
FoU Skolas förväntansdokument 2017-2019: Utvärdering 
 

Inledning 
Förväntansdokument 2017-2019 togs fram av FoU Skolas styrgrupp och fastställdes av 

Kommunförbundet Skånes förvaltningschefsnätverk 2017-09-22. Enligt Förväntansdokument ska FoU 

Skola arbeta mot fyra mål: 

1. Att kunskaper och erfarenheter som uppnåtts i en kommun eller i en del av regionen kommer 

andra delar av regionen eller andra kommuner tillgodo (samlärande) 

2. Att säkerställa att det finns tillräcklig och relevant kunskap och kompetens tillgänglig för alla 

huvudmän i Skåne (kompetensutvecklings och kunskapsproduktion) 

3. Att möta kunskapsutvecklingen på utbildningsområdet genom kontinuerlig kompetensutveckling 

av hög kvalitet för skolorganisationens personal. (kompetensutveckling, dialog med lärosäten) 

4. Att vår regions behov, utmaningar och erfarenheter synliggörs i det nationella sammanhanget i 

syfte att påverka utvecklingen på skolområdet (Röst i skolsverige) 

Enligt Förväntansdokument ska utvärdering av hela dokumentet ske efter tre år, senast 2020-06-30. 

Utvärderingen bör fokusera på kvalitet och inte kvantitet. Utvärderingen av förväntansdokumentet 

ska ske genom en självvärdering i styrgruppen som därefter speglas i hela förvaltningschefsgruppen. 

Självvärdering av Förväntansdokument påbörjades under FoU Skolas styrgruppsinternat september 

2019 och fortsatte under styrgruppsmöten 2019 och 2020. Detta dokument är sammanställning av 

de viktigaste iakttagelserna som kommit fram under utvärderingsprocessen.  

Mål och genomförda aktiviteter 
De flesta aktiviteter som genomförts inom ramen för Förväntansdokument svarar mot flera mål. 

Nedan anges kort beskrivning och utvärdering av de viktigaste aktiviteterna för varje mål. Listan på 

alla genomförda aktiviteter i kronologisk ordning bifogas som bilaga 1. 

 

Mål 1: Att kunskaper och erfarenheter som uppnåtts i en kommun eller i en del av regionen 

kommer andra delar av regionen eller andra kommuner tillgodo (samlärande) 
FoU Skola arbetar för samlärande för olika professioner inom skola – förvaltningschefer, 

utvecklingsledare/lektorer, rektorer och lärare.  På förvältningschefsträffarna har FoU Skola tagit 

stort ansvar för upplägg och agenda för de tre träffar som genomförts under perioden som 

utvärderas.  

Rektorsnätverk för rektorer i grundskola och gymnasiet har haft tre upplagor än så länge. Rektorer 

från kommunerna inom FoU Skola träffas sex gånger per skolår kring teman som de själva har valt 

som aktuella. Träffen består av lästips och annat material, föreläsning av FoU Skolas vetenskapliga 

ledare, erfarenhetsutbyte i små grupper och genomgång av omvärldsbevakning. Intresset för 

deltagande har ökat varje år och genomförda utvärderingar är positiva (se bilaga 1).  

Hösten 2019 har FoU Skola startat rektorsnätverk för särskola efter förfrågan från kommunerna. 

Upplägget liknar den för rektorsnätverk för rektorer i grundskola och gymnasiet. Den första upplagan 

är inte klar vid denna utvärdering, men en kort enfrågasutvärdering efter de första två träffarna visar 

att nätverket uppskattas.  



Lärarnas skolutvecklingskonferens hade två upplagor – 2017 och 2019. LSK skapar möjlighet för 

skolverksamma från hela Skåne, och även övriga Sverige, att dela med sig sina erfarenheter kring 

skolutvecklingsarbete på vetenskaplig grund samt få inspiration och förslag för vidareutveckling. 

Konferensen hade ett ökat antal deltagare från 105 år 2017 till 150 år 2019, samt ökad 

representation av kommuner. Konferensen utvärderas positivt båda år (se bilaga 1).  

År 2019 anordnade FoU Skola en konferens Förskola och skola på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Under konferensen visade 14 kommuner upp sin tolkning och sitt arbete med 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Konferensen har fått positiv utvärdering av deltagare.  

