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Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring
(SOU 2018:19), yttrande till utbildningsdepartementet
Ärende
Linköpings kommun har av utbildningsdepartementet inbjudits att lämna synpunkter
på betänkandet av utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan Forska
tillsammans – samverkan för lärande och förbättring (SOU 2018:19).
Linköpings kommun lämnar synpunkter på utredningens rekommendationer gällande
punkterna:






11.2.1 Rekommendation för att stärka skolhuvudmännens medverkan i
praktiknära forskning
11.2.2 Rekommendationer som stärker lärosätenas roll i utbildningssystemet
11.2.4 Rekommendationer om ett utökat uppdrag till Skolforskningsinstitutet
11.2.5 Rekommendationer för att öka medelstilldelningen för praktiknära
forskning
11.2.6 Rekommendation att förtydliga uppdraget till försöksverksamheten
med praktiknära forskning

Utredningens rekommendationer
1.2.1 Rekommendationer för att stärka skolhuvudmännens medverkan i praktiknära
forskning

Utredningens rekommendation:
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.

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.
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Linköpings kommuns yttrande:
Utredningen rekommenderar att huvudmän inom skolväsendet har en tydlig och
varaktig ingång för samverkan kring praktiknära forskning. Linköpings kommun
understryker vikten att även högskolor och universitet bör verka för att ha en tydlig
och varaktig ingång för praktiknära forskning inom skolväsendet. Praktiknära
forskning måste vara relevant för verksamheten och syfta till att vara
praktikutvecklande.
En reglering av skolhuvudmännens ansvar att medverka i praktiknära forskning
riskerar att bli kostnadsdrivande för skolhuvudmännen. Det finns en risk att en sådan
reglering blir problematisk för mindre kommuner då förutsättningar för finansiering
och möjligheter till deltagande i praktiknära forskning skiljer sig åt. Utredningens
förslag att mindre kommuner ska kunna bjudas in att delta i praktiknära forskning
utan att behöva bidra till forskningsprojektets finansiering ställer sig Linköpings
kommun tveksam till. Utifrån ett likvärdighetsperspektiv där samtliga huvudmän
förväntas delta i praktiknära forskning bör alternativa finansieringsmodeller
övervägas, vilket både kan innefatta ökad statlig finansiering samt finansiering från
skolhuvudmännen.
En eventuell reglering av skolhuvudmännens ansvar att delta i praktiknära forskning
kräver att det fortsatt finns möjligheter till lokalt utvecklade samarbeten mellan
lärosäten och skolhuvudmännen, detta då den praktiknära forskningen är
behovsmotiverad och bör vara verksamhetensnära samt utgå från lokala behov.
Utifrån skollagens krav att skolan ska vila på en vetenskaplig grund tillstyrker
Linköpings kommun utredningens förslag gällande öppen vetenskap för ökad
tillgång till forskning.
11.2.2 Rekommendationer som stärker lärosätenas roll i utbildningssystemet

Utredningens rekommendation:
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.

Regeringen rekommenderas att överväga en översyn av examensbeskrivningarna för
lärar- och förskollärarexamina.
Linköpings kommuns yttrande:
Linköpings kommun tillstyrker utredningens rekommendation i att lärosätena
premierar samverkan med skolhuvudmän i forskning och utbildning. Linköpings
kommun understryker även vikten av en mer systematisk samverkan mellan
lärosäten och skolhuvudmännen kring studenternas examensarbeten. Ett uppdrag att
utveckla former för samverkan med skolhuvudmännen bör ges till lärosätena. Ett
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sådant uppdrag främjar kopplingen mellan lärar- och förskollärarutbildningen och
skolhuvudmännens verksamhet.
11.2.4 Rekommendationer om ett utökat uppdrag till Skolforskningsinstitutet

Utredningens rekommendation:
Regeringen rekommenderas att
•

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 att medverka i
och ta del av praktiknära forskning.

Linköpings kommuns yttrande:
Linköpings kommun tillstyrker utredningens rekommendation att
Skolforskningsinstitutet ges i uppdrag att bygga upp en databas med information om
kunskapsluckor av relevans för skolan. Detta arbete bör genomföras i nära
samverkan med skolhuvudmännen.
11.2.5 Rekommendationer för att öka medelstilldelningen för praktiknära forskning

Utredningens rekommendation:
Lärosäten rekommenderas att säkerställa att medel för praktiknära forskning avsätts
inom ramen för det interna resursfördelningssystemet.
Regeringen rekommenderas att
•

Säkerställa att lärosätena tilldelas medel för forskning som står i proportion
till lärar- och förskollärarutbildningarnas volym.

•

Uppdra åt lämplig myndighet att göra en översikt över befintlig finansiering
för praktiknära forskning.

•

Överväga en strategisk satsning på medel till behovsmotiverad forskning som
inkluderar praktiknära forskning i nästa forskningspolitiska proposition.

•

Fortsätta verka för att praktiknära forskning ska ingå i EU:s nästa
ramprogram för forskning och innovation.

Linköpings kommuns yttrande:
Linköpings kommun tillstyrker utredningens rekommendation att lärosätena tilldelas
medel för forskning som står i proportion till läror- och förskollärarutbildningarnas
volym.
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11.2.6 Rekommendation att förtydliga uppdraget till försöksverksamheten med
praktiknära forskning

Utredningens rekommendation:
Regeringen rekommenderas att förtydliga uppdraget till försöksverksamheten med
praktiknära forskning.
Linköpings kommuns yttrande:
Linköpings kommun välkomnar förslag som stärker möjligheten för
skolhuvudmännen och lärosäten att samverka kring praktiknära forskning.
För Linköpings kommun

Karin Granbom Ellison

Jakob Björneke
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