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TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-05-23 

Utbildningskontoret 

Utbildningsnämnden 

Remissvar SOU 2018:19 Forska tillsammans – samverkan 
för lärande och förbättring  

Dnr: UN 18/53 

Sammanfattning av ärendet 

Skolkommissionen presenterade under 2017 (SOU 2017:235) en samlad strategi för fortsatt 

förbättringsarbete i skolsystemet som helhet. Utredningen - Praktiknära skolforskning i 

samverkan - ansluter i betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring 

(SOU 2018:19) till delar av de tankar som lades fram i Skolkommissionens förslag. 

Utredningens uppdrag har varit att kartlägga och redogöra för befintlig samverkan mellan 

lärosäten och skolhuvudmän kring praktiknära forskning, redovisa vad som i dag kan utgöra 

hinder för långsiktig sådan samverkan samt föreslå hur lärosäten och skolhuvudmän kan skapa 

långsiktig samverkan kring praktiknära forskning för att stärka den vetenskapliga grund som 

utbildning enligt skollagen (2010:800) ska vila på.  

I bifogat PM beskrivs kortfattat innehållet i utredningen samt utbildningskontorets synpunkter 

på denna. Sammanfattningsvis anser utbildningskontoret att samverkan med lärosäten liksom 

praktiknära forskning där lärare är involverade, är viktiga insatser för att fortsätta arbetet med 

att utveckla undervisning och stärka lärares professionella kunskapsbas. Att ytterligare reglera 

huvudmännens ansvar att medverka i praktiknära forskning i skollagen är inte önskvärt. Att 

frigöra lärares tid för att delta i praktiknära forskning kan erbjuda svårigheter med tanke på den 

brist på behöriga lärare som finns.  

Utbildningskontoret ser mycket positivt på förslaget att ge lärare tillgång till forskningsresultat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-23 

PM Remissvar SOU 2018:19 Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.  
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Remissvar SOU 2018:19  

Forska tillsammans – samverkan för lärande 

och förbättring  

Bakgrund och uppdrag 

Skolkommissionen presenterade en samlad strategi för fortsatt förbättringsarbete i skolsystemet 

som helhet under 2017 (SOU 2017:235). Utredningen - Praktiknära skolforskning i samverkan - 

ansluter i betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring (SOU 

2018:19) till delar av de tankar som lades fram i Skolkommissionens förslag. Utredningens 

uppdrag har varit att kartlägga och redogöra för befintlig samverkan mellan lärosäten och 

skolhuvudmän kring praktiknära forskning, redovisa vad som i dag kan utgöra hinder för 

långsiktig sådan samverkan samt föreslå hur lärosäten och skolhuvudmän kan skapa långsiktig 

samverkan kring praktiknära forskning för att stärka den vetenskapliga grund som utbildning 

enligt skollagen (2010:800) ska vila på. 

 
Förslagen i korthet  

Utredningen noterar att man sett att huvudmän och lärosäten har en positiv inställning till 

praktiknära forskning och samverkan i olika frågor. I betänkandet menar man att samverkan 

kring praktiknära forskning mellan skolhuvudmän och lärosäten med förskollärar- och 

lärarutbildningar kan bidra till konkret förbättringsarbete både när det gäller elevers och lärares 

lärande men också när det gäller att utveckla lärarutbildningarna. Det skulle också innebära att 

den vetenskapliga grunden i utbildningssystemet stärks. 

Det behöver finnas en tydlig process för praktikutvecklande forskning där huvudmän och 

lärosäten har överenskommelser om hur samverkan kan stödja olika delar av 

forskningsprocessen. Forskarutbildade lärare och forskare behöver samarbeta och ges möjlighet 

att bygga upp gemensamma forskningsmiljöer. De forskningsmetoder som används måste 

involvera lärare och lärarstuderande behöver i större utsträckning delta i forskning och 

utvecklingsarbetet redan under VFU-perioderna under utbildningen. En praktiknära forskning 

och samverkan behöver utvärderas och följas upp systematiskt.  

För att det ska vara möjligt behövs ökade resurser till området framöver. Utredningen drar 

slutsatsen att det finns ett behov av att tydliggöra skolhuvudmännens ansvar att både medverka i 

och finansiera praktiknära forskning.  

Utredningen riktar rekommendationer till huvudmän, till lärosäten med lärar- och 

förskollärarutbildningar och till regeringen.  