 

Mål 2: Att säkerställa att det finns tillräcklig och relevant kunskap och kompetens tillgänglig 

för alla huvudmän i Skåne (kompetensutvecklings och kunskapsproduktion) 
FoU Skola har anordnat seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig grund som består av fyra 

seminarierna per år. Teman på seminarierna är samma som på rektorsnätverksträff som alltid 

inträffar samma dag. Seminarierna består av föreläsningarna och diskussioner med disputerade 

forskare från lärosäten eller kommuner. Deltagande på seminarierna varierar mellan 12 och 200. 

Under 2019 var allmänt ökat deltagande med 57-200 deltagare per seminarium. Kända föreläsare 

som också syns på nationella arenor/nyligen publicerat populärvetenskapliga böcker drar ofta mer 

deltagare till seminarium än ’vanliga’ forskare.  

Inom serien Forskning i korthet publicerar FoU Skola forskningsöversikter. Översikt från 2017 om 

forskningsliteracitet uppmärksammades på nationell nivå och har uppnått hög spridning. 

Forskningsöversikt från 2019 har fått positiv muntlig utvärdering och är bland mest lästa inläggen på 

FoU Blogg.  

Efter Lärarnas skolutvecklingskonferens ges ett antal författare möjlighet att tillsammans med 

skrivarstöd att skriva fram en utvecklingsartikel som samlas i en skrift – Syntes. Syntes bidrar till 

kompetensutveckling på olika sätt. Färdiga utvecklingsartiklar fungerar som ett underlag för andra 

skolor som vill sätta igång skolutvecklingsprojekt och utveckla sin kompetens. Processen kring 

skrivande av utvecklingsartiklar bidrar till författares kompetensutveckling då de får skrivarstöd från 

disputerade lärare.  

Mål 3: Att möta kunskapsutvecklingen på utbildningsområdet genom kontinuerlig 

kompetensutveckling av hög kvalitet för skolorganisationens personal. (kompetensutveckling, 

dialog med lärosäten) 
FoU Skola är sammankallande för Regional samordningsgrupp för ULF verksamhet samt har 

huvudansvar för agendan. Representanter från tre lärosäten och från kommunerna träffas 

regelbundet för att säkerställa att kommunernas behov speglas i de modeller som testas inom ULF, 

samt för att hitta vägar att sprida information till flera huvudmän än de som deltar på ULF 

(konferensen Förskola och skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är ett exempel på 

hur kunskap kan spridas).  

FoU Skola har bidragit forskarskola CSIS (Communicate science in school). FoU Skola har bidragit till 

diskussioner och föreläste på kommundagarna när licentiander och kommunrepresentanter träffades 

för att diskutera hur skola och förskola utvecklas på vetenskaplig grund och hur lektorer kan bidra till 

det.  

FoU Skolas vetenskapliga ledare var också ledamot i Fakultetsstyrelsen vid Lunds universitets 

naturvetenskapliga fakultet, som allmänrepresentant, och kunde påverka lärarutbildning.  



FoU Skola har skapat förutsättningarna för kompetensutveckling för personal som har övergripande 

utvecklingsansvar på skola. FoU Skola startade utvecklingsgrupper – den första upplaga fungerade 

som nätverk för erfarenhetsutbyte medan den andra syftar på kompetensutveckling i relation till 

skola på vetenskaplig grund.  

Mål:4 Att vår regions behov, utmaningar och erfarenheter synliggörs i det nationella 

sammanhanget i syfte att påverka utvecklingen på skolområdet (Röst i skolsverige) 
FoU Skola syftar till att agera som en röst i skolsverige på olika sätt. FoU Skola försöker påverka 

politiken på nationell nivå. Rapporten Tillbaka i skolan som kommunlektor presenterades på 

utbildningsutskottet och har använts som underlag för arbetet med den försöksverksamhet för 

praktiknära forskning som getts anslag i forskningspropositionen. 

FoU Skola är medarrangör av skolchefskonferens med Skolchefsinstitut och Linneuniversitet. 

