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Lokala samordningsgruppen för PF/ULF, Lunds universitet  2019-11-03 

Anders Persson, professor och prefekt, Inst. för utbildningsvetenskap, Lunds universitet 

 

Verksamhetsplan 2020 och 2021 för projektet och försöksverksamheten 

Praktiknära forskning/Utbildning, lärande, forskning (PF/ULF) vid Lunds 

universitet 

Under 2019 har en rad aktiviteter igångsatts av lokala samordningsgruppen, vilka beskrivs 

nedan och i bilagd matris.  

Modell för praktiknära forskningssamarbete 

Den modell för praktiknära forskningssamarbete och samarbete kring utbildning, lärande och 

forskning mellan skolhuvudmän/skolor, Lunds universitet och universitetets 

ämneslärarutbildning som vi vill arbeta utifrån, kan schematiskt beskrivas så här: 
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I figuren relateras forskning, utveckling, examensarbete/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

och vetenskapligt förhållningssätt till varandra på ett särskilt sätt. Med forskning avses 

vetenskapligt grundad och systematisk undersökande verksamhet, medan utveckling i detta 

fall innebär verksamhet som syftar till utveckling av de av skolans vardagliga praktiker som 

kan relateras till elever, olika yrkesutövare och skolledning. Med examensarbete avses 

forskning                        1 utveckling 

vetenskapligt 
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lärarstudenters vetenskapligt grundade och handledda genomförande av en mindre 

forskningsuppgift som kan ha betydelse för utveckling inom skolan. Med VFU avses den 

handledda och reflekterade utbildning och träning som ämneslärarstudenterna genomför under 

sin grundutbildning.  

Med tanke på den starka betoning som idag görs av skolans vetenskapliga grund och 

beprövade erfarenhet, till följd av Skollagens betoning av just detta sedan 2010 (Skollag 2010, 

1 kap., 5§), vore det möjligen ”naturligt” att grunda det praktiknära forsknings- och 

utvecklingsarbete som avses växa fram inom vår lokala variant av projektet PF/ULF på just 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta bör vara ett mål för verksamheten på 

längre sikt men under försöksverksamheten vill vi sätta det vetenskapliga förhållningssättet i 

centrum och alltså relatera detta till de tre praktiska verksamheterna forskning, utveckling och 

examensarbete/VFU. Anledningen till detta är att det idag inte är helt tydligt vad 

”vetenskaplig grund” och ”beprövad erfarenhet” egentligen betyder i skolan – och skollagen 

ger här ingen vägledning. Uttrycket och fenomenet vetenskaplig grund kan betyda olika saker 

beroende på sammanhang och situation, vilket har visats genom exempelvis jämförelser av 

betydelsen av vetenskaplig grund i Högskolelagen (1977) och Skollagen (2010). I 

Högskolelagen (1977) är vetenskaplig grund en kodifiering av existerande vetenskapliga 

praktiker inom dåvarande universitet och högskolor, medan vetenskaplig grund i Skollagen 

(2010) innebär att vetenskapliga praktiker införs som är nya i skolsammanhanget och som 

innebär en styrning av verksamheten i en viss riktning (se vidare Persson, A. & Persson, J. 

(2017) ”Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i högre utbildning och skola”, i 

Vetenskap och beprövad erfarenhet – Skola. Lund: Lunds universitet.) När det gäller 

beprövad erfarenhet är det främst ordet ”beprövad” som vållar visst bryderi eftersom det ännu 

inte, vad vi vet, motsvaras av någon utvecklad praktik i skolan för prövning av erfarenhet.  

