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Verksamhetsberättelse FoU skola 2019 
 
FoU skolas verksamhet drivs av en vetenskaplig ledare. Elena Zukauskaite har 
varit vetenskaplig ledare under 2019.   
Verksamhetsberättelsen redogör för hur verksamhetsplanen 2019 för FoU Skola 
har fullföljts. 
 

1. Styrgruppen 

 
Varje hörn utser representanter till FoU Skolas styrgrupp. Fram till juni 2019 var 
styrgruppsordförande Johan Lundgren (SV), därefter Hans Dahlqvist (NV). Under 
2019 har styrgruppen bestått av ordinarie ledamöter Roberto Citterio (Malmö), 
Åsa Melkersson (Ö, till och med augusti 2019), Richard Löfgren (Ö, från och med 
september 2019), Mats Jönsson (SV, från och med juni 2019) samt suppleanter 
Eva Hallberg (Malmö), Inga-Britt Henriksson (SV, till och mars, 2019), Anders 
Grundberg (SV från och med april 2019) Ewa Kristensson (Ö, till och med augusti, 
2019), Anna Karlsdotter (Ö, från och med september, 2019) och Rose-Marie 
Bergman (NV). Mats Jönsson valdes till vice ordförande i juni 2019. 
 
Styrgruppen har haft 10 protokollförda möten under 2019, varav ett utgjordes av 
ett arbetsinternat från lunch till lunch i september 2019.  
 
 

 

2. Genomförda aktiviteter 

2.1 Genomförda aktiviteter för samlärande 

FoU Skola organiserar för samlärande utifrån ett vetenskapligt perspektiv så att 
samverkan mellan olika nivåer och aktörer i skolsystemet och i regionen sker 
genom gemensamt lärande och gemensamma mötesplatser. Genomförda för 
samlärande 2019: 
 

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne 
Lärarnas skolutvecklingskonferens 2019 genomfördes i Hässleholm 16 mars.  
Det var 160 anmälda deltagare från 19 kommuner Skåne, samt från övriga 
Sverige. 24 skolutvecklingsprojekt från 15 kommuner presenterades. Utvärdering 
har visat att 98% av deltagare tycker att konferensen uppnått sitt syfte att vara 
en mötesplats för lärande och erfarenhetsutbyte för olika yrkesgrupper som 
arbetar med skolutveckling. 96% har fått inspiration till framtida 
skolutvecklingsprojekt i sina egna verksamheter. Hela 100% tycker att Lärarnas 
skolutvecklingskonferens ska genomföras igen nästa år! 
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Arbete med syntes – konferenspublikationen pågår under 2019 och kommer 
lanseras 17 januari, 2020 i Helsingborg. 
Planering för konferensen 2020 har börjat. Regional arbetsgruppen har samlats. 
Arbete pågår för att boka in keynote föreläsare. Spara datum-inbjudan samt 
information till kommunerna har skickats. 
 

Seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig grund 
I seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig grund har 4 seminarier genomförts 
på KFSK vid följande tillfällen under 2019: 
 
6 mars: Tema: Utbildningskvalitet – hur vet vi att ”det händer”? Gästande 
forskare: Doc. Dr. Eva Davidsson, Malmö universitet. Seminariet besöktes av 62 
personer. 
 
13 maj: Tillitsbaserat ledarskap – var är det och hur bidrar det till bättre 
arbetsmiljö i skolan?. Gästande forskare: Louise Bringselius, Fil doktor, docent 
och universitetslektor i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds 
universitet. Seminariet besöktes av 57 personer. 
 
23 oktober: Mätbarhets gränser. Går det att mäta kunskap? Gästande forskare: 
Dr. Jonna Bornemark, författare bakom boken Det omätbaras renässans: En 
uppgörelse med pedanternas världsherravälde; filosof vid Centrum för praktisk 
kunskap på Södertörns högskola. Seminariet besöktes av 200 personer. 
 
10 december: Ledarskap för bättre skolresultat. Gästande forskare: Med forskare 
doc. Dr. Maria Järl och doc. Dr. Klas Andersson, Göteborgs universitet. Seminariet 
besöktes av 100 personer. 
 
Liksom året innan genomförs seminarierna i anslutning till FoU Skolas regionala 
rektorsnätverk. Seminarier fortsätter under våren 2020. Teman för seminarier 
röstades fram under rektorsnätverksmöte under hösten 2019. 

