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Inledning 

Karlstad universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet har 

tillsammans fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2017-2021 bedriva en 

försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning (PF) för att bidra till en stärkt vetenskaplig 

grund i lärar- och förskollärarutbildningarna samt i skolväsendet (U2015/03573/UH, 

U2017/01129/UH). Den riksomspännande försöksverksamheten går under namnet ULF dvs 

Utveckling, Lärande och Forskning. Till varje universitet finns ett antal lärosäten kopplade. 

Dessa bildar tillsammans en samverkansnod, vilket gör att det finns totalt fyra noder. I Uppsala-

noden ingår Högskolan Gävle, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, 

Kungliga Musikhögskolan, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet, Malmö universitet och 

Lunds universitet. 

 

Uppdraget har som syfte att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan 

universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet gällande praktiknära skolforskning. 

Enligt skollagen ska utbildningen ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (5§).  

Det betyder att lärare ska basera sin yrkesutövning på forskning och att skolutveckling ska 

genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt. I ett upplevt glapp mellan teori och praktik 

där forskning inte alltid kan tillämpas finns ett stort behov av att utveckla hållbara 

samverkansmodeller mellan skola och akademi. Det övergripande målet för PF/ULF vid Lunds 

universitet är att skapa en långsiktigt hållbar samverkan mellan universitet, lärarutbildning, 

skolhuvudmän och skolor. Denna samverkan syftar till att höja både relevansen och kvaliteten 

på den praktiknära skolforskningen, bidra till skolan systematiska kvalitetsarbete samt stärka 

läraryrket som professionsyrke. Målsättningen är också att de forskningsrön och den kompetens 

som utvecklas även ska komma lärarutbildningen till godo. Ytterst ska satsningen ha en positiv 

inverkan på elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling i skolan. ULF ska alltså leda till 

vidareutveckling av kvalitet i såväl skolans verksamhet som i lärarutbildningarna på lärosätena 

samtidigt som det ger lärarstuderande möjlighet att medverka i processer där ny kunskap bildas 

genom forskning och professionens beprövade erfarenhet. Denna målsättning ska konkretiseras 



i ett antal avtal mellan huvudmän och lärosäten där både kortsiktiga och långsiktiga ambitioner 

för samverkan skrivs fram.  

 

Praktiknära skolforskning är en bestämning som betonar forskningens närhet till de aktiviteter, 

aktörer, situationer och processer som studeras. Sådan forskning kan sägas intressera sig för 

den förhandenvarande situationens karaktär (Lewin, 1954) och inte endast för generella ”lagar” 

rörande det ena eller andra fenomenet. Närheten till det som studeras kan uppnås med hjälp av 

en rad olika forskningsmetoder, så som exempelvis deltagande observation och intervju. Det 

centrala är att metoderna används för att komma nära aktörer och deras aktiviteter och 

situationer etc. Inom praktiknära skolforskning betonas ofta värdet av att de aktörer vars 

aktiviteter studeras också är subjekt i exempelvis planering, genomförande och rapportering av 

forskningen. Samverkansmodellerna ska leda till forskning som är relevant för skolan genom 

att yrkesgrupper inom skolan ska kunna ta initiativ till forskning, inte bara forskare inom 

akademin. Forskningsfrågorna som tas fram skall alltså formuleras tillsammans av forskare och 

skolans yrkesverksamma för att forskningen ska utgå från verksamhetens behov på ett djupare 

plan. 

 

Samverkansnoder och samordningsgrupper inom försöksverksamheten 

ULF har en nationell styrgrupp som består av de fyra styrande universiteten som tillsammans 

bildar en samverkansnod. Arbetet med att konkretisera de modeller för samverkan som har 

diskuterats inom noden pågår där delaktighet, kommunikation och samverkan är centralt. 

Noden arbetar även tillsammans med juristerna för att få fram samverkansavtal som ska tecknas 

med kommuner. Vid Lunds universitet finns en lokal samordningsgrupp som koordinerar och 

ansvarar för genomförandet av verksamheten. Denna består av representanter från universitetet 

samt från de samverkande skolhuvudmännen:  Avtal har tecknats med flertalet huvudmän som 

till exempel Lunds kommun, Åstorps kommun och Ystad kommun. Alla har som intention att 

tillsammans med Lunds universitet etablera forskningsmiljöer och visionen är att 

samverkansmodellerna som prövas sedan ska permanentas och vara grunden för professionellas 

yrkesutövning inom skolan och för lärarutbildningen. 