Vetenskapligt förhållningssätt (VF) refererar till en undersökande ambition som inte endast 

innebär kritisk granskning av studieobjekt utan också forskarens självkritiska distans och 

produktiva tvivel. Praktiskt innebär VF en tät relation mellan teori och metod, forskningsetisk 

medvetenhet och förståelse för att det finns olika sätt att bedriva forskning som har förankring 

i etablerade forskningstraditioner inom naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap och 

humaniora. VF är relativt lätt att koppla till både forskning, utvecklingsverksamhet i skolan 

och examensarbete/VFU inom lärarutbildningen, vilket illustreras med hjälp av pilarna i 

figuren ovan. 
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Utbildningar inom det medicinska området innehåller ofta kurser om ”vetenskapligt 

förhållningssätt” som illustrerar hur detta kan kopplas till det medicinska arbetet, nedan 

illustrerat i kursbeskrivningen för kursen ”Vetenskapligt förhållningssätt” (Region Örebro län, 

(2018)): 

”På kursen övar du din förmåga till ett vetenskapligt förhållningssätt i det medicinska 

arbetet. Du lär dig att söka, läsa, tolka och använda existerande medicinsk kunskap eller 

konstatera att kunskap saknas. Du lär dig att förhålla dig vetenskapligt till de kunskaper 

och metoder som du använder i ditt dagliga arbete.” 

I en annan kursbeskrivning förtydligas VF så här: ”… du ska bli en kritisk konsument av 

vetenskapliga rön och kunna använda dessa i ditt dagliga patientarbete.” (Kursbeskrivning för 

kursen ”Vetenskapligt förhållningssätt” Region Uppsala, 2016). Just skillnaden mellan att 

vara vetenskaplig konsument och producent understryker användbarheten av begreppet 

vetenskapligt förhållningssätt, då det kan användas både i forskning, utveckling och 

examensarbete. Forskare och examensarbetare både konsumerar och producerar vetenskapliga 

resultat, medan lärare som arbetar i ett utvecklingsprojekt sannolikt främst konsumerar 

vetenskapliga resultat. Allt fler lärare blir emellertid nu också producenter av vetenskap till 

följd av satsningar på forskarutbildning för lärare. Vår ambition är att PF/ULF ytterligare ska 

bidra till detta.  

Givet det ovanstående kan vi föreställa oss tre kopplingar av det vetenskapliga 

förhållningssättet till vårt arbete med PF/ULF. För det första koppling av vetenskapligt 

förhållningssätt till examensarbeten och forskningsprojekt i samarbete mellan Lunds 

universitet och skolhuvudmän/skolor. För det andra koppling av konsumtion av forskning till 

produktion av forskning i utvecklingsprojekt i samarbete mellan skolhuvudmän/skolor och 

forskare vid Lunds universitet. För det tredje koppling av lärandet inom verksamhetsförlagd 

utbildning till beprövad erfarenhet i skolverksamheten. 

I figuren ovan finns tre överlappande fält benämnda 1, 2 och 3. Vi kommer att vidareutveckla 

dessa tre kopplingar och i nuläget kan vi endast antyda vad de kan innebära:  

1. Forskningsbaserad utveckling och utvecklingsinriktad forskning. 

2. Undervisning inom lärarutbildningen om vetenskapsteori och forskningsmetod. 

Examensarbetshandledning av vetenskapligt kompetenta lärare. 

3. Examensarbeten kan kopplas till utvecklingsprojekt i skolan. Verksamhetsförlagd 

utbildning kan ha inslag av träning i praktiknära forskningsverksamhet. 
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Mål för PF/ULF  

Det övergripande målet för PF/ULF vid Lunds universitet är att skapa en långsiktigt hållbar 

samverkan mellan universitet, lärarutbildning, skolhuvudmän och skolor, vilken syftar till att 

förbättra förutsättningarna för praktiknära skolforskning och på längre sikt resultera i avtal 

mellan nämnda aktörer rörande forskning, utveckling och lärarutbildning. 

Omedelbara mål för verksamheten är: 

2018: 

1. Organisering av projektet PF/ULF vid Lunds universitet:  

 En informell grupp bestående av Bo-Anders Jönsson (vice rektor och professor), 

Roger Johansson (professor), Sinikka Neuhaus (chef för ämneslärarutbildningen, 

universitetslektor) och Anders Persson (prefekt, professor) representerade initialt 

Lunds universitet inom den s.k. Uppsalanoden. 