Ledarskap i skolan diskuteras och analyseras med andra ledande aktörer inom skola såsom 

Utbildningsdepartementet, Skolledarförbund, SKR med flera. Det är svårt att veta effekten av dessa 

aktiviteter, men det underlättar kontaktskapandet. Sekreterare på Utbildningsdepartementet 

kommer för att träffa förvaltningschefsgruppen i Skåne efter att kontakten först knöts under 

konferensen.  

FoU Skola försöker påverka opinionsbildningen genom att driva FoU Blogg. En del av inlägg sprids 

nationell av SKR, Skolforskningsinstitut mm. FoU Blogg har ca 3 500 unika besökare per år.  

 

Avslut  
FoU Skola har bidragit till kompetensutveckling och kunskapsspridning i alla kommuner som ingår i 

FoU Skola. Tusentals deltagare har kommit till FoU Skolas aktiviteter. Stor andel anger att de får nytta 

av FoU Skolas aktiviteter i sin verksamhet och vill liknande aktiviteter anordnas igen.  

En del aktiviteter är återkommande för att det finns kvarstående behov och/eller fortsatt värde i 

kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Andra aktiviteter läggs till när nya 

behov eller förändringar i omvärlden uppkommer upp (exempelvis, ULF-relaterade aktiviteter). 

Utmaningen är att identifiera de aktiviteter som gör störst nytta för kommunerna, så att begränsade 

resurser för kompetensutveckling används mest effektivt. Det är också en utmaning att hitta 

balansen mellan att förstärka de aktiviteterna som kommunerna redan gör själva internt 

(exempelvis, inspirationsföreläsningarna via seminarieserie) och initiera det som kommunerna inte 

har möjlighet/förmåga att utföra själva (regionala rektorsnätverk).  

FoU Skolas styrgrupp har börjat arbete med Förväntansdokument 2020-2022. Styrgruppen kommer 

att fortsätta och förvalta mycket av det som initierats och utvecklats under 2017-2019, men också 

öppna upp för andra sätt att arbeta.  

 

Utvärderingen godkänts på FoU Skolas styrgruppsmöte 2020-02-14 

 

 



Bilaga 1 

Underlag – utvärdering av FoU Skolas förväntansdokument 2017-2019 
Under 2017-2019 arbetade FoU Skola utifrån 4 behov: 

1. Att kunskaper och erfarenheter som uppnåtts i en kommun eller i en del av regionen kommer andra delar av regionen eller andra kommuner tillgodo 

(samlärande) 

2. Att säkerställa att det finns tillräcklig och relevant kunskap och kompetens tillgänglig för alla huvudmän i Skåne (kompetensutvecklings och 

kunskapsproduktion) 

3. Att möta kunskapsutvecklingen på utbildningsområdet genom kontinuerlig kompetensutveckling av hög kvalitet för skolorganisationens personal. 

(kompetensutveckling, dialog med lärosäten) 

4. Att vår regions behov, utmaningar och erfarenheter synliggörs i det nationella sammanhanget i syfte att påverka utvecklingen på skolområdet (Röst i 

skolsverige) 

Tabellen nedan sammanfattar de viktigaste aktiviteten som genomförts för att möta de 4 målen. Antal deltagare, kommuner och utvärdering av aktivitet 

anges när relevant. Obs! Antal deltagare syftar till totala antalet deltagare per aktivitet, inte unika deltagare.  

Aktivitet Antal deltagare Antal kommuner FoU Skolas roll Utvärdering/ Effekt Mål  

2017 

Förvaltningschefsmöten och 
hörnmöten 2017  

  FoU Skola tog 
huvudansvar & 
omorganiserat träffarna 

 1 & 3 

Arbete med sociala medier 
2017 

FB: 440 gillar sida   FoU Skola satt igång och 
uppdaterat FB sida 

 1 & 4 

Forskning i korthet 2017: 
Forskningsliteracitet 

300 tryckta ex., 36 
deltagare på lansering 

 FoU Skola bestämde 
teman och beställt 
forskningsöversikt 

Brett spridning, 
uppmärksammas på nationell 
nivå, ex. Skolfi  

2 & 3 & 4 

Ledarskap på vetenskaplig 
grund 2017 (6 seminarier) 