 

Praktiknära skolforskning vid Musikhögskolan i Malmö 

Musikhögskolan i Malmö är Sveriges största lärarutbildning i musik. I samarbete med våra 

praktikskolor leder vi den musikpedagogiska utvecklingen i Sverige. Vi verkar för en 

integrering av skola, forskning och utbildning. Ständigt med eleven och studentens bästa i fokus 

– både för dagens och morgondagens elever och studenter. Vi har under många år drivit 

forskningsprojekt i syfte att stärka den vetenskapliga grunden i skola och i lärarutbildning. Med 

utgångspunkt i PF/ULF vill vi etablera såväl forskningsprojekt som forskningsmiljöer genom 

långsiktig samverkan där lärare i grund- och gymnasieskola forskar tillsammans med 

akademiska forskare och lärarstudenter i klassrummet. Lärarstudenter ska under sin utbildning 

kunna vistas i forskningsmiljöer både på Musikhögskolan i Malmö och hos huvudmannen. Att 

etablera forskningsmiljöer där lärare, lärarstudenter och forskare regelbundet träffas är en 

grundförutsättning för att stärka den vetenskapliga grunden. 

 



Med strategin vill vi få fler lärare att satsa på att ta ansvar för att leda och utveckla utbildning 

och undervisning, i såväl skola som lärarutbildning med fokus på de skolor som 

ämneslärarutbildningen utbildar för dvs grund- och gymnasieskola. Den strategiska satsningen 

ligger helt i linje med universitetets, fakultetens samt vår egen strategiska plan som säger att 

utbildning och forskning ska stimulera varandra, något som förutsätter att utbildningens 

anknytning till forskning stärks: 

 

• Synergier ska finnas mellan skola, lärarutbildning och forskning. 

• Etablera incitamentsstrukturer, finansiering och resursfördelning som främjar ett samverkande 

MHM där utbildning och forskning stärker varandra. 

• MHMs disputerade lärare ska som regel både forska och undervisa i utbildningarna. 

• MHMs lektorer ska inom sin forskning respektive utvecklingsarbete ingå i ett forskande nätverk 

med stödstruktur. 

 

Pågående forskningsprojekt och aktiviteter 

För att inom ramen för Uppsala-noden pröva aktuella frågor har det getts möjlighet att ansöka 

om forskningsmedel för ett fåtal projekt. Forskare vid Musikhögskolan har sökt medel 

tillsammans med huvudmän, som varit aktivt involverad i arbetet med försöksverksamheten. 

Forskningsprojekten är en del av den pågående samverkan som bedrivs i en jämbördig relation 

där samtliga involverade känner ägandeskap för processen och är beredda att ta till vara 

resultaten. Projekten utgår ifrån att de ska möta kriterier för PF/ULF, som innebär att de: 

 

• strävar mot att skapa gemensamma forskningsmiljöer 

• ska utpröva olika former av kombinationstjänster/delade tjänster 

• ska finna former för lärarstudenternas delaktighet i forskningen 

• forskning ska utgå från professionens frågor 

 

Följande forskningsprojekt pågår för tillfället och har fått medel inom ULF-avtalet: 

 

Forskningsprojektet Den digitala eleven – utmaningar och möjligheter med datorn som 

instrument i musikundervisningen har som mål att generera en vetenskaplig förståelse av vad 

EDI (elektroniskt digitalt instrument) innebär i det aktuella sammanhanget, och ämnar bidra till 

utvecklingen av konkreta undervisningsmodeller grundade i forskning och beprövad erfarenhet 

med relevans för skolväsendet, lärarutbildningen och forskarsamhället. Dessutom avser 

projektet belysa de utmaningar och möjligheter som uppstår när representanter från skolor och 

universitet strävar efter en jämlik samverkan i denna typ av modell för praktiknära och 

praktikutvecklande forskning. Undervisningen och dess utfall undersöks och analyseras genom 

ett antal iterativa cykler. Interventioner i klassrum kombineras med regelbundna möten där 

forskare och lärare i skola och lärarutbildning möts för analys av undervisning, metodiska 

diskussioner samt bearbetning av relevant forskningslitteratur. 