 Lokal samordningsgrupp med åtta ledamöter inrättades i maj 2018 och har haft två 

möten. Sammansättning: två representanter för skolhuvudmännen Lunds kommun 

Stefan Norrestam (utbildningsdirektör) och Åstorps kommun Annika Hoppe 

(skolchef), fyra lärarrepresentanter för Lunds universitet Anna Houmann 

(universitetslektor), Katarina Lundin (universitetslektor, docent), Susanne Pelger 

(universitetslektor, docent), Anders Sonesson (universitetslektor, chef avd. för 

högskoleped. utveckling) och studentrepresentant Oskar Hansson. Anders Persson är 

ordförande i samordningsgruppen och David Gudmundsson (universitetslektor, 

docent) är administratör inom samordningsgruppen. 

 Etablering av samverkan mellan Lunds universitet och skolhuvudmännen Lunds 

kommun och Åstorps kommun har inletts och kommer att vidareutvecklas.  

2. Forskning 

 Upprättande av kompetenslista med forskare vid Lunds universitet som definierar sig 

själva som praktiknära skolforskare. Listan innehåller för närvarande 40 forskare. 

 Utlysning av tvåårig postdoktorsanställning i utbildningsvetenskap med inriktning mot 

praktiknära skolforskning. Åtta sökande. Sakkunnigbedömning har inletts. 
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2019: 

1. Förberedelser och start av minst tre forskningsprojekt i samverkan mellan Lunds universitet 

och Lunds kommun. Fröpengar har utlysts och i september 2019 har sex forskare tilldelats 

vardera 50.000 kr för vidareutveckling av nedanstående fyra forskningsprojekt: 

 Utveckling av gymnasieskolan Vipans modell för värdegrundsarbete. Sinikka 

Neuhaus, fil.dr. och chef för Lunds universitets ämneslärarutbildning är projektledare. 

Projektet sammanfaller med flera av Lunds utbildningsförvaltnings definierade 

praktikforskningsområden så som elevhälsoarbete, demokrati och tillit samt stöd och 

stimulans. Studenter inom ämneslärarutbildningen kommer att ges möjlighet att skriva 

examensarbetet inom projektet. Forskningsprojektet kommer att ta sin utgångspunkt i 

tre forskningsfrågor: 1. Hur kan den arbetsmodell för värdegrundsarbetet som 

gymnasieskolan Vipan vill undersöka utvecklas så att den både blir långsiktigt hållbar, 

forskningsinformerad och möjlig att dagligen arbeta utifrån?, 2. Vilka möjligheter 

respektive problem genererar arbetssätt kopplat till modellen?, 3. Vilka möjligheter 

och utmaningar möter forskningsbaserad utveckling i skolan respektive 

utvecklingsinriktad forskning? Vem har makt i processen?  

 När idéer ska realiseras. En studie av framväxten av en skolkultur. Forsknings-

projektet genomförs i samarbete mellan nystartade Hedda Andersson-gymnasiet (HA) 

i Lund och Lunds universitet. Projektet syftar till att förstå vilka möjligheter en 

nystartad skola har att realisera sin vision om pedagogisk inriktning och skolkultur och 

hur dess skolkultur växer fram. Hur faller visionen ut i skolverksamheten och varför? 

Hur processas diskrepanser mellan vision och verksamhet? Hur beskrivs processen av 

olika aktörer och i olika sammanhang? Doktorand Katarina Blennow och fil.dr. Ingrid 

Bosseldal är projektledare. 

 Grammatikundervisning på vetenskaplig grund. Projektet syftar till att skapa 

forskningsbaserat undervisningsmaterial i grammatik i svenska och i grammatisk 

korrekthet i engelska för gymnasieskolan genom en serie fallstudier i klassrum. 