 

FoU Skolas Regionala rektorsnätverk  
FoU Skolas Regionala rektorsnätverk tredje omgång avslutandes i maj 2019 och 
hade 24 rektorer från 14 kommuner. Utvärdering har visat att mer än 90% av 
rektorer tyckte att upplägg för nätverk var utmärkt eller bra samt att nätverket i 
sin helhet var utmärkt eller bra. 92,3% tycker att de kommer få nytta av 
nätverket i sin verksamhet. FoU Skolas styrgrupp har bestämt att fortsätta med 
rektorsnätverk 2019/2020. 49 rektorer från 21 kommun har anmält sig till 
rektorsnätverk 2019/2020. Nätverket har någorlunda ändrat upplägget där 
gruppsammanställning och ledarskap är bestämt i förväg samt återkoppling av 
grupparbete händer i halvgrupp. Kort utvärdering görs efter varje träff. Efter 3 
träffar på hösttermin 2019 uppfattas upplägget positivt och nätverket beskrivs 
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som bra och nyttig.  

FoU Skolas regionala rektorsnätverk för särskola 
På förfrågan av kommunerna utlystes FoU Skolas regionala rektorsnätverk för 
särskola. 34 rektorer från 20 kommuner deltar på träffarna. Teman för första 
träff är Särskola på vetenskaplig grund. Teman för resten av tre träffarna 
bestämdes av deltagare själva. Nätverket har liknande upplägget som 
rektorsnätverk – lästips och reflektionsuppgift skickas i förväg. Själva träffen 
består av föreläsning, gruppdiskussion och återkoppling samt omvärldsanalys. 
Kort utvärdering görs efter varje träff. Efter två första träffar uppfattas nätverk 
positivt.  
 

Professionellt lärande för elevers lärande och välbefinnande 
Konferensen anordnades 18 juni i samarbete med Studentlitteratur och 
Academedia. Konferensen innehållit föreläsningar av Helen Timperley samt Ulf 
Blossing och Ann-Christine Wennergren samt gruppdiskussioner. Konferensen 
ägde rum i Helsingborg. Ca 87% av de som deltagit tycket att programmet och 
upplägget var utmärkt eller bra samt att de kommer ha nytta av det i sin 
verksamhet. Konferensen samlade 197 deltagare från FoU Skolas kommuner 
(109) och Academedia (88). 13 kommuner var representerade. 
 

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.  

På marskonferensen genomförde Elena Zukauskaite workshop om ULF 
verksamhet och spridning av kunskap för ULF. På majkonferensen föreläste Elena 
Zukauskaite om tillitsbaserad styrning. Under septemberkonferensen 
diskuterades FoU Skolas aktiviteter och kommande konferenser samt upplägg för 
behovsanalys och erfarenhetsutbyte. Under internatet i november hade FoU 
Skola ansvar för workshop kring lärarutbildning med lärosäten samt förslag på 
föreläsare under fm som presenterade utgångläge för Skåne inom olika 
områden. Under decemberkonferens har Elena Zukauskaite bjudit in forskare 
Helena Andersson att föreläsa om skolnärvaro, anordnade workshop för 
erfarenhetsutbyte, informerade om FoU Skolas aktiviteter och höll i diskussion 
om upplägg för förvaltningschefer i framtiden.  

Under 2019 besöktes hörnmötena i SV två gånger, i Ost tre gånger och i NV tre 
gånger med syfte att föra en närmare dialog med kommunerna om FoU skolas 
verksamhet. Vidare har FoU Skolas vetenskapliga ledare besökt även 
förvaltningar i Sölvesborg, Helsingborg, Hörby, Höganäs och Klippan. 
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2.2 Genomförda aktiviteter för personal med vetenskaplig kompetens samt 
mötesplatser för kunskapsutbyte mellan olika organisationer 
FoU Skola stödjer utvecklingsarbetet kring forskning inom och med skolan med 
målet att personal med vetenskaplig kompetens utbildas, används, behålls och 
kan cirkulera i regionen och i kommunernas tjänst. FoU Skola bidrar till och kan 
producera ny verksamhetsrelevant kunskap. FoU Skola skapar mötesplats för 
erfarenhetsutbyte mellan olika professioner kring ULF. Genomföra aktiviteter för 
2019: 
 

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. 
Utvecklingsgrupper har avslutats under våren 2019.  

Utvecklingsgrupper utvärderats både muntligt vid nästsista träff och skriftligt via 
anonym enkät. Deltagarna har beskrivit att det är givande att träffa 
utvecklingsledare från andra kommuner samt att träffarna har gett nya insikter 
till egen verksamhet samt konkret tips – läsmaterial och verktyg som kunde 
användas i dagliga arbete. Däremot önskades mer styrning för själva processen 
och mer konkret upplägg. I muntlig utvärdering kom det fram också två olika 
önskemål – en med mer teoretiskt innehåll och den andra med mer praktiknära 
innehåll.  

