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Inledning  

• Regeringens beslut: uppdrag om försöksverksamhet med 

praktiknära forskning 

• Nulägesrapport från ansvariga universitet 

– Göteborgs universitet, Maria Jarl 

– Karlstads universitet, Björn Åstrand 

– Uppsala universitet, Elisabet Nihlfors 

– Umeå universitet, Johan Lithner 

• Nästa steg 

 



  

Regeringens beslut  

• uppdrag till de fyra lärosätena att planera och genomföra en 

försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller 

för samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän 

inom skolväsendet kring praktiknära forskning 

 

• ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och 

förskollärarutbildningarna och i skolväsendet 

 

 



  

forts regeringens beslut 

• ansvariga universitet ska samordna försöksverksamheten 

mellan sig, ansvara för att den dokumenteras och utvärderas 

och att erfarenheterna och resultaten sprids för att göra det 

möjligt för andra universitet, högskolor och huvudmän att 

använda sig av samverkansmodellerna 

• ansvariga universitet ska bjuda in andra universitet och 

högskolor att medverka 

• uppdraget avser perioden 2017-2021, det ska delredovisas 

årligen och slutredovisas 1 mars 2022 



  

Nuläget: avsiktsförklaring  

• Samordna försöksverksamheten med utgångspunkt i en 

gemensam avsiktsförklaring  

 

• Stöds av Sveriges kommuner och landsting och Friskolornas 

riksförbund 

 

• Ligger till grund för operativt genomförande vid lärosätena och 

innehåller tre huvudområden ...  

 



  

forts avsiktsförklaring   

• Övergripande målsättningar och utgångspunkter (1) 

 

• Modeller för samverkan (2) 

 

• Organisation för genomförande (3) 

 



  

forts avsiktsförklaring  

Övergripande målsättningar och utgångspunkter (1) 

• långsiktiga mål – nya förhållningssätt till samverkan kring 

praktiknära forskning 

• förutsätter nära samarbete som vilar på insikten om ömsesidigt 

beroende mellan verksamheten inom akademin och 

skolväsendet  

• ALF-avtalen är en självklar utgångspunkt 

 



  

forts avsiktsförklaring 

• Praktiknära forskning 

– avser sådan utbildningsvetenskaplig forskning som förutsätter 

huvudmännens strukturer och resurser, och har som mål att lösa 

problem, och utnyttja potentialer, inom undervisningen/utbildningen eller 

att identifiera faktorer som leder till förbättrade elevresultat 

– utgår från Vetenskapsrådets beskrivning av utbildningsvetenskap 

– ska hålla hög vetenskaplig kvalitet, vara tydligt kopplad till 

verksamhetsutveckling och dokumenteras genom publikationer 

 



  

forts avsiktsförklaring 

Modeller för samverkan (2) 

• Utveckla och pröva olika modeller, inom ramen för tre 

huvudområden 

– särskilda anställningar och uppdrag  

– aktiviteter för att bedriva och stärka praktiknära forskning utifrån skolans 

behov 

– skapandet av långsiktiga strukturer för att möjliggöra för lärare, 

lärarstudenter och forskare att kunna samverka i praktiknära forskning 

och verksamhetsutveckling  

• Samverkansmodeller inom de tre områdena kan gärna 

samordnas 



  

forts avsiktsförklaring 

Organisation för genomförande (3)  

• Samordningsgrupp, ska föra dialoger nationellt med olika aktörer 

• lokala avtal eller överenskommelser som reglerar ... 

– samverkan mellan deltagande lärosäten och huvudmän lokalt 

– sammansättningen av gemensamt ledningsorgan för samverkan mellan 

lärosäten och huvudmän, dess organisation och arbetsformer 

– hur gemensam prioritering och fördelning av medlen inom 

försöksverksamheten ska göras mot bakgrund av gemensamma mål och 

visioner 



  

forts avsiktsförklaring 

• Dokumentation, redovisning och slutrapport 

– varje ansvarigt universitet dokumenterar och följer upp sin del löpande 

– de lokala erfarenheterna diskuteras inom samordningsgruppen som 

årligen gör en samlad bedömning som delges berörda parter  

– slutrapporten tas fram gemensamt, ansvariga lärosäten bidrar solidariskt 

med resurser 



  

Nästa steg 

• Fortsatta diskussioner i samordningsgruppen (möte 21/6 

inklusive möte med regeringens särskilda utredare) 

• Vi återkommer i fråga om andra lärosätes medverkan 

• Fortsatt lokalt utvecklingsarbete  

• Medverkan på SUHF:s konferens om lärarutbildning 19 oktober 

2017 