Arbetet faller inom området ’lärares professionsutveckling’ och genomförs i 

samarbete med lärare på två gymnasieskolor i Lunds kommun. Deltagande lärare och 

deras arbetslag ges möjlighet att delta i ett praktiknära forskningssamarbete. 

Forskningen kommer också Lunds universitets lärarutbildning till gagn genom att 

projektledarna docent Marie Källkvist och docent Katarina Lundin undervisar på och 
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kontinuerligt utvecklar kurser i grammatik och språkdidaktik i engelska respektive 

svenska. Lärarstuderande vid Lunds universitet kan delta i projektet genom att utföra 

en forskningsuppgift som ligger till grund för deras examensarbeten. 

 (How) can an embedment of a virtual-reality experience about sustainable 

behaviour target both middle school and secondary school students and support 

inclusion with respect to cultural and linguistic background? Projektet drivs av 

fil.dr. Betty Tärning i samarbete med två skolor I Helsingborg och kommer att 

organiseras utifrån dessa forskningsfrågor: Research Question 1: How can a VR-based 

educational experience on environmental sustainability behaviours be embedded – 

with materials, structures and activities, before and after a visit at the Museum (or 

science centre) – to satisfactorily target both younger middle school and older 

secondary school students – in terms of their learning experiences and learning 

outcomes? Research Question 2: How can a VR-based educational experience on 

environmental sustainability behaviours be embedded to support inclusion with 

respect to differences regarding student’s language background and lingustic 

proficiency. Both research questions: What is required from the VR-experience/the 

VR-module as such in terms of adjustments, and how can embeddment result in 

pedagogical packages combining VR with complementary learning activities and 

materials, that serve the goals represented in the research questions?  

2. Postdok i utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiknära skolforskning har tillsatts 

och fil.dr. Martin Malmström har påbörjat sin tvååriga anställning 2019-08-01. Han beskriver 

syftet med sitt projekt så här: ”Det övergripande syftet med projektets olika delstudier är att 

undersöka vad praktiknära forskning är. Jag vill öka förståelsen för hur begreppet används, 

hur det formerats diskursivt och om, och i så fall hur, det från en internationell kontext letat 

sig in i en lokal kontext. Vidare vill jag följa något/några praktiknära forskningsprojekt med 

syfte att undersöka hur det/de tar form i praktiken i kontakten med olika aktörer.” 

3. Inleda arbetet med avtal rörande ULF mellan Lunds universitets ämneslärarutbildning och 

skolhuvudmän. 

2020: 

1. Följa och stödja de fyra forskningsprojekt som erhöll fröpengar 2019. Finansiera fyra 

kritiska vänner som ger utvecklande kritik på de fyra forskningsprojekten. 
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2. Utlysa ytterligare fröpengar. Följa och stödja forskningsprojekten. Finansiera kritiska 

vänner. 

3. Ingå avtal rörande ULF mellan Lunds universitets ämneslärarutbildning och 

skolhuvudmän. 

4. Examensarbeten inom ämneslärarutbildningen med inriktning mot praktiknära forskning. 

2021:  

1. Följa och stödja de fyra forskningsprojekt som erhöll fröpengar 2019 respektive 2020. 

2. Examensarbeten inom ämneslärarutbildningen med inriktning mot praktiknära forskning. 

 

Sammanfattning 

Verksamhet, verksamhetsplan och kostnader sammanfattas i bifogade matris. Siffrorna inom 

parentes efter övergripande mål och delmål i figuren nedan refererar till sex olika områden som 

identifierats av Uppsalanodens styrgrupp: 