Nya utvecklingsgrupper har utlystes för skolår 2019/2020 med två upplägg – 
teoretiskt (5 deltagare) och praktiknära (4 deltagare). Deltagare kommer från 5 
kommuner och 1 fristående skola. FoU Skolas vetenskapliga ledare leder 
grupper. Kort utvärdering skickas efter varje träff. Upplägg uppskattas och 
uppfattas som positivt. 

FoUI nätverk inom ramen för Kommunförbundet 
FoU Skola tillsammans med andra två FoU strateger anordnar nätverk för 

erfarenhetsutbyte för medarbetare inom kommuner som arbetar med FoU frågor 

(oavsett förvaltning). Nätverket har framförallt till syfte till att diskutera och 

analysera modeller och arbetssätt för kommunal FoUI verksamhet, dvs respektive 

förvaltning/avdelning /kommun arbetar och vad de uppnår, eller strävar efter att 

uppnå genom detta arbetssätt. Målet är att nätverket ger ny kunskap, nya 

 
1 Med vetenskaplig kompetens avses utbildning på masternivå och däröver.  
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perspektiv och ideer FoU-ansvariga kan utveckla sitt FoUI-arbete. Målet är också 

att diskussionerna tydliggör svårigheter och strukturella hinder som 

Kommunförbundet Skåne, tillsammans med kommuner, bör lyfta till lärosäten 

och bidragsgivare. Två sådana möten anordnades under 2019 med 18 deltagare.  

 

Kommundagarna med CSIS forskarskola 
FoU Skolas vetenskapliga ledare har deltagit på Kommundagarna med CSIS i 
Svedala under våren 2019. Elena Zukauskaite har presenterat ULFs 
försöksverksamhet i stort samt de processerna som avser Skåne regionen.  
 

Regional samordningsgrupp för ULF försöksverksamhet 
Regionalt samverkansråd för skollagsstyrda verksamheter har etablerat Regional 
samordningsgrupp för genomförande av ULF avtalet. Gruppen består av 
representanter från MAU, HKr och LU samt kommunrepresentanter från alla 
hörn i Skåne. Gruppen träffas 3 ggr per termin för erfarenhetsutbyte och 
uppdatering kring aktiviteter.  En websida för ULF i Skola har etablerats för 
kunskapsspridning. Webbsida uppdateras av FoU Skolas vetenskapliga ledare. 
Konferens Förskola och Skola på vetenskaplig grund (se nedan) har initierats 
inom ramen för denna grupp. Gruppen har också fått förfrågan att beskriva 
drömscenarion för Skåne för utvecklingen av ULF efter att försöksverksamhet är 
avslutat. Scenarion kommer att presenteras 7 maj, 2020. 
 

Förskola och Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: Samverkan, 
strategier och modeller 
Konferensen initierades av Regional samordningsgrupp för ULF 
försöksverksamhet och ägde rum december 3, 2019. 114 deltagare från 21 
kommuner inom FoU Skola samt kommuner i övriga Sverige (Kungsbacka, Lerum, 
Jönköping) och regionala lärosäten deltog på konferensen. Syfte med 
konferensen är att dela med sig erfarenheter kring strategier och strukturer för 
skola och förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, något som 
aktualiserats i och med den pågående försöksverksamheten ULF, samverkan 
mellan lärosäten och skolhuvudmän för praktiknära forskning. Behovet att 
utveckla sådana strategier och tydliga ramar för skola på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet framkommer också i Skolinspektionens rapport (Dnr. 400-
2017:10221). Utvärdering av konferensen visar att 98,4% av deltagare tyckte att 
dagens program var utmärkt eller bra, 90,6% att de kommer ha nytta av 
konferensen i sin verksamhet, 92% vill att liknande konferens ska anordnas igen.  
 

Dialogforum för att vidareutveckla forskningsliteracitet i skolan 
Dialogforum är en mötesplats för verksamma i Skånes skolor och forskare inom 
det utbildningsvetenskapliga fältet vid olika ämnesinstitutioner på Lunds 
universitet och Malmö universitet. Det primära syftet med dialogforum är att 
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vidareutveckla forskningsliteracitet i skolor genom att belysa ett bestämt ämne 
från olika forskningsperspektiv. 
Dialogforum anordnas i samarbete mellan FoU Skola, MAU, LU en gång per år.  
Tema hösten 2019: Att utveckla undervisningen med digital teknik: möjligheter 
och utmaningar. Gästande forskare: fil dr Sara Willermark, högskolan Väst och 
författare till avhandlingen Digital didaktisk design (Skolportens favorit) och 
professor Agenta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet 
49 deltagare från 13 kommuner deltog. Kvalitativt utvärdering där deltagare fick 
skriva ner sina tankar efter dagen visar att forum och ämnet upplevdes som 
intressant och givande.  
 