110 & 12 & 22 & 38 & 60 
& 54 

 FoU Skola välde ut teman 
(i samråd med rektorer), 
bokade in föreläsare, 
agerade samtalsledare 

 2 & 4 



Rektorsnätverk 2017-2018 24 deltagare 15 kommuner FoU Skola startade och 
hade huvudansvar för 
genomförande av 
rektorsnätverk för 
rektorer i grundskola och 
gymnasiet 

 1 & 2 & 3  

Forskarskolan CSIS   Ansvarig för workshop 
med 
kommunrepresentanter 

 2 & 3 

Regional FoU nätverk 
(2träffar) 

37 & 16 deltagare  FoU Skola hade 
huvudansvar för nätverks 
upplägg och innehåll 

 1 & 2 & 3 

Lärarnas 
skolutvecklingskonferens 
2017 

110 deltagare; 26 bidrag Bidrag från 7 
kommuner 

FoU Skola hade 
huvudansvar för initiering 
av konferensen, 
externfinansiering och 
program för konferensen 

Väldigt positiv utvärdering: 
90% tyckte att konferens var 
plats för lärande; 98% vill att 
konferensen anordnas igen  

1 & 2 & 3 

Skolchefskonferens 2017 i 
samarbete med 
Skolchefsinstitut 

50 deltagare, ca 10 från 
Skåne 

 FoU Skola hade ansvar för 
en workshop 

 3 & 4 

Workshop Att leda en 
forskningsbaserad praktik i 
samarbete med 
Skolchefsinstitut 

30 deltagare (hela 
Sverige) 

 FoU Skola hade en 
föreläsning om evidens 

 2 & 3 & 4 

Blogginlägg baserat på 
föreläsning om evidens 

  FoU Skola skrev 
blogginlägg om evidens 

Ingår i 5 mest populära 
bloggposter; delat nationellt 
av forskare mm 

2 & 3 & 4 

Ledamot i Fakultetsstyrelsen 
vid Lunds universitets 
naturvetenskapliga fakultet, 
som allmänrepresentant 

   Möjlighet att påverka 
lärarnas fortbildning 

3 

Intern FoUI samarbete på 
KFSK samt deltagande FoUI 
advisory board 

  FoU Skola bidrog till 2 
workshoppar 

 1 & 3 



Rapport Tillbaka i skolan som 
kommunlektor 

  FoU Skola har tagit fram 
en rapport om 
kommunlektorer 

Rapporten presenterades i 
Riksdagens 
utbildningsutskott, använts 
som underlag för arbetet 
med den försöksverksamhet 
för praktiknära forskning som 
getts anslag i 
forskningspropositionen 

4 

Kurs: Bedömning för lärande 
för skolledare 

15 anmälda, 7 fullföljde  FoU Skola har beställt och 
marknadsfört kurs med en 
extern föreläsare 

 2 & 3  

2018 

Förvaltningschefsmöten och 
hörnmöten 

  FoU Skola bidragit till 
träffarnas innehåll 

 1 & 3 

Arbete med sociala medier  FB: 455 gillar sida; 
Twitter: 218 följare 

 FoU Skola har fortsatt 
uppdatera FB samt satt 
igång Twitter 

FB används för lokal 
kommunikation, medan 
twitter hjälper med nationell 
spridning  

1 & 4 

Syntes 2017 9 publikationer; 40 
deltagare på lansering 

Bidrag från 6 
kommuner 

FoU Skola hade ansvar för 
koordinering av 
skrivprocess och lansering 
av Syntes 2017 

 1 & 2 & 3 

Forskning i Korthet 2018   FoU Skola har bjöd in 
föreläsare och koordinerat 
videoinspelning som 
publicerades på FoU 
Skolas webbsida 

 2 & 3 

Ledarskap på vetenskaplig 
grund (4 seminarier) 

41 & 38 & 32 & 27  FoU Skola välde ut teman 
(i samråd med rektorer), 
bokade in föreläsare, 
agerade samtalsledare 

 2 & 3 

Stöd med ResearchED 
konferensen 

350 & 40 talare  FoU Skola var med i den 
lokala arbetsgruppen, 
hjälpte med 
informationsspridning, 
registrering mm 

