhet 

skapar möjligheter för kunskapsutbyte mellan olika aktörer i skolsystemet samt 

stödjer utvecklingsarbete kring forskning med och inom skolan. Deltagande i 

olika nätverk och konferens bidrar till FoU Skola som röst i skolsverige, medan 

kontakter med lärosäten både via formella uppdrag och informella möten bidrar 

till etablering av relevanta kompetensutvecklingskurser och andra insatser. Detta 

arbete med behoven som framkommer i  Förväntansdokument FoU Skola 

kommer att fortsätta under 2019 med fokus att sprida kunskap i verksamheterna 

samt skapa förutsättningar för bättre samverkan mellan vetenskaplig produktion 

och tillämpning.  