Rekommendationerna syftar till att stärka skolhuvudmännens medverkan i praktiknära 

forskning, stärka lärosätenas roll i utbildningssystemet och stärka stödet för en skola på 

vetenskaplig grund genom ett utökat uppdrag till Skolforskningsinstitutet. Dessutom syftar 
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rekommendationerna till att öka medelstilldelningen för praktikutvecklande forskning och på 

sikt skapa utrymme för samverkan i det dagliga arbetet. 

Huvudmän inom skolväsendet rekommenderas att 

 ha en tydlig och varaktig ingång för samverkan kring praktiknära forskning 

 ha ett tydligt och varaktigt stöd för att utifrån det systematiska kvalitetsarbetet kunna 

integrera resultat från praktiknära forskning i förbättringsarbete 

 inom ramen för lärares och förskollärares arbetsuppgifter skapa utrymme för samverkan 

kring såväl praktiknära forskning som lärar- och förskollärarutbildningar. 

Regeringen rekommenderas att 

 överväga en reglering av skolhuvudmännens ansvar att medverka i praktiknära forskning 

 påskynda övergången till ett öppet vetenskapssystem och därmed öppen tillgång till 

forskningsresultat för verksamma inom skolväsendet 

 överväga en översyn av examensbeskrivningarna för lärar- och förskollärarexamina 

 öka Skolforskningsinstitutets förvaltningsanslag för att institutet ska kunna möta behovet av 

systematiska översikter inom skolväsendets område 

 anslå medel till Skolforskningsinstitutet för att institutet ska kunna intensifiera sitt arbete 

med att bygga upp en databas med information om kunskapsluckor 

 uppdra åt Skolforskningsinstitutet att utveckla och ansvara för en nationell webbplats för att 

underlätta för verksamma inom skolväsendet 

 förtydliga uppdraget till försöksverksamheten med praktiknära forskning 

Lärosäten rekommenderas att 

 ha en gemensam ingång för samverkan kring lärar- och förskollärarutbildningar och 

relaterad forskning. 

 tydligare forskningsintegrera utbildningen och den verksamhetsförlagda delen av 

utbildningen (VFU) inom lärar- och förskollärarprogrammen. 

 premiera samverkan i forskning och utbildning 

 arbeta för att attrahera motiverade studenter som är väl informerade om vad deras utbildning 

och framtida yrke innebär 

 inom ramen för forskares och lärares arbetsuppgifter skapa utrymme för samverkan kring 

såväl praktiknära forskning som lärar- och förskollärarutbildningar. 

 säkerställa att medel för praktiknära forskning avsätts inom ramen för det interna 

resursfördelningssystemet 

Utbildningskontorets synpunkter 

Undervisning och lärande är komplexa processer som påverkas av många olika faktorer.  I 

skollagen anges att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Utredningen betonar forskningens roll och forskningsförankrade metoder för undervisning. 

Utbildningskontoret vill också lyfta fram betydelsen av skolors och lärares pågående 

förbättringsarbete där den beprövade erfarenheten spelar en stor roll. 

Utbildningskontoret anser att samverkan med lärosäten liksom praktiknära forskning där lärare 

är involverade, är viktiga insatser för att fortsätta arbetet med att utveckla undervisning och 
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stärka lärares professionella kunskapsbas. Redan idag finns ett samarbete med bl.a. Stockholms 

Universitet och Södertörns högskola genom Övningsskola och Centrum för 

Professionsutveckling, ett samarbete som också kan utvecklas. Att ytterligare reglera 

huvudmännens ansvar att medverka i praktiknära forskning i skollagen är inte önskvärt. 

Praktiken skiljer sig åt mellan lärosäten, skolor och akademin, något som kan forma de olika 

aktörernas förutsättningar för deltagande. Tiden är knapp i skolans värld och att frigöra lärares 

tid för att delta i praktiknära forskning i samverkan med lärosäten, kan erbjuda svårigheter med 

tanke på den brist på behöriga lärare som finns redan idag, en brist som också ser väldigt olika 

ut i olika kommuner.  

Utbildningskontoret ser mycket positivt på förslaget att ge lärare tillgång till forskningsresultat 

och att påskynda Skolforskningsinstitutets arbete med att ta fram forskningssammanställningar. 

Att kunna skaffa sig en överblick i ett kunskapsområde med betydelse för den egna 

undervisningen är centralt i en skola som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. 
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