 2 & 3 



Rektorsnätverk 2018-2019 24 14 FoU Skola hade 
huvudansvar för 
genomförande av 
rektorsnätverk – 
gymnasiet & grundskola 

Väldigt positiv utvärdering: 
mer än 92% upplever nätverk 
i helhet om utmärkt eller bra  

1 & 2 & 3 

Utvecklingsgrupper 2018-
2019 (vidareutveckling av 
regionalt FoU nätverk) – 4 
träffar 

16  13 FoU Skola initierade 
utvecklingsgrupper och 
bokade in extern ledare 

Blandat utvärdering: forum 
uppskattas, önskades mer 
styrt upplägg samt lästips och 
analyser 

1  

Forskarskolan CSIS   FoU Skola deltog och 
bidrog till innehållet på 
kommundagarna 

 2 & 3 

”Plan för forskarskolor”   Plan för forskarskolor togs 
fram våren 2018 

 3 

Skolchefskonferens 2018 i 
samarbete med 
Skolchefsinstitut 

  FoU Skola var 
medarrangör för 
konferensen 

 3 & 4 

Sammankallande för 
samarbete kring ULF dialoger 

  FoU Skola hade ansvar för 
en process för 
Avsiktsförklaring gällande 
ULF-försöksverksamhet 
med praktiknära forskning 
i Skåneregionen 

 1 & 3 & 4 

Sammankallande för Regional 
samordningsgrupp för ULF 

  FoU Skola hade 
huvudansvar för 
sammankallande, agenda 
och initiering av 
gemensamma aktiviteter 
mellan kommunerna och 
lärosäten ang ULF 

Underlättar dialoger mellan 
kommunerna och lärosäten 
ang ULF 

1 & 3 & 4 

FoU Blogg   FoU Skola skrev eller 
beställt 7 inlägg som 
svarar mot olika mål – 
information, inspiration, 
opinionsbildning 

  1 &2 & 3 & 4 

2019 



Förvaltningschefsmöten och 
hörnmöten 

  FoU Skola tog stort ansvar 
för organisation och 
innehåll av 
förvaltningschefsmöten; 
information på hörnmöte 

 1 & 3 

Besök förvaltningar   FoU Skola besökte 5 
förvaltningar med 
information om FoU Skola, 
3 med föreläsningar 

Muntlig positiv återkoppling 
om nytta av föreläsningarna 

1 & 2 & 3 

Arbete med sociala medier Facebook: 614 gillar 
Twitter: 302 

 FoU Skola uppdaterar FB 
och Twitter sidor med 
jämna mellanrum 

FB används för lokal 
kommunikation, medan 
twitter hjälper med nationell 
spridning 

1 & 4 

Forskning i korthet 2019: 
Barns delaktighet  

50 deltagare på 
lansering 

10 kommuner FoU Skola valde ut temat, 
uppbokade forskare och 
koordinerade processen 
för publicering 

Muntligt positiv återkoppling 
från deltagare, ett av 
blogginläggen är bland 5 
mest populära på FoU Blogg 

2 & 3 

Lärarnas 
skolutvecklingskonferens 
2019 

150 deltagare, 24 bidrag Bidrag från 11 skånska 
kommuner + 4 övriga: 
deltagare från 19 
kommuner 

FoU Skola hade 
huvudansvar för 
anordning av konferens 
samt agera moderator 
under dagen 

98% konferensen – k 
mötesplats för lärande och 
erfarenhetsutbyte för olika 
yrkesgrupper; 96% har fått 
inspiration till framtida 
skolutvecklingsprojekt i sina 
egna verksamheter; 100% 
tycker att LSK ska 
genomföras igen 

1 & 2 & 3 & 4 

Ledarskap på vetenskaplig 
grund (4 seminarier) 

62& 57 & 200 & 100 15 & 17 & 19 & 24 FoU Skola hade ansvar för 
föreläsare och 
marknadsföring samt 
agerade moderator under 
seminariet 

 2 & 3 

Rektorsnätverk 2019-2020 49 21 FoU Skola hade 
huvudansvar för 
genomförande av 
rektorsnätverk – 
gymnasiet & grundskola 

Inte avslutat än; en 
frågautvärdering efter varje 
träff visar att nätverk är 
uppskattat av deltagare 

