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Till statsrådet
Helene Hellmark Knutsson

Regeringen beslutade den 9 mars 2017 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå hur universitet och högskolor som bedriver läraroch förskollärarutbildningar och huvudmän inom skolväsendet kan
skapa långsiktig samverkan kring praktiknära forskning för att
stärka den vetenskapliga grund som utbildning enligt skollagen
(2010:800) ska vila på.
Cecilia Christersson, vice-rektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande vid Malmö universitet och tidigare prorektor
vid Malmö högskola, utsågs den 10 mars 2017 som särskild utredare.
Som utredningssekreterare anställdes fr.o.m. den 1 maj 2017
Ingrid Edmar, föredragande i riksdagens utbildningsutskott.
Den 3 maj 2017 förordnades som experter i utredningen departementssekreterare Therese Biller, departementssekreterare Ulf
Hermelin, departementssekreterare Thomas Neidenmark och departementssekreterare Erika Stadler, samtliga från Utbildningsdepartementet. Therese Biller entledigades fr.o.m. den 8 augusti 2017.
I hennes ställe förordnades fr.o.m. den 7 september 2017 departementssekreterare Malin Winbladh. Malin Winbladh entledigades
fr.o.m. den 1 januari 2018. I hennes ställe förordnades fr.o.m. den
23 januari 2018 kanslirådet Marie Törn.
Utredningen, som har antagit namnet Praktiknära skolforskning
i samverkan (PiS), får härmed överlämna betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring (SOU 2018:19).
Stockholm i mars 2018
Cecilia Christersson
/Ingrid Edmar
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Uppdraget
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 och 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 direktivet anges också att utredningen ska knyta an till den femåriga försöksverksamhet med praktiknära forskning som startade
samtidigt som utredningen.

Stöd för en utbildning på vetenskaplig grund
Hela det svenska utbildningssystemet – från förskola till vuxenutbildning och högre utbildning – ska vila på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet. En skola på vetenskaplig grund är ett
gemensamt ansvar som delas mellan riksdagen, regeringen, skolhuvudmännen, skolmyndigheterna och den enskilda skolan. Lärarprofessionen är central och därför är det av största vikt att alla
lärare får en forskningsintegrerad utbildning som rustar dem för att
verka i ett utbildningssystem på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet i en föränderlig värld.
Utredningen har utgått från att praktiknära forskning är tydligt
kopplad till att förbättra undervisningen så att varje barn/elev/
student ges likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och
bygga kunskap och förståelse för ett livslångt lärande. Den praktiknära forskningen är ett forskningsområde som är starkt kopplat till
utvecklingen av lärarnas professionella kunskapsbas.
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Till stöd för en skola på vetenskaplig grund har Skolforskningsinstitutet inrättats. Institutets uppdrag – att sammanställa och
sprida forskningsresultat inom skolväsendet och identifiera områden inom skolväsendet där relevant praktiknära forskning saknas
(kunskapsluckor) – är en förutsättning för systematisk kunskapsuppbyggnad inom området.
Praktiknära forskning finansieras med statliga medel som anvisats
lärosäten, Skolforskningsinstitutet och Vetenskapsrådet. Finansiering kan också komma direkt från skolhuvudmännen, regionerna
och externa finansiärer.

Samverkansstrukturen beror på vad samverkan omfattar
Det finns 28 lärosäten med lärar- och förskollärarutbildningar och
närmare 1 000 huvudmän inom skolväsendet. Utredningen har kartlagt den samverkan som finns mellan lärosäten och skolhuvudmän
kring praktiknära forskning genom gemensamma möten med samverkansparterna – lärosätet, skolhuvudmännen och i vissa fall
regionen – på 14 lärosätesorter geografiskt spridda över Sverige.
Utredningens exempel rör gemensam finansiering, huvudmannabaserad samverkan, lärosätesarena för samverkan, regional samverkan och forskningsbaserad skolutveckling. Kartläggningen visar att
samverkan ofta omfattar mer än praktiknära forskning. Strukturerna ser olika ut beroende på vilka som samverkar, i vilket syfte
de samverkar och vad deras samverkan avser. Det går därför inte att
uttala sig generellt om vad en gemensam samverkansmodell skulle
kunna vara och hur den uppnås bäst.
Det finns dock faktorer som kan underlätta eller försvåra samverkan. En långsiktig samverkan förutsätter att samverkan har ett
tydligt syfte och att den ingår i ett större sammanhang – i detta fall
ett gemensamt ansvar för att utveckla lärande i skolan och i lärarutbildningen. Den förutsätter också tillit och en jämbördig relation
mellan parterna. Samverkan behöver ske på flera plan: mellan lärosäten, mellan skolhuvudmän och mellan lärosäten och skolhuvudmän.
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Praktiknära forskning som en process
med samverkan i varje steg
Utredningen har sett på den praktiknära forskningen ur ett processperspektiv och identifierat ett antal steg som karakteriserar den
praktiknära forskningsprocessen: formulering av forskningsfrågan,
forskningens finansiering, forskningens genomförande, forskningens
delning och spridning och forskningens användning.
Graden av samverkan varierar mellan stegen. Genom att gemensamt inventera vilken samverkan som behöver finnas i de olika
stegen och i vilken omfattning kan lärosäten och skolhuvudmän utveckla formerna för samverkan tillsammans.

Praktiknära forskning som en del i arbetet med
att förbättra undervisningen
Praktiknära forskning bör ligga till grund för arbetet med att utveckla och förbättra undervisningen i skolan och i lärar- och förskollärarutbildningarna så att barns, elevers och studenters lärande
stärks. Genom att koppla forskningsfrågor direkt till identifierade
behov för förbättring och använda en forskningsmetodik som aktivt
involverar verksamhetens olika aktörer, minimeras implementeringsfasen och förbättringsarbetet blir en del av forskningsmetoden.
Utredningen menar att praktikutvecklande forskning är ett mer
definierande begrepp än praktiknära forskning. Det uttrycker att
forskningens resultat ska leda till en förflyttning av praktikens forskningsgrund. Forskningens syfte – att utveckla praktiken – kommer
då till tydligt uttryck genom begreppet.

Rekommendationer
Utredningen riktar tre rekommendationer till huvudmän inom
skolväsendet, sex rekommendationer till lärosäten med lärar- och
förskollärarutbildningar och elva rekommendationer till regeringen.
Sammantaget avser rekommendationerna att
• stärka skolhuvudmännens medverkan i praktiknära forskning
• stärka lärosätenas roll i utbildningssystemet
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• stärka stödet för en skola på vetenskaplig grund genom ett utökat uppdrag till Skolforskningsinstitutet
• öka medelstilldelningen för praktikutvecklande forskning på sikt
• skapa utrymme för samverkan i det dagliga arbetet.
Utredningen rekommenderar också regeringen att förtydliga uppdraget till den försöksverksamhet med praktiknära forskning som
ska pågå under 2017–2021. Utredningen har identifierat ett antal
områden som försöksverksamheten kan pröva och utveckla.
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