 

Forskningsprojektet Studenter för skolutveckling – utvecklingsprojekt i gymnasieskolan 

prövar modeller för samverkan mellan universitet och skolhuvudmän och stöttar samtidigt 

skolledare och lärare i att utveckla sin verksamhet, respektive undervisning. Fokus ligger på 



skolans kvalitetsutveckling. I studien skapar studenter i lärarutbildning ett utvecklingsprojekt 

för en skolverksamhet utifrån ett utvärderingsunderlag som presenteras av skolans rektor. 

Forskning och kvalitetsutveckling löper sida vid sida och studenter, lärare, elever och ledning 

deltar i behovsanalysen av skolan. I studien dokumenteras, genom observationer och intervjuer, 

lärarstudenternas analytiska färdigheter i skapandet och presentationen av utvecklingsprojekten 

samt rektorns implementering av projekten i det lokala sammanhanget. I 

utvärderingsunderlaget och i behovsanalysen har ett antal uppslag och områden betonats som 

viktiga att utforska vidare till exempel genus och normer, digitalisering, bedömning och 

betygsättning, kollegialt lärande och inkludering. 

 

Följande forskningsprojekt och aktiviteter, som är finansierade av MHM, pågår för tillfället: 

 

Forskningsprojektet Trepartssamtal i lärarutbildningen – den oheliga treenigheten 

undersöker hur trepartssamtalen ter sig i nuläget och utgör ett första steg mot att kvalitetssäkra 

trepartssamtalen under VFU i lärarutbildningen. Syftet är att identifiera aspekter i samtalet som 

kan utvecklas i syfte att höja kvaliteten på lärarutbildningen och stärka lärares och 

lärarstudenternas professionsutveckling under VFU. I detta syfte ingår bland annat 

kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av handledning och trepartssamtal. Vidare är avsikten 

att ytterligare stärka samarbetet avseende skolutveckling och forskning i frågor man från 

respektive VFU-skola ser som angeläget att fördjupa kunskap om. Studien består av 15 

observationer av lärarstudenters undervisning med efterföljande trepartssamtal som har 

ljudinspelats. 

 

Examensarbeten i samverkan I innebär i dagsläget att lärare och skolledare formulerar 

problemområden som utgör grunden för ett examensarbete. Det innebär i praktiken att 

skolverksamheter kan beställa examensarbeten genom att erbjuda problemområden genom en 

digital portal. 

 

Etablerandet av forskningsmiljöer 

Det är det nära samspelet mellan forskare, lärarstudenter och lärare som är den största nyttan 

med forskningen. Ett tätt samspel mellan forskare, lärarstudenter och lärare i 

forskningsprocessen ökar chanserna för att forskningsresultaten också kommer till nytta. 

Eftersom det är i mötet som kunskap sprids och forskning med relevans för skola initieras är 

det viktigt att det finns många platser där forskare, lärarstudenter och lärare kan mötas. 

Musikhögskolans uppgift är att samverka med det omgivande samhället för att 

forskningsresultaten ska komma till nytta. Strategin innebär att utveckla undervisningen i såväl 

lärarutbildning som skola och att skapa gemensamma forskningsmiljöer där vi hittar modeller 

för hur frågeställningar processas fram. 

 

Med utgångspunkt i den befintliga forskningsmiljön vill vi hitta system som kan fånga upp 

lärares och skolledares egna frågeställningar som sedan kan bli föremål för forskning eller 

resultera i utvecklingsprojekt. Här vill vi också prova former för att arrangera externa 

forskningsmiljöer, alltså utanför Musikhögskolan. Ett exempel på en sådan form är 

forskningscirklar där både lärare i skola och lärarutbildning kan vara med och läsa och diskutera 



forskningsartiklar. Forskningscirklarna kan göras med utgångspunkt från ett specifikt tema 

bestämt av lärarna på skolan och värdskapet kan rotera runt på olika skolor. 