1 & 2 & 3 



Rektorsnätverk särskola 
2019-2020 

34 20 FoU Skola hade 
huvudansvar för 
genomförande av 
rektorsnätverk – särskola 

Inte avslutat än; en 
frågautvärdering efter varje 
träff visar att nätverk är 
uppskattat av deltagare 

1 & 2 & 3 

Konferens: Professionellt 
lärande för elevers lärande 
och välbefinnande 

197 deltagare (109 från 
Skånska kommuner) 

13 FoU Skola vad 
medarrangör av 
konferensen 

87% bra eller utmärkt och 
kommer ha nyttan i sina 
verksamheter 

1 & 2 & 3 

Utvecklingsgrupper 2019-
2020 

9 deltagare 5 kommuner FoU Skola har 
huvudansvar för upplägg 
och 
genomförande/innehåll av 
utvecklingsgrupper 

Inte avslutat än; en 
frågautvärdering efter varje 
träff visar att nätverk är 
uppskattat av deltagare 

1 & 2 & 3 

Kommundagarna med CSIS 
forskarskola 

  FoU Skola föreläste om 
ULF och bidrog till 
diskussioner – skola på 
vetenskaplig grund 

 1 & 2 & 3 

Regional samordningsgrupp 
för ULF försöksverksamhet  

  FoU Skola var 
Sammankallande för 6 
träffar mellan 
kommunerna och 
lärosäten och hade 
huvudansvar för agendan 

Skapades möjlighet för 
påverkan av utveckling av Ulf 
på nationell nivå; gemensam 
konferens initierades och 
genomfördes 

1 & 3 & 4 

Förskola och Skola på 
vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet 

114 21 Skånska kommuner 
+ 3 övriga Sverige 

FoU Skola huvudansvar för 
konferensen – program, 
innehåll, praktiska 
lösningar samt agerade 
moderator under dagen 

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. 

1 & 2 & 3 & 4 

Dialogforum för att 
vidareutveckla 
forskningsliteracitet i skolan 

49 13  FoU Skola var 
medarrangör av forum. 
Ansvar för temat och val 
av föreläsare 

Forum beskrevs av deltagare 
som intressant och givande 
med annorlunda upplägg 

 2 & 3 



Workshop på konferensen 
Högskola och Samhälle i 
Samverkan 2019 i Örebro 

  FoU Skola var arrangör av 
en workshop på en 
nationell konferens 

Workshop på nationell 
konferens som öppnade upp 
för samarbete med ULF på 
nationell nivå  

4 

Skolchefskonferens i Växjö 42  FoU Skola var 
medarrangör, ledde 
paneldebatt 

FoU Skola knöt kontakter 
med viktiga aktörer på 
nationell nivå (i.e. 
Regeringskansliet). 
Konferensen utvärderades 
positivt – 100% vill att 
konferensen anordnas igen.  

4 

Kommunikationsprojekt: 
Skola på vetenskaplig grund – 
kommuner berättar 

 5 kommuner svarade 
under 2019 

FoU Skola initierade 
kommunikationsprojekt, 
ansvar för upplägg och 
publicering.  

Uppmärksammades på 
nationell nivå av SKR och av 
Skolsmedjan 

1 & 4 

Skrivelse till utredning för 
ökad kvalitet i 
lärarutbildningen från 
kommunerna inom 
Kommunförbundet Skåne 

  FoU Skola sammanställt 
anordnat diskussion och 
sammanställt inskick till 
utredare för ökad kvalitet i 
lärarutbildning 

Möjlighet att få Skånes 
synpunkter i utredning 

4 

FoU Blogg   FoU Skola skrev eller 
beställde 15 inlägg med 
olika mål – information, 
inspiration, 
opinionsbildning, populär 
vetenskap 

 1 & 2 & 3 & 4 

Publikation i Dagens Samhälle   Debattartikel om 
skolornas kvalitetsarbete 

Möjlighet att synas med 
Skånes perspektiv i den 
nationella debatten  

4 

Kommunernas behovsanalys    FoU Skola sammanställt 
prioriterade områden i 
FoU Skolas kommuner, 
skickades till Skolfi 

Underlag för FoU Skolas 
arbete; input till  

1 & 4  

 

 