Utgivning av populärvetenskapliga publikationer 
FoU Skola har lett utgivning av Forskning i korthet 2019 med fokus på 
barndelaktighet och inflytande. Forskning i korthet har skrivits av tre forskare: 
Kristina Westlund, lektor Malmö stad (fokus på förskola); Helene Elvstrand, 
lektor på Linköpings universitet (fokus på skola och fritidshem), Roger Säljö, 
professor på Göteborgs universitet (fokus på delaktighet och digitalisering i 
skola). Försmak av alla tre kapitlen har också publicerats som blogginlägg på FoU 
Skolas blogg. Boken is in helhet lanserades 29/11 med paneldebatt där alla tre 
forskare deltog. FoU Skolas ordförande har lett debatten. 50 deltagare från 13 
kommuner deltog.  
 
Under 2019 organiserades arbete kring utgivning av utvecklingsartiklar som 
presenterades på Lärarnas skolutvecklingskonferens. 7 artiklar har publicerats. 
De lanseras 17 januari, 2020 med kick-off för Lärarnas skolutvecklingskonferens 
2020.  
 
FoU Skolas har publicerat totalt 15 blogginlägg. Förutom de tre inläggen skrivna 
av forskare kan två till blogginlägg anses som populärvetenskaplig – återkoppling 
av ICSEI 2019 konferens – Fem lärdomar för skola på vetenskaplig grund samt av 
klassernas storlek betydelse för elevresultat: Tjurig treåring och skolans mest 
omdebatterade fråga eller VARFÖR behöver vi mindre klasser?  
 

2.3 Genomförda aktiviteter i relation till behovsanalys 

FoU Skola identifierar vilka behov av kompetensutveckling på 
utbildningsområdet som är gemensamma för ett flertal kommuner i regionen. 
FoU Skola initierar och för dialog med för ändamålet mest lämpliga lärosäten för 
regionalt samordnad kompetensutveckling av lärare, skolledare och skolchefer 
på avancerad nivå. Genomförda aktiviteter: 
 

Besök – hörn & förvaltningar 
Under 2019 besöktes hörnmötena i SV, Ost och NV tre gånger med syfte att föra 
en närmare dialog med kommunerna om FoU skolas verksamhet. Vidare har FoU 
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Skolas vetenskapliga ledare besökt även förvaltningar i Sölvesborg, Helsingborg, 
Hörby, Höganäs och Klippan.  

Dialog med lärosäten 
Kommunernas behov är ett kontinuerligt punk som diskuteras under regional 
samordningsgrupp för ULF. På webbsida ULF i Skåne finns information om hur 
kommunerna kan komma i kontakt med lärosäten. Elena Zukauskaite 
informerade kommunerna vid olika träffar om HKr platform där förslag på 
projekt kan skickas in till forskare.  
 

Genomgång av utvecklingsområden 
FoU Skola har initierat genomgång av utvecklingsområden som finns i skånska 
kommuner baserat på lägesrapporter, verksamhetsplaner, kvalitetsrapporter 
mm. Första utkast var klar november 2019. Arbete fortsätter under 2020.  
 

2.4 Genomförda aktiviteter – Röst i Skolsverige 

FoU Skola är en röst i skolsverige och signalerar kvalitet. Genomförda aktiviteter 
2019.  
 

Workshop på konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan 2019 i Örebro 
FoU Skolas anordnade ett separat spår ULF - Samverkan för skola på vetenskaplig 
grund. Hur samordnar vi ULF för bästa spridning av kunskap? Inom ramen för 
nationell konferens för samverkan HSS 2019. Under workshopen diskuterades 
erfarenhet kring ULF från Skåne tillsammans med representanter för ULF från 
nationell nivå. Vidare presenterades forskningsprojekt i samverkan mellan 
kommuner och lärosäten både från Skåne och övriga Sverige. Utifrån 
diskussionen som pågick under workshopen bjöds FoU Skola till mötet med ULF 
representanter på nationell nivå att diskutera vidareutveckling av ULF efter att 
försöksverksamhets tid går ut.  
 