 

Musikhögskolan har i dagsläget ett rikt utbildningsutbud gällande lärarutbildning och fristående 

kurser. Utöver att erbjuda utbildning behöver vi anordna seminarier, konferenser och 

workshopar där vi organiserar verksamheten mer som en mötesplats, eller snarare ett nätverk, 

för praktiknära forskning för lärare i musik i grund- och gymnasieskola, lärarstudenter och 

forskare. I det sammanhanget ska det skapas en plats på Musikhögskolans hemsida där det finns 

tillgång till forskning, material, verktyg, onlinekurser samt möjligheten att prenumerera på ett 

nyhetsbrev som kontinuerligt informerar lärare, lärarstudenter och forskare. Vidare behöver vi 

öppna upp för möjligheten att erbjuda t ex ”frukostklubbar” online där deltagare möts för att 

utbyta perspektiv, behov och kunskap som avser att inspirera, stötta och motivera praktiknära 

skolforskning. 

 

I dagsläget finns fyra nya doktorander som alla är antagna utifrån forskningsstrategin att stärka 

utvecklingen av lärarutbildningen samt öka förutsättningar för en nära samverkan mellan 

forskning, utbildning och skola genom praktiknära skolforskning vid Musikhögskolan i Malmö. 

 

För att ytterligare kunna understödja etablerandet av forskningsmiljöns ambitioner samt att 

stärka skickliga forskares och lärares möjlighet att bedriva forskning behöver följande 

strategiska steg tas: 

• Två postdoktjänster ska utlysas för att komplettera och utveckla utbildnings- och 

forskningsprofilen praktiknära skolforskning.  Det är av yttersta vikt att vi ger unga 

forskares möjligheter att etableras sig och utveckla självständig forskning. Att erbjuda 

attraktiva karriärvägar inom praktiknära skolforskning är en viktig beståndsdel för en 

konkurrenskraftig forsknings- och utbildningsmiljö. 

• Vi behöver ytterligare stimulera och öka möjligheterna för de lärare som redan befinner 

sig i lärarutbildningen att forska. Ändamålsenlig rekrytering och anställning av nya 

lärare tillsammans med tillräckligt med forsknings- och utvecklingstid, stödresurser och 

infrastruktur skapar en attraktiv miljö och främjar originalitet, risktagande och 

långsiktighet. Här ses etablerandet av en forskarskola, som det förslås i 

forskningspropositionen 2020, som en möjlighet att skapa förutsättningar för att skapa 

en sådan miljö. 

• I samband med lärares utvecklingssamtal ska samtalet inkludera beskrivningar, 

planeringar och uppföljningar av det utvecklingsarbete som lektorer ska bedriva. Dessa 

utvecklingsarbeten ska kopplas till forskningscirklar som anordnas till exempel inom 

ramen för praktiknära skolforskning. Varje utvecklingsarbete kan sedan kopplas till ett 

nätverk bestående av forskare, lärare, lärarstudenter. 

• Forskningscirklar ska etableras, både på Musikhögskolan och externt, där deltagarna 

själva formulerar ett problem eller en möjlighet utifrån de utmaningar som de möter i 

sin vardag. Utgångspunkten är att en pågående dialog mellan forskare och 

yrkesverksamma kan lägga grunden för utveckling av den egna praktiken – hos båda 

parter. 



• Hemsidan för musikpedagogisk forskning behöver utvecklas och nyhetsbrev etableras 

som tillsammans med en tydlig infrastruktur dels ska stötta samverkan mellan skola, 

lärarutbildning och forskning och dels sprida forskningsresultat. Till detta har vi ansökt 

och fått 200 000 kr. 

• Via hemsidan ska intressenter kunna nå våra planerade online-kurser, samtals- och 

seminarieserier samt verktygslåda för praktiknära skolforskning. 

 

Genom en långsiktig strategi och finansiering skapar det utrymme för att utveckla 

Musikhögskolans praktiknära skolforskning. En basfinansiering innebär att forskare och lärare 

inte hela tiden behöver jaga projektmedel och att finansieringen kan fungera som en ”hävstång” 

för att få tillgång till andra externa forskningsmedel, exempelvis från ULF, Vetenskapsrådet 

och Formas. 

