
ULF-samverkan vid Mau
Margareta Serder, vicedekan för samverkan vid Lärande och samhälle, Mau

Maria Lindeberg, Vellinge kommun

Lisbeth Gyllander Torkildsen, Malmö stad Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen



Utgångspunkter Maus ULF försöksverksamhet 

• Forskningssamverkan som ska ta sin utgångspunkt i praktikens frågor 
behöver ges tid att formuleras

• Modellerna ska kopplas nära lärarutbildningarna

• Samarbetet ska bygga på involvering av, och delaktighet och dialog 
med och mellan skolhuvudmän – samt med Maus forskare



Utgångspunkter Maus ULF försöksverksamhet 

• Forskningssamverkan som ska ta sin utgångspunkt i praktikens frågor 
behöver ges tid att formuleras – därför organiserad i Maus ULF-
verksamhet som fasta nätverk som träffas över tid kring 
gemensamma intresseområden

• Modellerna ska kopplas nära lärarutbildningarna – därför flera Mau-
lärare/forskare som undervisar i lärarutbildningarna i varje nätverk

• Samarbetet ska bygga på involvering av, och delaktighet och dialog 
med och mellan skolhuvudmän – samt med Maus forskare – därför en 
långsam process med flera huvudmän i varje nätverk 



Vad gör Mau inom ULF försöksverksamhet? 

Tre didaktiska nätverk för lärare
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Vad gör Mau inom ULF försöksverksamhet? 

Tre didaktiska nätverk för lärare

Samarbetsavtal med Malmö stad 
om att bygga en extern gemensam 
forskningsmiljö

Nätverk för 
förvaltnings-
nivåns unika 
utmaningar

Efterlysning

Samarbetsavtal 
för delad tjänst 
skola-lärosäte
– söker 

intresserad 
kommunal 
huvudman! 



De Didaktiska nätverkens syfte

• Det Didaktiska nätverket ska medverka till att stärka skolverksamhetens 
och lärarutbildningarnas vetenskapliga grund. Huvudsyftet är att 
ömsesidigt intressanta forskningsfrågor identifieras med utgångspunkt i 
praktiserande lärares erfarenheter och utmaningar inom ett för varje 
enskilt nätverk definierat intresseområde. 

• …förväntas också bidra till ökade kontakter mellan huvudmännens lärare 
och lärosätets forskare och lärare, vilket möjliggör medverkan i 
ansökningar i forskningsutlysningar som förutsätter praktikorienterade 
ansatser. 

• Nätverken ska bygga på ömsesidigt engagemang, deltagande och 
jämbördiga relationer mellan deltagarna samt med hänsyn till ingående 
parters olika förutsättningar och behov.



Didaktiska nätverk kring gemensamma 
intresseområden 

Svenskämnets didaktik
(8 lärare + 3 

lektorer/adjunkter)

Lomma
Vellinge

Från Mau: 
Marie Thavenius, Camilla 
Thurén och Eva Bringéus

Språk- och kunskapsutveckling i 
ämnesundervisning

(22 lärare + 6 
lektorer/adjunkter)

Helsingborg
Kunskapsskolan

Malmö 
Svedala

Från Mau: Eva Bringéus, Cecilia 
Axelsson Yngvéus, Catarina 

Economou, Anna-Lena Godhe, 
Maria Kouns, Charlotte 

Rosenkvist

Proportionella resonemang i 
matematik

(15 lärare + 4 
lektorer/adjunkter)

Helsingborg
Lomma
Svedala
Vellinge

Från Mau: Jöran Petersson, 
Magnus Jakobsson, Jonas Dahl, 

Joakim Olofsson 



Nätverk Förvaltningsnivåns unika utmaningar

• Intresseområde: Systematiskt kvalitetsarbete

• Fyra forskare från olika discipliner (arbetsvetenskap, statsvetenskap, 
psykologi, didaktik) samt 12 deltagare (varav flera med 
forskarexamen) från sex olika huvudmän:

• Helsingborg, Hässleholm, Kunskapsskolan AB, Landskrona, Malmö, 
Vellinge, Svedala
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Elev

Lärare

Skolledare

Förvaltningsledning

Förvaltningskontor

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnd

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse



Problem/

behov 

(läroplan)

Förändrad praktik

Effekter i måluppfyllelse

Hög kvalitet i verksamheten

Orsak 

(keps)

Prioriterat mål

Orsak 

(process)

Utvecklingsområde

Elev

Lärare

Skolledare

Förvaltningsledning

Förvaltningskontor

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnd

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse
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Fokus på elevers lärande och behov i en 
välfungerande styr- och stödkedja

Intresse