Skolchefskonferens 
Konferensen som ägde rum 3-4 oktober är ett samarrangemang mellan 
Linnéuniversitetet, Jönköping University, FoU Skola och Föreningen Sveriges 
Skolchefer. I den här konferensen behandlades olika skolchefsperspektiv och 
frågor som diskuteras är: Hur ser skolchefsrollen ut i ett historiskt perspektiv, 
Vad var bakgrunden till att den åter reglerades, Hur har det blivit och hur kan 
skolchefens framtid komma att se ut? Förutom planering och inledning hade FoU 
Skola ansvar för paneldebatt om nuläge kring skolchefsrollen. Programpunkter 
inkluderade presentationer av representanter från Regeringskansliet, 
Skolledarförbundet, SKL, Lärarförbundet mm.  
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Kommunikationsprojekt: Skola på vetenskaplig grund – kommuner berättar 
Under hösten 2019 har FoU Skola initierat kommunikationsprojekt – Skola på 
vetenskaplig grund – kommuner berättar. Upplägget för projektet att 
förvaltningschef får 3 frågor om skola på vetenskaplig grund som hen får svara 
skriftligt eller muntligt. Svaren publiceras på FoU Skolas blogg. Syften med 
projektet är att underlätta erfarenhetsutbyte mellan kommunerna kring Skola på 
vetenskaplig grund samt sprida bra exempel och berika debatten som allt det 
goda med svenska skola. Under 2019 fem kommuner svarade på frågor. Arbete 
fortsätter under 2020.  
 

Skrivelse till utredning för ökad kvalitet i lärarutbildningen från kommunerna inom 
Kommunförbundet Skåne 
Inom ramen på förvaltningschefsinternatet har FoU Skola anordnat diskussion 
kring vilka förändringar inom lärarutbildning som förvaltningschefer anser viktiga 
att genomföra. FoU Skola har sammanställt gemensamma punkter som kom 
fram och skickat till två utredare som fått i uppdrag att biträda 
Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag på åtgärder för ökad kvalitet i 
lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare. 
 

Sociala medier 
FoU Skola är aktivt både på Facebook (604 som gillar sida, 612 följare) och på 
Twitter (283) följare. Sociala medier används för informationsspridning, 
rapportering från konferensen samt att sprida bra exempel om svensk skola från 
Skånska kommuner.  
 

FoU Blogg & andra publikationer 
FoU Skola har publicerat 15 blogginlägg. Fem av dem är populärvetenskapliga 
publikationer med syfte att sprida forskningsresultat, medan de andra 10 
försöker forma opinion kring värdegrund, vikten av vetenskaplig grund i skolan 
samt vikten av nätverk.  
 
FoU Skola har också skickat in debattartikel till Dagens Samhälle: 
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skolor-arbetar-standigt-att-forbattra-

verksamheten-29281 
 

3. Omvärldsbevakning 
 

I syfte att omvärldsbevaka hur andra kommuner anordnar sina FoU aktiviteter 
deltog FoU Skola i ett nationellt nätverk för FoU-samordnare i Uppsala under 
våren 2019. FoU Skolas vetenskapliga ledare deltog på följande konferenser 
under 2019: 

• ICSEI 2019, januari 7-12, Stavanger  

• Växjökonferens, januari 30-31, Växjö 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skolor-arbetar-standigt-att-forbattra-verksamheten-29281
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skolor-arbetar-standigt-att-forbattra-verksamheten-29281
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• Skolriksdag 2019, maj 6-7, Stockholm 

• HSS 2019, maj 9-10, Örebro 

• Förskolekonferensen, 2019, september 18, Stockholm 

• Skolchefskonferen, 2019, oktober 3-4, Växjö 

• Fritidshemmens rikskonferens, november 22, Malmö 
 

Information från konferenser sprids alltid via Sociala medier. Ibland kan det 
också bli till blogginlägg. Konferensen håller FoU Skolas vetenskapliga ledare 
uppdaterad kring spetsforskning inom området samt ger inspiration till nya 
upplägg för evenemang (exempelvis, dialogforum), nya föreläsare och 
underlättar nätverskapande.  
 

 

Avslutning 
Under 2019 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. FoU 
Skola har initierat mängden av nya aktiviteter under 2019 inklusive 
rektorsnätverk för särskola, konferens Skola på vetenskaplig grund och 
dialogforum, satt igång arbete med ULF samordningsgrupp. Utvecklingsgrupper 
har också uppdaterades med nya upplägg. FoU Skola har också arbetat med att 
utveckla sin roll i relation till behov ’att vara röst i skolsverige’ inte minst via FoU 
blogg där 15 inlägg publicerades och nytt kommunikationsprojekt satts igång. 
Under 2020 nytt förväntas dokument behöver tas fram och arbete kommer att 
fortsätta.  
 
 