1. Modeller för förstärkt FoU-kapacitet/FoU-organisation hos huvudman (tillsammans med 

lärosäte) inkl. delade tjänster och t.ex. forskningsmiljöer hos huvudman 

2. Utifrån huvudmannens prioritering och professionens frågor skapa modeller/system för att 

förädla och utveckla frågor till forskningsfrågor i samverkan med lärosäte 

3. Modeller för finansiering av (praktiknära) forskningsprojekt 

4. Modeller för lärarstudenternas delaktighet som brygga mellan lärosäte och huvudman inkl. 

självständiga arbeten, VFU 

5. Modeller för stärkt vetenskapligt förhållningssätt hos förskollärare/lärare/skolledare  

6. Modeller för övriga professionsutvecklingsinitiativ som ryms inom ULF 

Verksamhetsplaner 2018 - 2021 PF/ULF Lunds universitet  

Övergripande 

mål 

1. Skapa en långsiktigt hållbar samverkan mellan universitet, 

skolhuvudmän, lärarutbildning och skolor (1,2,3,4,5,6). 

Delmål 1. Lokal organisering av samordningsgrupp för PF/ULF (1). 

2. Avtal mellan skolhuvudmän och universitet (1,3,6). 

3. Start av minst tre forskningsprojekt i samverkan mellan LU och 

skolhuvudmän, Lunds och Åstorps kommuner (1,2,3). 

4. Tillsättning av tvåårig postdokanställning i utbildningsvetenskap med 

inriktning mot praktiknära skolforskning (1,2). 
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5. Samverkan mellan Musikhögskolan vid LU och skolhuvudmän kring 

examensarbeten och utvärderingsprojekt (4,5). 

 

Aktiviteter 1. Lokal samordningsgrupp har tillsatts av LUs rektor och sammanträtt 

tre gånger under 2018. 

2. Förberedelser har påbörjats av tre forskningsprojekt i samverkan 

mellan LU, Lunds och Åstorps kommuner (2018).  

3. Tvåårig postdokanställning i utbildningsvetenskap med inriktning mot 

praktiknära skolforskning har utlysts och blir tillsatt vid årsskiftet 

2018/19. 

4. Samverkan mellan Musikhögskolan vid LU och skolhuvudmän i bl.a. 

Lund, Helsingborg, Simrishamn, Trelleborg och Malmö kring 

examensarbeten och utvärderingsprojekt. 

5. Diskussioner om avtal mellan skolhuvudmän och LU har inletts. 

6. Kompetenslista med för närvarande 40 forskare vid LU med 

kompetens gällande praktiknära forskning har upprättats.  

7. Ett seminarium om praktiknära forskning har anordnats inom det 

utbildningsvetenskapliga forskningsseminariet (UFO-seminariet) och 

ytterligare ett är planerat i januari 2019. 

8. Satsning på ämneslärarstudenters och KPU-studenters 

examensarbeten med inriktning mot praktiknära forskning 2019 och 

2020. 

Lärosäte 1. Kostnader för lokal samordningsgrupp (arbetstid för fem ledamöter). 

2. Kostnader för deltagande i Uppsalanodens aktiviteter (arbetstid och 

resor). 

3. Kostnad för en LU-deltagare i AIM-day (resa). 

4. Kostnad för administrativt stöd till lokala samordningsgruppen och 

fortlöpande dokumentation av PF/ULF-aktiviteter vid LU (20 % av 

heltidsanställning). 

5. Kostnad för handledning av ämneslärar- och KPU- studenters 

examensarbeten med inriktning mot praktiknära forskning 2019 och 

2020 (400.000 kr.). 

6. Kostnad för postdokanställning 2019 och 2020 (2.200.000 kr). 

 

Skolhuvudman 1. Kostnader för lokal samordningsgrupp (arbetstid för två ledamöter). 

2. Kostnader för deltagande i Uppsalanodens aktiviteter (arbetstid och 

resor). 

 

Ansöktes och 

erhölls från 

ULF 2018 

500.000 kr. 

Ansöks från 

ULF 2019 

500.000 kr 

Ansöks från 

ULF 2020 

3.200.000 kr 

Ansöks från 

ULF 2021 

3.200.000 kr 

 


