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Ett mål 

Öka våra barns och elevers måluppfyllelse

• Kunskapsresultat och progression
• Välmående

• Engagemang

Genom att ”göra verkstad” av 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i våra praktiker
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FLIS – Forskande Lektorer I Skolan 



FLIS – internt nätverk för våra forskare

Lektorer                
• Fil Lic Maria Lindqvist – NO och Tk: MOOC i Hållbar utveckling
• Fil Lic Louise Frey – SO och Sv: Läraragens i relation till Allmänna råd
Samverkansdoktorander
• Marie Utterberg – Ma: Digitala läromedel i matematik
• Ulrika Lundén – Förskolechef: Förskola i förändring
• Annika Linell – NO och Ma: Evidensbasering inom utbildning
• XX från HT19? - Förskollärare
Vetenskaplig ledare  
• Fil Dr Helena Sagar – NO och Tk: Lärares professionsutveckling och pedagogiskt 

entreprenörskap



1. Undervisande lektorer



Lektorn i undervisningen

• Deltar i en lärares alla varierade uppdrag

• Väl förankrade i praktiken:
• Praktikers perspektiv i skolutveckling och forskning
• Praktiknära forskningsfrågor
• Trovärdighet som forskare bland kolleger

• Tillgängliggör forskning
• Fysiskt 
• Forksningslitteracitet



2. Skolutveckling på vetenskaplig grund



Lektorn i skol- och professionsutveckling

• Undersökningsbaserad skol- och professionsutveckling
• Modeller/verktyg, ex Timperley, för kollegiala lärandeprocesser
• Undersökning av egen praktik borde vara lika självklart i lärarens 

uppdrag som att undervisa

• Vetenskapligt informerade ändringar i praktiken – minska gapet mellan akademi 
och praktik

• FINLIR – ForskningsInitera(n)de Lärare i Realiteten
• Vetenskaplig handledning/kritisk vän – enskild, arbetslag eller hel skola
• Praktikern äger sin fråga och studie!



Lektorn i skol- och professionsutveckling

• FLIS-verk 2 ggr/termin
• Studiedagar 
• Behovsbaserad fortbildning
• Systematiskt kvalitetsarbete – SKA Process- och analysstöd 

• FIKA – Forskning I KungsbackA
• Nätverk för alla intresserade av undersökningsbaserad skol- och professionsutveckling samt 

forskning – kritisk vänskap



3. Forskning



Lektorn i praktiknära forskning

• ERASMUS-projekt inom pedagogiskt entreprenörskap
• NO, Ma och Sv (No/Dk)
• 2 forskare från Norge + 1 forskare från Danmark
• 2 skolor i varje land

• Följeforskning på FINLIRs-projekt – effekter av videobaserade egen-observationer i 
förskolan

• Medforskande förskollärare

• Den innovativa läraren – vem är han / hon?
• 2 forskare från GU + 1 forskare från Gävle



Lektorn i praktiknära forskning

• Hur och med vad kan en kommunlektor bidra i praktiken? 
• LIST – Lektorsnätverk i regionen

• Fyra ULF-samverkansavtal… är kanske en av effekterna?
• AI och digital matematik 
• Förskollärares professionella digitala kompetens – PDK
• Tekniskt språkbruk i förskolans undervisningspraktik
• Skönlitteraturbaserad etikundervisning



4 fokusområden för FLIS arbete 



Fyra fokusområden för FLIS



SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Forskning och utvecklingsmiljöer-
forskningsplattformen ”Lärande i samverkan”

Föreningen Sveriges Skolchefers konferens 27/5-
28/5 2017

Tony Mufic
Utbildningsdirektör 
Helsingborg stad



2019-06-03

Samarbete med fyra lärosäte -
forskningssamverkan

Deltar i plattformen “Lärande i samverkan”- Högskolan Kristianstad

• Syfte: praktiknära, verksamhetsrelevant forskning, utveckla 

undervisning i förskola och skola

• Kännetecken: hög vetenskaplig kvalité, samverkan med förskolor 

och skolor, generera kunskaper som är möjliga att implementera

• Forskningsmiljö knuten till lärarutbildningarna

• Formell struktur: beslut av rektor, regelverk, styrgruppens ansvar, 

arbetsbeskrivning, vetenskapligt råd



2019-06-03

2019-06-03
Sida 20

Strategiska mål 2019-2021

• Konsolidera plattformens styrgrupp

• Initiera forskningsprojekt

• Skapa delaktighet

• Skapa delaktighet

• Skapa öppenhet

• Skapa en hållbar modell för forskningsfinansiering via plattformen

• Involvera studenter i plattformens verksamhet

• Sprida information om praktiknära forskning och forskningsresultat



2019-06-03

2019-06-03
Sida 21



2019-06-03

2019-06-03
Sida 22

Resultat 2016-2019 

● Motivationsstudie

● Pulsstudie

● Processledarstudie

● Betygsättningsstudie

● Studie om utvecklingen av grit

● Studie om professionsutveckling

● Lärspel i naturvetenskap



INSTEGSSTRUKTURER	
OCH	

FÖRUTSÄTTNINGAR	
FÖR	SMÅ	

KOMMUNER

KRIST INA 	HANSSON, 	 F I L 	DR , 	VETENSKAPL IG 	
LEDARE 	P ITEÅ 	KOMMUN



PITEÅ KOMMUN

• Län: Norrbotten

• Ytstorlek: 3 086 km2 (medelstor kommun I BD län)

• Antal invånare: 42 203 (Källa: SCB, mar 2019) 
Befolkningstäthet: 13,5 inv/km2 (riket 24)
Avstånd till lärosäten:

– LTU, Luleå 55 km

– UmU, Umeå 220 km



PITEÅ	KOMMUNS	FOU-MILJÖ
AKTIVITETER,	STRUKTURER	FÖR	SAMVERKANDE	FOU	I	SKOLAN

Legitimitet och förankring
Strategi för 

forskning och utveckling i Piteå kommuns skolor 
(BUN 2014-06-25)

Instegsstruktur 1
Magisterutbildning för 

lärare
”Forskning och utveckling i 

skolan”

Instegstruktur 2
Aktionsforsk-ningsprojekt

Forskningscirklar

Instegstruktur 3
Skolledarutbildning

”Att leda en skola på 
vetenskaplig grund”

Instegsstuktur 4
FoU projekt

Tjänster och uppdrag 
(vetenskaplig ledare, 
samverkanstjänster)

PUR



Kedjan är inte starkare än sin svagaste länk…

Frågefångst

Forskning

Lärande
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Frågefångst och frågeformulering

Forskning

Beprövad erfarenhet
Forsknings-

cirkel

Undervisnings 
inriktad SKA
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Analys och beredning
Styrgruppen för FM

Aim-day

•Lämpligt som utvecklingsprojekt
•Fortbildningsinsatser

•Lämpligt för forskningsöversikt •Lämpligt för förstudie eller 
forskningsansökan

•Matchning  med pågående 
projekt



Organisering av forskningsmiljöer 0-19
Förvaltningsledning

FM-Ämnesdidaktik
Forskningsprojekt
Forskningscirklar
Utvecklingsprojekt

FM-Ledarskap
Forskningsprojekt
Forskningscirklar
Utvecklingsprojekt

FM-Likvärdig undervisning
Forskningsprojekt
Forskningscirklar
Utvecklingsprojekt

Samordning och styrning

28

Forskningsgruppernas vetenskaplig ledare.
Representanter från alla skolformer
Statistiker från analysavdelningen

Utbildningsdirektören
Skolformscheferna