 

Planerade och framtida forskningsprojekt och aktiviteter 

• Examensarbeten i samverkan II kan fungera som en ingång i ULF-samverkan för skolor 

som har lite eller ingen erfarenhet av samverkan med forskare. Lärarna kan formulera 

problemområden som utgör grunden för ett examensarbete. Studenten som gör 

examensarbetet får extra tid för handledning och handledaren får också möjlighet att 

möta verksamheten för att diskutera frågeställningar inom valt problemområde. Det nya 

projektet handlar om att skolverksamheterna i samverkan med Musikhögskolan 

utarbetar hållbara rutiner för praktiknära skolforskning där också handledningen av 

examensarbetet skulle kunna ske i samverkan där studenterna kan ha biträdande 

handledare från skolverksamheten, vilket är nytt. Inom ramen för ULF-samverkan ska 

således förutsättningar för en långsiktigt hållbar struktur för samarbetet utvecklas så att 

fler verksamma lärare involveras. Utvecklingen kan innebära att lärare blir mer aktiva i 

hela processen, till exempel genom att fungera som biträdande handledare, opponenter 

och/eller åhörare vid seminarier där studenten lägger fram sitt arbete. Utifrån ett 

kompetensutvecklingsperspektiv ger det skolan möjlighet att beforska angelägna frågor, 

knyta till sig blivande lärare, studenter kan knyta kontakt med blivande kollegor, 

utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – process och produkt samt 

handledningskompetens för båda parter. 

• Modell för samverkan. Syftet är vidare undersöka samverkan mellan Musikhögskolan 

och VFU-skolor genom att lärare bjuds in till ett möte där vi tillsammans kommer fram 

till uppslag. Frågeställningarna och behoven kommer från lärarna i skolan och 

lektorerna på Musikhögskolan formar, tillsammans med lärarna, dem till 

forskningsfrågor. 

• Mentorskap efter utbildning. Samtliga nyanställda lärare har, enligt skollagen, rätt till 

en introduktionsperiod med mentor för att få en bra start i yrket – och stanna kvar. Trots 

det visar Lärarförbundet undersökningar att många utexaminerade lärare inte får någon 

mentor. I det professionsprogram som just nu tas av regeringen kommer det att ingå en 

mentorsutbildning. I det sammanhanget erbjuder Musikhögskolan i Malmö dels 

mentorsutbildning för yrkesverksamma lärare och dels erbjuda mentorer i form av lärare 



från lärarutbildningen. Här finns rika möjligheter att undersöka möjligheterna för och 

genomförandet av fördjupade professionella samtal genom mentorskap. 

• Handledarutbildning. Musikhögskolan kommer att ge en handledarutbildning för 

verksamma lärare. Kursen är utvecklad i samarbete mellan de inblandade högskolorna 

för att möta behov och efterfrågan av att utbilda VFU-handledare för lärarstudenter vid 

respektive högskola. I kursen kommer lärarna att planera, genomföra och redovisa ett 

praktiknära skolforskningsprojekt. Genom att bli nyfiken på sin egen praktik och genom 

utvecklandet av det didaktiska handlandet blir handledarutbildningen en plattform för 

praktiknära skolforskning. 

• Konferens – praktiknära skolforskning. På uppdrag och med finansiering, ifrån 

styrgruppen för praktiknära skolforskning vid Lunds universitet, kommer 

Musikhögskolan att stå som värd för en konferens dels för att sprida information om 

den praktiknära skolforskning som sker vid Lunds universitet och dels för att samla 

lärare i grund-, gymnasie- och högskola och inventera och diskutera presumtiva 

problemområden, frågeställningar och projekt. 

 
Styrdokument 

Regeringens beslut om försöksverksamheten 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/03/uppdrag-om-forsoksverksamhet-med-

praktiknara-forskning/ 

Regeringens satsning på praktiknära forskning 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/ny-satsning-pa-skolforskning/ 

Nationell webbsida ULF-avtal  

https://ulfavtal.se 

Avsiktsförklaring mellan de fyra ansvariga universiteten 

https://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/672/c_672706-l_3-

k_20170621avsiktsforklaring_underskriven.pdf  

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige 

Prop. 2020/21:60 https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/proposition/2020/12/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige/  

 
Återrapportering 

Delredovisning 2019 https://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/732/c_732622-

l_3-k_delrapport-2019-uu.pdf  

Delredovisning 2018 https://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/732/c_732622-

l_3-k_delredovisning-2018.pdf  

Delredovisning 2017 https://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/732/c_732622-

l_3-k_delredovisning-2017.pdf 
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